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შესავალი 

როგორც წინა წლებში, 2020 წელსაც, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 

(IDFI) საქმიანობა მიმართული იყო მტკიცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგისა 

და ადვოკატირების გზით დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის წინაშე არსებულ გამოწვევების 

გა  და საჭ რელად. კერძოდ, IDFI ხელს უწყობდა საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობის გა უმ

ჯობესებას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეების მონაწილეობის გაზრდას, კანონის 

უზენაესობის მაღალი სტანდარტების მიღწევას, ინკლუზიური ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებას, 

დემოკრატიული დეცენტრალიზაციის პროცესის ხელშეწყობას, ადამიანის უფლებების დაცვას. 

2020 წელი კორონავირუსის პანდემიის გამო მნიშვნელოვანი გამოწვევების წელი იყო. ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი სწავლობდა ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხებს 

და აკვირდებოდა კოვიდ19 თან დაკავშირებულ რეგულაციებსა და სახელმწიფო ხარჯებს. 

ასევე, IDFI იკვლევდა  პანდემიით განპირობებულ იმ ძირითად გამოწვევებს, რომელიც ღია მმარ თვე

ლო ბის, ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის, კანონის უზენაესობის, დეზინფორმაციის, მედიასა 

და ინოვაციების კუთხით არსებობდა ქვეყანაში. შესაბამისად, Covid19ის პანდემიის გამოწვევების 

საპასუხოდ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა (IDFI) განახორციელა 

სხვადასხვა აქტივობები. IDFI მთელი წლის განავლობაში ამზადებდა კვლევით/ანალიტიკურ მასა

ლებს და რეკო მენ დაციებს, ვიდეორგოლებს, ვიზუალიზაციებს, ატარებდა ვებინარებს/ონლაინ დის

კუსებს და ტრე ნინგკურსებს. 

2020 წელს IDFI აქტიურად ეწეოდა საქველმოქმედო საქმიანობას. კერძოდ, ბავშვთა ჰოსპისს „ციცი

ნათე ლების ქვეყანა” გადასცა საჭირო სამედიცინო ინვენტარი, ხოლო სოციალურად დაუცველ 

პირებს   2,000 ერთეული ვირუსისგან დამცავი პირბადე.

2020 წელს IDFI-მ: 
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კარგი მმართველობა

2020 წელს IDFI აქტიურად განაგრძობდა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის მონი
ტო  რინგის საქ მიანობას, მართავდა სამუშაო შეხვედრებს, შესაბამის დაწესებულებებსა და 
დაინ ტერესებულ მხა რეებს აწვდიდა რეკომენდაციებს. ასევე, ღია მონაცემების გამოყენების 
წასახალისებლად აწყო ბდა კონკურსებსა და ცდილობდა ამ კუთხით სხვადასხვა სამიზნე აუდი
ტო რიის ცნობიერების ამაღ ლებას. IDFI ასევე განაგრძობდა მდგრადი განვითარების მიზნების 
შესრულების მონიტორინგსა და ხელშეწყობას. 

კარგი მმართველობის ფორუმი 2020 - #GGFORUM2020  

IDFIმ 2020 წელს მეორედ გამართა საქართველოში საერთაშორისო კონფერენცია კარგი მმარ
თვე ლობისა და კორუფციასთან ბრძოლის საკითხებზე, სახელწოდებით „კარგი მმართველობის 
ფო რუმი” (GGForum). ამ წლისთვის ფორუმის მთავარი საკითხი პოლიტიკური კეთილსინდისიერება 
და არჩევნები იყო. ღონისძიება 2 ოქტომბერს, კოვიდ19ის გავრცელებასთან დაკავშირებული 
შეზ ღუდვების გამო ონლაინ ფორმატში ჩატარდა. კონფერენციის მიზანი იყო პოლიტიკური გამ
ჭვირ ვალობის უზრუნველყოფის ინოვაციური და ეფექტური მიდგომების განხილვა, გან საკუთ
რე ბით 2020 წლის ოქტომბერში დაგეგმილი საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების ფონზე. 

https://idfi.ge/ge/good_governance_forum_2020
https://idfi.ge/ge/good_governance_forum_2020
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ღონისძიებაზე  ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტებისა და დაინტერესებული პირების 
ჩარ თულობით, დისკუსიები გაიმართა შემდეგ საკითხებზე:

= საარჩევნო კანონმდებლობა და პრაქტიკა

= პოლიტიკური შემოწირულობები და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება

= საარჩევნო კამპანიის დროს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება

= ლობიზმი და გამჭვირვალობის საერთაშორისო სტანდარტები.

კონფერენციაზე მოხსენებები გააკეთეს ამ საკითხებზე მომუშავე წამყვანი საერთაშორისო ორ
გა ნიზაციების, ასევე, სხვადასხვა ქვეყნის საჯარო დაწესებულებების წარმომადგენლებმა. მათ 
შორის, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საერთაშორისო IDEA, საარჩევნო სისტემების საერ
თაშორისო ფონდი (IFES), ევროპარლამენტი, საჯარო სექტორში გამჭვირვალობის უზრუნველმყოფი 
უმაღლესი ორგანო საფრანგეთში  HATVP, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 
ორგანიზაცია (OECD),  ღია მმართველობის პარტნიორობა (OGP), საქართველოს აუდიტის სამსა ხუ
რი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა  საქართველო (TIG), საქართველოს ახალ გაზრდა იურისტთა 
ასოციაცია (GYLA), სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება 
(ISFED) და ა.შ. კონფერენციის პანელებისა და მომხსენებლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის 
სანახავად, იხილეთ ფორუმის დღის წესრიგი.

კარგი მმართველობის ფორუმი 2020 რიცხვებში

+80 19 10 5
მონაწილე მომხსენებელი ქვეყანა სესია

https://idfi.ge/public/upload/GG/GGF_Guide_2020_V07_FINAL%20VERSION-min.pdf
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ფორუმი IDFIმ ღია მმართველობის პარტნიორობასთან (OGP) თანამშრომლობითა და გლობალური 
საქველმოქმედო ორგანიზაციის, Luminateის მხარდაჭერით ჩაატარა. 

IDFIის YouTube არხზე ხელმისაწვდომია ფორუმის სესიების ჩანაწერები:

8 კარგი მმართველობის ფორუმის მისასალმებელი სიტყვები

8 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება და პოლიტიკური შემოწირულობები: კანონ
მდებ ლობა და პრაქტიკა

8 ლობიზმი: გამჭვირვალობის საერთაშორისო სტანდარტები და მიმდინარე ტენ
დენ ციები

8 ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და წინასაარჩევნოდ ბიუჯეტში შეტა
ნილი ცვლილებები

8 კარგი მმართველობის ფორუმის შეჯამება

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში 

IDFIმ 2020 წელს საზოგადოებას წარუდგინა საქართველოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვ
დომობის 2019 წლის მონიტორინგის შედეგები, რომელიც ეფუძნება 284 საჯარო დაწესებულებაში 
გაგზავნილი 6,240 მოთხოვნაზე მიღებულ პასუხებს.

სულ გაიგზავნა 6,240 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

მონიტორინგის შედეგების მიხედვით, 2019 წელს საჯარო დაწესებულებიდან მიღებული პასუხე
ბის მაჩვენებელი ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი იყო. ასევე, წინა წელთან შედა
რებით, დაახლოებით განახევრდა იმ საჯარო დაწესებულებების რიცხვი, რომელთაც გადაეცათ  
სპეციალური ჯილდო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისათვის.

64%

11%

24%

1%

56%

სრულყოფილი პასუხი

არასრულყოფილი

უპასუხო

უარი

10 დღიანი ვადის დაცვა

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GM623xGHGrU&list=PL8Cl_i8IOtzYc6yIosFr_w6MwBREa-jXZ&index=2
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ujm7UotIczY&list=PL8Cl_i8IOtzYc6yIosFr_w6MwBREa-jXZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ujm7UotIczY&list=PL8Cl_i8IOtzYc6yIosFr_w6MwBREa-jXZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=opPc3EWpm2M&list=PL8Cl_i8IOtzYc6yIosFr_w6MwBREa-jXZ&index=4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=opPc3EWpm2M&list=PL8Cl_i8IOtzYc6yIosFr_w6MwBREa-jXZ&index=4
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-_WLJMcmKnw&list=PL8Cl_i8IOtzYc6yIosFr_w6MwBREa-jXZ&index=5
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-_WLJMcmKnw&list=PL8Cl_i8IOtzYc6yIosFr_w6MwBREa-jXZ&index=5
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=s8DzrBfCR90&list=PL8Cl_i8IOtzYc6yIosFr_w6MwBREa-jXZ&index=6
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სულ დაჯილდოვდა 25 საჯარო დაწესებულება

მათ შორის:

=  სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

=  სახალხო დამცველის აპარატი

=  სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

=  ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

=  მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია

ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებად კვლავ შეფასდა მთლიანად იუსტიციის სამინისტროს 
სის ტემა და ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება, სახელმწიფო ხაზინა.

COVID 19 პანდემიით შექმნილი კრიზისული მდგომარეობის ფონზე, როდესაც მნიშვნელოვნად გა
ი ზარდა საბიუჯეტო სახსრების გაუმჭვირვალე და არარაციონალური განკარგვის რისკები, კი დევ 
უფრო თვალსაჩინო გახდა ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების მნიშვნელობა. მსგა ვსი 
რისკების ზრდას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი, ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგო
მა რეობის პირობებში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე დაწესებულმა შეზღუდვებმაც.

2020 წელს IDFIმ ასევე, განახორციელა ღია მმართველობის პარტნიორობის (OGP) ფარგლებში 
საქარ თველოს მიერ აღებული ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ვალდებულების, საჯარო ინფორმა
ცი ის პროაქტიული გამოქვეყნების, მონიტორინგი.

= სულ მონიტორინგი ჩაუტარდა 121 საჯარო დაწესებულებას;

= ინფორმაციის პროაქტიული ხელმისაწვდომობის საშუალო მაჩვენებელი იყო 55%.

2020 წელს IDFIმ  შეიმუშავა და რეკომენდაციის სახით ხელისუფლებას შესთავაზა კოვიდ 19 
კრიზისის დროს საჯარო დაწესებულებების მიერ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორ მა
ციის ნუსხა, რომელიც  საჯარო დაწესებულებებისათვის წარმოადგენდა პრაქტიკულ რეკომენდა
ციებს, თუ რა ტიპის მონაცემების ხელმისაწვდომობაა საჭირო, რათა საზოგადოებას ჰქონდეს 
სრულ ყოფილი ინფორმაცია პანდემიასთან ბრძოლის ფარგლებში გატარებული ღონისძიებების 
შესახებ. 
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ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობის ადვოკატირება 

საქართველოს ღია მონაცემების ლაბორატორია - DataLab.Ge

საჯარო პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებით მონაცემების ხელმისაწვდომობის გასაზ რდე
ლად, IDFI მთელი წლის მანძილზე აგრძელებდა საქმიანობას ღია მონაცემების საკითხებზე. ინ
სტი ტუტის მიერ შექმნილ ღია მონაცემების პლატფორმაზე - DataLab.Ge  გამოქვეყნდა დამა
ტე ბითი მონაცემთა ბაზები. 2020 წლის ბოლოს პორტალზე ხელმისაწვდომი იყო 1,300მდე 
მო ნაცემთა ბაზა. 

პლატფორმაზე მონაცემები ხელმისაწვდომია ღია, დამუშავებად ფორმატში (ექსელი და CSV). 
მო ნაცემების დათვალიერებასთან ერთად, მომხმარებელს შეუძლია:

=  გაანალიზოს და დაამუშავოს მისთვის სასურველი ინფორმაცია;

=  გამოსახოს მონაცემები მარტივი ვიზუალიზაციებით;

=  გადმოწეროს მონაცემები ღია ფორმატში;

=  გააზიაროს მონაცემები სოციალურ ქსელებსა და ვებგვერდებზე;

=  შექმნას ახალი აპლიკაციები.

ღია მონაცემების სახელმძღვანელო 

მონაცემების გამოქვეყნებასთან ერთად, პორტალს 
ღია მონა ცე მების საკითხებზე საგან მანათ ლე ბლო 
და ნიშნულებაც აქვს. 2020 წელს პლა ტფორმას და ე
მატა ახალი  ღია მონაცემების პრაქ  ტი კუ ლი სახელ
მ ძღვანელო, რომელიც თეორიული და პრა ქ ტიკული 
მაგალი თების მეშვეობით ღია მონაცემებით დაინ ტ
ერესებულ ადამიანებს, მკვლევრებს, ჟურ ნა ლ ი ს ტებს, 
აქტ ივ ისტებს აწ ვდის ინფორმაციას მო ნა   ცემების 
მოპოვების, გაწ მენ დის, დამუშავების, გა   ანალიზებისა 
და ვიზუალურად გადმოცემის შე სა ხ ებ. 

https://datalab.ge/ge/toolkittext/toolkit/5/
https://datalab.ge/ge/toolkittext/toolkit/5/
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კონკურსი - მონაცემები ცვლილებებისთვის (#DATA4CHANGE) 

საჯარო მონაცემების გამოყენებისა და ანალიტიკური სტატიების მომზადების წასახალისებლად, 
IDFIმ უკვე მეორედ ჩაატარა კონკურსი „მონაცემები ცვლილებებისთვის“, სადაც მონაცემებით 
დაინტერესებულ პირებს შეეძლოთ მოემზადებინათ საკუთარი სტატია საჯარო პოლიტიკისა და 
საჯარო ფინანსების საკითხებზე. კონკურსს საკმაოდ დიდი დაინტერესება მოჰყვა, რადგან 50
მდე საკონკურსო ნაშრომი იქნა წარმოდგენილი. მათგან უმრავლესობა ეხებოდა ისეთ აქტუალურ 
საკითხებს, როგორიცაა: ეკოლოგია და გარემოს დაბუნძურება, არასრულწლოვანთა გამოწვევები 
საქართველოში, საჯარო ფინანსების განკარგვა, გენდერული უთანასწორობა და სხვა. პროექტის 
საბოლოო პრეზენტაციაზე, ჩეხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა 
საქართველოში, პეტრ მიკისკამ და IDFIის წარმომადგენლებმა სამი გამარჯვებული დააჯილდოვეს,  
რომლებსაც ფულადი ჯილდო და სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ. 

https://idfi.ge/ge/pagel/competitionview/23/
https://idfi.ge/ge/presentation_of_open_data_toolkit
https://idfi.ge/ge/presentation_of_open_data_toolkit
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ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობის 
გაუმჯობესების ადვოკატირება 

21 იანვარის, IDFIმ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთან ერთად (DEA) გამართა შეხვედრა თემაზე: 
ღია მონაცემების პლატფორმის  WWW.DATA.GOV.GEის განვითარების გეგმები და პერსპექტივები. 
ღონისძიებაზე სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის, ბიზნესისა და აკადემიური წრეების 
წარმომადგენლებთან ერთად განხილული იყო ხსენებული ღია მონაცემების სამთავრობო 
პლატფორმის საჭიროებები, გამოწვევები და განვითარების გეგმები. IDFIის წარმომადგენლებმა 
დამსწრეებს გააცნეს ღია მონაცემების პლატფორმების საერთაშორისო მაგალითები და 
კარგი პრაქტიკა, რაც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას საქართველოს ცენტრალური მონაცემთა 
პლატფორმის განახლებისას.

IDFI - მონაცემების გლობალური ბარომეტრის (GDB) 
რეგიონული ჰაბი  

2020 წლის ბოლოს IDFI მონაცემების გლობალური ბარომეტრის (GDB) ცენტრალური აზიისა და 
აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონული ჰაბი გახდა. GDB წარმოადგენს მონაცემების გლობალური 
ინდექსის კვლევას, რომელიც ეხება საზოგადოებრივი კეთილდღეობისთვის მონაცემების 
მნიშვნელობას და ეფუძნება ღია მონაცემების ბარომეტრს.

ინიციატივის ფარგლებში, საერთო მეთოდოლოგიის მიხედვით, მომზადდება საბაზისო კვლევა. 
20202021 წლებში მონაცემების გლობალური ბარომეტრის პირველ გამოცემაში 120ზე მეტი 
ქვეყანა მოხვდება.

https://idfi.ge/ge/development_plans_of_open_data_portal
http://WWW.DATA.GOV.GE
https://globaldatabarometer.org/
https://globaldatabarometer.org/2020/10/a-warm-welcome-to-our-regional-hubs/?fbclid=IwAR0a2ToBXF4B8VHwdBYEKOdTy1YkdeTWCd5cnWHw5SXi2DGQ8PU2H5gvKN0
https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB
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ღია მონაცემებისა და პლატფორმების 
მნიშვნელობა პანდემიასთან ბრძოლაში

Covid19ის გავრცელებასთან ბროძოლაში მნიშვნელოვანი გახლდათ საზოგადოების ცნობიე
რების ამაღლება და მონაცემების ხელმისაწვდომობა. IDFIმ მიმოიხილა ღია მონაცემების გამო
ყენებით, პანდემიასთან ბრძოლის საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკა და ცალკეულ ქვეყნებში 
მოქმედ წარმატებული ინიციატივები თუ აპლიკაციები, რომელთა მთავარი დანიშნულება პან
დემიის გავრცელების პრევენცია, მოქალაქეთა სწორი ინფორმირება და ინოვაციური მიდგომებით 
პრობლემის გამკლავება გახლდათ.

საჯარო მმართველობის რეფორმის ხელშეწყობა

ევროკავშირის მხარდაჭერით IDF I  მ მო ამ ზადა და წარადგინა სა ჯა რო მმარ თვე ლობის რეფორმის 
სა მოქ მედო გეგმის ოთხი მიმარ თუ ლების შესრულების 2019 წლის ალტერ ნატი უ ლი მონიტორინგის 
ანგარიშები, რო მელ თა მიგნებები 2020 წლის ივლისში გააცნო საზოგადოებას. 2020 წლის 23 
დეკემბერს ორგანიზაციამ წარადგინა 2020 წლის პირველი ექვსი თვის მონიტორინგის შედეგები. 
მონიტორინგის ანგარიშების ფარგლებში IDFIმ შეიმუშავა რეკომენდაციები მონიტორინგისას 
იდენტიფიცირებული იმ გამოწვევების აღმოფხვრის მიზნით,  რომლებსაც საჯარო მმართველობის 
რეფორმის სამოქმედო გეგმა ვერ პასუხობს. 

საჯარო მმართველობის რეფორმაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდის მიზ
ნით IDFIმ და GYLAმ, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით, რეგ
ი ონული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის საჯარო მმართველობის რეფორმის საკი თხებზე 
ონლაინ ტრენინგები გამართეს.

https://idfi.ge/ge/importance_of_open_data_in_the_fight_against_pandemics
https://idfi.ge/ge/interim_alternative_monitoring_reports_on_the_implementation_of_the_par_action_plan
https://idfi.ge/ge/the_presentation_of_the_interim_monitoring_report_on_the_implementation_of_public_administration_reform_action_plan_2020


12

საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების პროცესში დაინტერესებულ პირთა ჩარ
თულობის ხელშესაწყობად ევროკავშირის და სიდას მხარდაჭერით IDFIმ შექმნა საჯარო მმარ
თველობის რეფორმის მონიტორინგის ინტერაქტიული ელექტრონული პლატფორმა (www.par
tracker.ge), რომელიც უზრუნველყოფს გარე მომხმარებლის ჩართულობას საჯარო მმართველობის 
განხორციელების და მონიტორინგის პროცესში. პლატფორმის ქმედითობის უზრუნველსაყოფად 
ორგანიზაციამ მოამზადა ვებგვერდის გამოყენებისთვის საორიენტაციო ვიდეო. ცნობიერების 
ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით IDFIმ ასევე მოამზადა საინფორმაციო ვიდეოები საჯარო 
მმართველობის რეფორმისა და მონიტორინგის ფარგლებში გამოკვეთილი ხარვეზების შესახებ.

IDFIმ  2020  წლის თებერვალში სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების  სააგენტოს წარუდ
გინა მოსაზრებები სახელმწიფო სერვისების შექმნის,  მიწოდების,  ხარისხის უზრუნველყოფისა 
და გან ფასების პოლიტიკის დოკუმენტსა და სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. 

2020 წლის 10 მარტს IDFIმ გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით გამართა 
პირველი სისტემური კვლევის პრეზენტაცია, რომელიც საჯარო სექტორში გენდერული თანას
წორობის კუთხით სამუშაო გარემოს, კარიერულ სვლას და პროფესიულ განვითარებას ასახავს. 

http://www.partracker.ge
http://www.partracker.ge
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QReXwtbCzHM
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Z0Dg6v571TY
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iih_RSDsTkg&feature=youtu.be
https://idfi.ge/ge/idfi_recommendations_on_public_service_policy_documents
https://idfi.ge/ge/career_in_civil_service_and_gender_equality
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2020 წლის ივლისში IDFIმ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის „20 შედეგი 2020 წლისთვის“ 
ფარგლებში შეაჯამა საჯარო მმართველობის რეფორმის განხორციელების პროცესი და არსებული 
გამოწვევები. 

IDFI-ის კომენტარები საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებულ 
ნებაყოფლობითი ეროვნული მიმოხილვის ანგარიშზე მდგრადი 
განვითარების მიზნების იმპლემენტაციის შესახებ

2020 წლის ივნისს IDFIმ გამოაქვეყნა კომენტარები სქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებულ 
ნებაყოფლობითი ეროვნული მიმოხილვის ანგარიშზე (VNR) მდგრადი განვითარების მიზნების 
(SDGs) იმპლემენტაციის შესახებ. 2020 წლის ნებაყოფლობითი ეროვნული მიმოხილვის ანგარიში 
მოიცავს ინფორმაციას 2016 წლიდან მდგრადი განვითარების მიზნების იმპლემენტაციის მიზ ნით 
გადადგმული ნაბიჯების შესახებ. IDFIმ საკუთარი კომენტარები მიაწოდა მდგრადი განვითა რე
ბის მიზნების უწყებათშორის საბჭოსაც (საბჭო). 

https://idfi.ge/ge/georgias-implementation-of-20-eastern-partnership-deliverables-for-2020
https://idfi.ge/ge/comments_on_2020_voluntary_national_review_of_sdg_implementation_in_georgia
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მდგრადი განვითარების მიზნების უწყებათაშორისი საბჭოს 
საქმიანობის საკანონმდებლო რეგულირების ანალიზი

23 იანვარს, საქართველოს პრემიერმინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა მდგრადი განვითარების 
მიზნების უწყებათაშორისი საბჭოს (საბჭო) დებულება. IDFIიმ დეტალურად შეისწავლა დებულება 
და წარმოადგინა საკუთარი მოსაზრებები და რეკომენდაციები. დებულებაში ახლებურად არის 
ჩამოყალიბებული საბჭოს დაკომპლექტებისა და საქმიანობის რიგი საკითხები. მათ შორის 
გათვალისწინებულია ის შენიშვნები და რეკომენდაციები, რომლებზეც IDFI გასულ წლებში 
მიუთითებდა. კერძოდ უდავოდ მნიშნველოვან დადებით ცვლილებას წარმოადგენდა მდგრადი 
განვითარების მიზნების უწყებათაშორისი საბჭოს დამოუკიდებელ, საჯარო სამსახურის რეფორმის 
საბჭოსგან გამოცალკევებულ ერთეულად ჩამოყალიბება. დადებით ცვლილებას წარმოადგენდა 
ასევე საბჭოს საქმიანობის პროცესში ადგილობრივ თვითმმარველობათა, ისევე როგორც სახალხო 

დამცველის ოფისის წარმომადგენლთა ჩარ
თვის შესაძლებლობის დებულებით გან
მტკი ცება. მიუხედავად აღნიშნულისა IDFI 
მი უთითებდა, რომ, კვლავაც რჩებოდა გა
მოწვევები ისეთი მიმართულებებით, რო გო
რიც არის საბჭოსსამუშაო ჯგუფთა დაკომ
პლექ ტება, საბჭოსა და სამუშაო ჯგუფთა 
საქ მიანობის გამჭვირვალობა, მდგრადი 
გან ვითარების მიზნების ნაციონალიზაციის 
პრო ცესში ბიზნეს სექტორის ჩართულობა და 
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება 
მდგრა დი განვითარების მიზნებზე.

არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმი - „სამოქალაქო 
საზოგადოების თანამშრომლობის გაძლიერება შავი ზღვის 
რეგიონში“ 

2020 წლის 27 ნოემბერს IDFIმ მონაწილეობა მიიღო არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმში 
 „სამოქალაქო საზოგადოების თანამშრომლობის გაძლიერება შავი ზღვის რეგიონში“. IDFIიმ 
პლენარული სესიის ფარგლებში „მდგრადი განვითარების გაძლიერება შავი ზღვის რე გი ონში 
2020“ განიხილა საქართველოს გამოცდილება მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციო ნა  ლი ზა
ციისა და იმპლემენტაციის მიმართულებით. IDFIმ ფორუმის მონაწილეებს გაუზიარა ას ევე ინ
ფო რმაცია საქართველოში მდგრადი განვითარების მიზნების ინსტიტუციონალიზაციის მიმა რ
თუ ლებით განვილი გზის და აღნიშნულ პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების როლის შესახებ. 
IDFIმ ყურადღება გაამახვილა ასევე მოცემული მიმართულებით საქართველოში არსებულ 
გამოწვევებზე. 

https://idfi.ge/ge/amendments_to_the_rules_of_operation_of_the_sdgs_council_in_georgia
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2020 წელს IDFI აქტიურად იყო წარმოდგენილი ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში 
ადგილობრივ, რეგიონულ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. ეროვნულ დონეზე, 
საქართველოს ღია მმართველობის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს  სამდივნოსთვის, 
სამოქალაქო სექტორის მიერ წარდგენილი სამი ვარსკვლავური ვალდებულებიდან ორი იყო ID
FIის მიერ ინიცირებული, კერძოდ, მოპოვებითი მრეწველობის გამჭვირვალობის ინიციატივის 
(EITI) სტანდარტების დანერგვა და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული კომპანიების ბენეფიციარი 
მესაკუთრეების რეესტრის შექმნა. ამავდროულად IDFI აქტიურად იღებდა მონაწილეობას 
საქართველოს ღია პარლამენტის 20212022 წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესის 
კოორდინაციაში. IDFIს უშუალო ჩართულობით აჭარის უმაღლესმა საბჭომ დაამტკიცა, ღია 
მმართველობის 20202021 წლების სამოქმედო გეგმა.  

ეროვნული დონე 

ღია მმართველობის პარტნიორობა (OGP)

IDFIის, და ღია მმართველობა საქართველოს ფო
რუ მის წევრი არასამთავრობო ორგანიზაციების ად
ვოკატირების შედეგად, 2020 წლის 13 თე ბ  ე   რვალს 
საქართველოს მთავრობის დად გ  ე  ნი ლებით შეიქმნა 
საქართველოს ღია მმა  რთველობის უწყებათაშორისი 
საკო ორ დი   ნაციო საბჭო. ღია მმართველობა საქარ
თ   ვე ლოს ფორუმისგან განსხვავებით, სადაც სა  მი 
ნის ტროების მონაწილეობა დამყარებუ ლი იყო ნე
ბაყოფლობით პრინციპზე, ხო ლო არ ას ამ თავრობო 
ორ განიზაციების უმრავ ლ ე ს ო  ბას არ შეეძლო გადაწ
ყვე ტილებაზე ზემოქ მე  დება, საკოორდინაციო საბჭოში 

სავალდებულო წესით წარმოდგენილი არიან უმაღლესი თანამდებობის პირები. საკოორდინაციო 
საბჭოს შემადგენლობაში შედიან სახელმწიფოს სამივე შტოს წარმომადგენლები  სამი ნი
ს ტროების წარმომადგენლები, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე და სა
ქარ თველოს პარლამენტის ღია მმართველობის მუდმივმოქმედი საბჭოს თავმჯდომარე. ამ
ავ დროულად, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის IDFI, როგორც უწყებათაშორისი 
საკოორდინაციო საბჭოს წევრები, წარმოდგენილი არიან სათათბირო ხმის უფლებით, რაც 
ღია მმართველობის პარტნიორობის წევრ სახელმწიფოებს შორის აყალიბებს უნიკალურ პლა
ტფორმას, რომელიც სახელმწიფო დაწესებულებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარ მომადგენლების კუმულატიური უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას 
იძლევა. 

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/4798598?publication=0
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IDFIმ საქართველოს ღია მმართველობის უწყებათაშორის საკოორდინაციო საბჭოს  სამდივნოს 
წა რუ დგინა ვალდებულებები, რომლებიც განსახილველად გაეგზავნათ საბჭოში შემავალ სა
ხელ მწიფო უწყებებს. IDFIის მიერ წარმოდგენილი ვალდებულებები დაფუძნებულია საუკეთესო 
საერ თაშორისო პრაქტიკაზე, მათ შორის OGPის წევრი სახელმწიფოების მიერ აღებულ ვალ
დებულებებზე და მიზნად ისახავს საქართველოში მოქალაქეთა ჩართულობისა და კანონის 
უზ ენაესობის გაძლიერებას, მონაცემებზე წვდომის და ინფორმაციის თავისუფლების გაზ რ
დას, კორუფციასთან ბრძოლას და სახელმწიფო უწყებების მეტი გამჭვირვალობის ხელშეწ
ყო ბას. აღსანიშნავია, რომ სამოქალაქო სექტორის მიერ წარდგენილი სამი ვარსკვლავური 
ვალ დებულებიდან ორი იყო IDFIის მიერ ინიცირებული, კერძოდ, მოპოვებითი მრეწველობის გა
მჭვი რვალობის ინიციატივის (EITI) სტანდარტების დანერგვა და საზღვარგარეთ რეგისტრირებული 
კომპანიების ბენეფიციარი მესაკუთრეების რეესტრის შექმნა. 

ღია პარლამენტი

IDFI, ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით,  მჭიდროდ 
თანამშრომლობდა ღია მმართველობის მუდმივმოქმედ საპარლამენტო საბჭოსთან და მის სამ
დი ვნოსთან, ორგანიზებას უწევდა საპარლამენტო საბჭოს შეხვედრებს და კოორდინირებდა სა
პა რლამენტო საბჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფის საქმიანობას. 

2020 წლის 2 მარტს გაიმართა საპარლამენტო საბჭოს სხდომა, რომელსაც სამოქალაქო საზო
გა დოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. სხდომაზე 
გან ხილულ იქნა საქართველოს 20182019 წლების ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმის ვალდე
ბუ ლებების შესრულების საკითხი.  

პანდემიის მიუხედავად, საპარლამენტო საბჭომ განაგრძო საქმიანობა და 2020 წლის 30 ივნისს 
ჩაატარა პირველი დისტანციური შეხვედრა, რომელსაც საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე 
 კახა კუჭავა  უძღვებოდა. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საკონსულტაციო ჯგუფის წარ
მო მადგენლებმაც. შეხვედრის მონაწილეებმა განიხილეს 20182019 წლების ღია პარლამენტის 
სამ ოქმედო გეგმის შესრულების საკითხი, და ამავდროულად, დაიწყეს მზადება 20212022 წლების 
სამოქმედო გეგმის შემუშავებასთან დაკავშირებით. საპარლამენტო საბჭომ სამოქმედო გეგმის 
ვალდებულებების გამოსაგზავნად განსაზღვრა კონკრეტული ვადა, და საკონსულტაციო ჯგუფის 

https://idfi.ge/public/upload/OGP/IDFI%20OGP%20Commitments-gov-geo.pdf
https://idfi.ge/ge/open-governance-permanent-parliamentary-council-held-first-distance-sitting
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წევ რებმა, მათ შორის IDFIმ, გაუგზავნეს საპარლამენტო საბჭოს სამდივნოს ვალდებულებების 
სამუშაო ვერსიები. IDFIის მიერ გაგზავნილი ვალდებულებები მიზნად ისახავს საპარლამენტო 
საქ მიანობის გამჭვირვალობის გაზრდას, და მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლებასა და მათი 
ჩარ თულობის ხელშეწყობას საკანონმდებლო პროცესში.

საპარლამენტო საბჭომ და საკონსულტაციო ჯგუფმა 2020 წლის 2022 ივლისს ჩაატარეს გასვლითი 
სამუშაო შეხვედრა ღია პარლამენტის 20212022 წლების სამოქმედო გეგმის ვალდებულებების 
განხილვისა და შემუშავების მიზნით.  აღნიშნული სამუშაო შეხვედრის შედეგად მომზადდა ღია 
პარლამენტის სამოქმედო გეგმის სამუშაო რედაქცია, რომელიც დასამტკიცებლად წარედგინება 
2020 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაკომპლექტებულ საპარლამენტო 
საბჭოს განახლებულ შემადგენლობას.

https://idfi.ge/ge/working_meeting_of_the_open_government_permanent_parliamentary_council
https://idfi.ge/ge/working_meeting_of_the_open_government_permanent_parliamentary_council
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აღსანიშნავია IDFIის როლი პარლამენტის ცნობადობის გაძლიერების თვალსაზრისით. ევრო
კავ შირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით, IDFIმ შექმნა 
პარ ლამენტის მობილური აპლიკაციის პოპულარიზაცის ხელშემწყობი ვიდეო. ამავდროულად, 
IDFIმ გაეროს განვითარების პროგრამისა და საქართველოს პარლამენტის ჩართულობით შეი
მუშავა საპარლამენტო საქმიანობის ამსახველი 23 ბროშურის (საიდანაც 13 ბროშურა ასა ხავს 
საქართველოს პარლამენტის დეპარტამენტების საქმიანობას, და 10 ბროშურა აღწერს მო ქა ლა
ქეების საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართულობის ელექტრონულ და საკანონმდებლო მე ქა
ნიზმებს) ტექსტი და დიზაინი. აღნიშნული ბროშურების მიზანია გაზარდოს მოქალაქეების ცნო
ბი ერება მათ შორის ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით როგორიცაა პეტიცია, საკანონმდებლო 
ინ იციატივა, საპარლამენტო ღიაობა, საქართველოს პარლამენტის მობილური აპლიკაცია (Geo 
Parliament) და საქართველოს პარლამენტის კომიტეტების საქმიანობა.

აღსანიშნავია, რომ IDFIმ, გაეროს განვითარების პროგრამის ჩართულობით, შეიმუშავა საპარ
ლა მენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის გზამკვლევი, სადაც მარტივ და გასაგებ 
ენაზე არის ახსნილი კანონშემოქმედებითი პროცესი და მოქალაქის როლი აღნიშნულ პროცესში 
ჩართვასთან დაკავშირებით. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ IDFIმ საქართველოს პარლამენტის 
მოქალაქეთა მისაღებისთვის შეიძინა ინტერაქტიული დეშბორდი და შეიმუშავა დეშბორდის 
კონ ცეფცია. დეშბორდის მეშვეობით მოქალაქე შეძლებს საქართველოს პარლამენტთან და სა
პა რლამენტო საქმიანობაში ჩართვის შესახებ ინფორმაციის მიღებას.  

პანდემიის შედეგად შექმნილი გამოწვევების საპასუხოდ, მოქალაქეებში ცნობიერების ამაღლების 
მიზნით, შექმნა ოთხი ინფოგრაფიკა, სადაც ასახულია ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტები, 
მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული შეზღუდვები, კორონავირუსის გავრცელების პრე
ვე ნციის მექანიზმები, საგანგებო მდგომარეობის დროს საკანონმდებლო პროცესში ჩართვის 
საშუალებები და საქართველოს პარლამენტის როლი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების 
პირობებში. აღსანიშნავა, რომ ინფოგრაფიკები ითარგმნა და გავრცელდა სოციალურ ქსელში 
აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზეც. 

აჭარის ღია უმაღლესი საბჭო

2020 წელს, IDFIის საქმიანობა განსაკუთრებით შედეგიანი იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
უმაღლესი საბჭოს საქმიანობაში ღია მმართველობის პრინციპების დანერგვის თვალსაზრისით. 
IDFIმ მხარი დაუჭირა აჭარის უმაღლეს საბჭოს ღია მმართველობის პარტნიორობაში ჩართვის 
პროცესის ინსტიტუციონალიზაციასა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის 20202021 
წლების სამოქმედო გეგმის შემუშავებას.

2020 წლის განმავლობაში IDFIმ რამდენიმე შეხვედრა ჩაატარა როგორც აჭარის უმაღლესი საბ
ჭოს, ასევე, აჭარაში მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. IDFIმ ხელი 
შე უწყო აჭარის უმაღლეს საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს შესაქმნელად რეგლამენტში 
შესატან ცვლილებებს, ხოლო შემდეგში, მონაწილეობა მიიღო ღია მმართველობის საბჭოს დე
ბულების მომზადებაში. ამავდროულად, აწარმოა აქტიური ადვოკატირების კამპანია აჭარაში 
მოღვაწე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან, იმისათვის, რომ ღია მმართველობის 
საბ ჭოსთან არსებული საკონსულტაციო ჯგუფი დაკომპლექტებული ყოფილიყო არასამთავრობო 
და საერთაშორისო ორგანიზაციებით.

https://idfi.ge/ge/visualization_restrictions_set_by_the_government_decree
https://idfi.ge/ge/visualization_restrictions_set_by_the_government_decree
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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2020 წლის 30 აპრილს აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ცვლილებები შეიტანა რეგლამენტში, რითაც 
სამართლებრივი საფუძველი შეუქმნა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს 
შექმნას, რასაც მოგვიანებით მოჰყვა არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებით 
დაკომპლექტებული ღია მმართველობის საბჭოს საკონსულტაციო ჯგუფის ფორმირება. 

IDFIმ, გაეროს განვითარების პროგრამის ჩართულობით, ჩაატარა ღია მმართველობის პარტნი ო
რო ბის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებელი რამდენიმე შეხვედრა როგორც ღია მმართველობის 
საბ ჭოსთან, ასევე, საკონსულტაციო ჯგუფთან. შეხვედრების ნაწილი ჩატარდა დისტანციურად. 
განსაკუთრებით აღსანიშნავია 14 ივლისის დისტანციური შეხვედრა ღია მმართველობის მუდ
მივ მოქმედ საპარლამენტო საბჭოსა და აჭარის უმაღლესი საბჭოს ღია მმართველობის საბჭოს 
შო რის, სადაც, ასევე, მონაწილეობა მიიღეს ორივე საბჭოს სამდივნოების წარმომადგენლებმა. 
საპარლამენტო საბჭოს წარმომადგენლებმა აჭარელ კოლეგებს გაუზიარეს საკანონმდებლო 
ორგანოში ღია მმართველობის პარტნიორობის დანერგვის გამოცდილება. მნიშვნელოვანი იყო 
გამოცდილების გაცვლა სამდივნოს წარმომადგენლებს შორისაც, რადგან სწორედ სამდივნო 
ახორციელებს საბჭოს საქმიანობის აქტიურ კოორდინაციას.  

2020 წლის 67 აგვისტოს, IDFIის ორგანიზებით ღია მმართველობის საბჭომ და მასთან არსებულმა 
საკონსულტაციო ჯგუფმა გამართეს სამუშაო შეხვედრა. სამუშაო შეხვედრაზე მხარეებმა განი
ხი ლეს აჭარის ღია მმართველობის საბჭოს 20202021 წლების სამოქმედო გეგმაში შესატანი 
ვალდებულებების სამუშაო ვერსიები. განხილვის შედეგად შემუშავდა სამოქმედო გეგმის სა
მუშაო ვერსია, რომლის საბოლოო რედაქცია დამტკიცდა 14 აგვისტოს აჭარის უმაღლესი საბ
ჭოს ბიუროს მიერ. სამოქმედო გეგმა შედგება 15 ვალდებულებისგან, და სხვა საკითხების გან
ხორ ციელებასთან ერთად, მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს კანონშემოქმედებით პროცესში 
მოქალაქეების ჩართულობას, სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით მთავრობაზე ზედამ
ხედველობის გაძლიერებას, და ელექტრონული და წერილობითი პეტიციების სისტემების შექ
მნას. ასევე, სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულია აჭარის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდისა 
და შენობის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მოთხოვნებთან ადაპტაციის 
კონცეფციის მომზადება.

IDFIმ უზრუნველყო დასახელებული სამოქმედო გეგმის თარგმნა ინგლისურ ენაზე და სამოქმედო 
გეგმისა და ამ გეგმის განსახორციელებელი კალენდრის დამზადება და ბეჭდვა.

https://idfi.ge/ge/supreme_council_of_ajara_established_open_governance_council
https://idfi.ge/ge/supreme_council_of_ajara_established_open_governance_council
https://idfi.ge/ge/open_governance_council_of_the_supreme_council_of_the_autonomous_republic_of_ajara_established_the_consultative_group
https://idfi.ge/ge/open_government_partnership_experiences_sharing
https://idfi.ge/ge/open_government_partnership_experiences_sharing
https://idfi.ge/ge/open_government_partnership_experiences_sharing
https://idfi.ge/ge/working_group_meeting_of_adjara_open_governance_council
https://idfi.ge/ge/working_group_meeting_of_adjara_open_governance_council
https://idfi.ge/ge/the_open_government_action_plan_for_2020-2021
https://idfi.ge/ge/the_open_government_action_plan_for_2020-2021
http://www.sca.ge/res/docs/%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98.PDF
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დამატებით, აღსანიშნავია, რომ პანდემიის მიერ შექმნილ გამოწვევებთან გამკლავების მიზნით, 
IDFIმ უზრუნველყო აჭარის უმაღლესი საბჭოს თანამშრომლებისათვის ტრენინგის ორგანიზება 
დისტანციური მართვისა და კომუნიკაციის უნარების გაძლიერების თვალსაზრისით. ასევე, 
უნდა აღინიშნოს, რომ IDFIმ, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თანამშრომლებს ტრენინგი ჩაუტარა 
ღია მონაცემებსა და საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით.  
ტრენინგები ჩატარდა დისტანციურად. 

საერთაშორისო დონე

2020 წლის ოქტომბერში გიორგი კლდიაშვილს ამოეწურა OGPის მმართველი კომიტეტის წევ
რობის ვადა. მმართველი კომიტეტის წევრობის ფარგლებში, გიორგი კლდიაშვილი აქტიურად 
მო ნაწილეობდა კოლეგებთან ერთად ღია მმართველობის პარტნიორობის პოლიტიკის და სტან
დარ ტების შემუშავებაში, გლობალური და რეგიონული მასშტაბით ადვოკატირებდა სხვადასხვა 
ინიციატივას. მისი რეგიონული მიმართულებები იყო აზია და წყნარი ოკეანის ქვეყნები. 

IDFIმ წამოიწყო აქტიური ადვოკატირების კამპანია, რომელიც მომდევნო წელს უფრო სიღ რმი
სეულ ფაზაში გადავა. კერძოდ, კამპანიის მიზანია 2030 წლისთვის განხორციელდეს OGPის ტრან
სფორმაცია მისი მოქალაქეების საჭიროებებთან კიდევ უფრო მეტად შესაბამისობის მიზნით, და 
ამავდროულად, გაძლიერდეს სინერგია OGPის და სხვა საერთაშორისო პლატფორმებს შორის 
მათ შემდგომი დაახლოებისა და მოქალაქეებზე ორიენტირებული ამოცანების გადაწყვეტისა და 
სამთავრობო სტრუქტურების ანგარიშვალდებულების გაძლიერების გზით.

https://idfi.ge/ge/trainings-for-the-staff-of-the-supreme-council-of-ajara
https://idfi.ge/ge/3_years_of_membership_at_ogp_steering_committee
https://idfi.ge/ge/3_years_of_membership_at_ogp_steering_committee
https://idfi.ge/ge/added_value_of_the_ogp-outsider_perspective
https://idfi.ge/ge/why_eiti-ogp_synergy_matters_for_georgia
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სახელმწიფო შესყიდვები

IDFI-ის გლობალური ინიციატივა - გამჭვირვალე სახელმწიფო 
შესყიდვების რეიტინგი 

გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების რეიტინგი (TPPR) წარმოადგენს IDFIის გლობალურ 
ინიციატივას, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების 
სისტემათა დანერგვას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. აღნიშნული მიიღწევა სახელწმიფო 
შესყიდვათა სისტემების შეფასებით, ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოკვეთით, ქვეყნების 
შედარებით, რეიტინგის შედგენითა და TPPRის პარტნიორთა ქსელის ერთიანი ადვოკატირებით. 

2020 წლის განმავლობაში IDFI აქტიურად განაგრძობდა გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების 
რეიტინგის (TPPR) გაფართოებას. შედეგად TPPRის პარტნიორთა ქსელს დაემატა ორგანიზაციები 
ისეთი ქვეყნებიდან როგორიც არის ბენინი, ბურუნდი, ეკვადორი, მექსიკა, მოზაბიკი, სენეგალი, 
ვენესუელა და კოტდივუარი. დღეის მდგომარეობით რეიტინგი ფარავს 40 ქვეყანას ევროპის, აზიის 
და ოკეანეთის, აფრიკის და სამხრეთ ამერიკის რეგიონებიდან. IDFI აქტიურად თანამშრომლობს 
TPPRის პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ერთიანი ძალებით ადვოკატირებისა და სახელმწიფო 
შესყდივების მიმართულებით პოზიტიური ცვლილებების მხარდაჭერის მიზნით. 

2020 წელს ღია მმართველობის პარტნიორობამ (OGP) TPPR აღიარა სახელმწიფო შესყიდვების 
მიმართულდებით კარგი მმართველობის მონიტორინგის ერთერთ მნიშვნელოვან წყაროდ და 
დაამატა IDFI მისი პლაფორმით TPPR საკუთარი პარტნიორი ორგანიზაციების სიაში სახელმწიფო 
შესყიდვების გამჭვირვალობის მიმართულებით. 

https://www.tpp-rating.org/
https://www.tpp-rating.org/page/eng/about
https://www.tpp-rating.org/page/eng/rating
https://www.opengovpartnership.org/policy-area/open-contracting/#partners
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გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების ანგარიში 2020 

IDFIმ მოამზადა გამჭვირვალე სახელმწიფო 
შეს ყიდვების რეიტინგის ყოვლისმომცველი 
ანგარიში რომელიც ფარავს პერიოდს 2016 წლი
დან 2020 წლის ჩათვლით. ანგარიში იძლევა 
რეიტინგში შემავალი თითოეული ქვეყნის სა
ხე ლ მწიფო შესყიდვების კანონმდებლობის 
დე ტალურ შეფასებას, აანალიზებს შესყი დ
ვე ბის კანონმდებლობების სუსტ და ძლიერ 
მხა რეებს და იძლევა თითოეულ ქვეყანზე 
მორ გებულ რეკომენდაციებს. ანგარიში ასევე 
მოიცავს დეტალურ სტატისტიკურ ანალიზს 
და გამჭვირვალე სა ხელ მწიფო შესყიდვების 
რეიტინგს. არსებულ რეიტინგის საწ ყის პოზი
ცი ებს იკავებენ უკრაინა, მოლდოვა და სა ქა
რ თველო. ყველა მოცემული ქვეყნის სახელ
მწიფო შეს ყი დვების კანონმდებლობა შეფასდა 
90%ზე მაღალი ქულით. სტატისტიკურმა ანა
ლიზ მა გამოავლინა პრობლემური ქვეყ ნებიც, 
რეიტინგში ყველაზე დაბალი ქულით შეფასე
ბუ ლია ტაჯიკეთი და პაპუაახალი გვინეა. ორი

ვე ქვეყნის ქულა 40%ზე დაბალია. ანალიზის შე დეგად დადგინდა ისიც რომ გამჭირვალობის 
სტან დარტების დაცვა ქვეყნებს ყველაზე მეტად სა ხელმწიფო შესყიდვების პოსტსატენდერო 
ეტაპზე უძნელდებათ. აღნიშნული გამოწვეულია იმით, რომ ქვეყნები იშვიათად აქვეყნებენ ინ
ფორ მაციას  კონტრაქტში შესული ცვლილებების, ქვეკონტრაქტორების, ხელშეკრულებათა შეს
რულებისა და აუდიტის ანგარიშების შესახებ. 

რეკომენდაციები კორონა ვირუსთან დაკავშირებული 
სახელმწიფო შესყიდვების განხორცილების შესახებ

გლობალური პანდემიით გამოწვეული კრიზის პირობებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
სა ხელ მწიფო შესყიდვათა სწრაფად და ეფექტიანად განხორციელება, რათა სახელმწიფომ 
შეის ყიდოს საქონელი და მომსახურება, რომელიც აუცილებელია Covid19ის წინააღმდეგ 
ბრძოლის მიზნებისთვის. თუმცა შესყიდვათა გამარტივებული გზით განხორციელება არ უნდა 
გამორიცხავდეს პროცესის ანგარიშვალდებულებასა და გამჭვირვალობასთან. მეტიც, მოცემულ 
ვითარებაში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს პროცესის ღიაობა, იმისთვის რომ თავიდან 
იქნეს აცილებული კორუფციული რისკების შესახებ საზოგადოებაში კითხვების გაჩენა და 
ნებისმიერ დაინტერსებულ პირს მიეცეს შესაძლებლობა თვალი ადევნოს ბიუჯეტის ხარჯვის 
მიზნობრიობას ყოველი კონკრეტული შესყიდვის განხორციელების პროცესში. 

https://idfi.ge/ge/transparent_public_procurement_rating-report_2020
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კორონა ვირუსით განპირობებული გლობალური გამოწვევების საპასუხოდ IDFIმ შეიმუშავა 

რეკომენდაციები პანდემიის პირობებში სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების  შესახებ. 

დოკუმენტი მოიცავს ინფორმაციას იმის შესახებ თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის 

რომ თავიდან იქნეს აცილებული კორუფციული რისკები კორონა ვირუსთან დაკავშირებული 

სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების პროცესში.

კვლევა სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების 
განმხილველი საბჭოს დამოუკიდებლობის შესახებ

2020 წლის მაისში IDFIმ შეიმუშავა დოკუმენტი, რომლის ფარგლებშიც გამოიკვლია თუ რამდენად 

ჯეროვნად შეასრულა საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით 6 წლის წინ 

ნაკისრი ვალდებულება, კერძოდ, შექმნა/შეინარჩუნა საჯარო შესყიდვების სისტემის სათა ნა

დო ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი შესაბამისი ინსტიტუციური ჩარჩო  სახელმწიფო შეს ყი

დვებთან დაკავშირებული დავების განმხილველი მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ორგანო.

IDFIმ კვლევის ფარგლებში გაანალიზა დავის განმხილველ ორგანოებთან დაკავშირებული ევრო

კავ შირის სტანდარტები.  ამისათვის მიმოიხილა რელევანტური სამართლებრივი დოკუმენტები, 

ევრო კავშირის და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 

ერთობლივი ინიციატივა, SIGMAს  და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის 

(EBRD) რეკომენდაციები. გარდა ამისა, IDFIმ გამოიკვლია საქართველოს ილუსტრაციისთვის 

გა მოიკვლია სლოვენიისა და ხორვატიის საკანონმდებლო ჩარჩო, რადგან ამ ქვეყნებს ახლო 

წარსულში სწორედ იმ სამართლებრივ დოკუმენტებთან მოუწია სისტემის ჰარმონიზება და იმ 

გზე ბის გავლა, რაც საქართველოს.

IDFIმ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა საქართველოს მიერ ასოცირების ხელშეკრულების 143ე მუხ

ლით ნაკისრი ვალდებულების ჯეროვან შესრულება და შეიმუშავა რეკომენდაციები, რომლებიც 

აუცი ლებელია რომ გადაიდგას ნაკისრი ვალდებულების შესასრულებლად და მოქალაქეთა მიერ 

დავების განმხილველი საბჭოს დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ ორგანოდ აღსაქმელად.

რეგიონული კონფერენცია - ღია მონაცემები              
სახელმწიფო შესყიდვებში 

1019 ნოემბერს, IDFIმ მონაწილეობა მიიღო რეგიონულ კონფერენციაში, რომელიც ეძღვნებოდა 

სა ხელმწიფო შესყიდვებში მონაცემთა ღიაობის საკითხს. ღონისძიება ორგანიზებული იყო IDFIის 

საერთაშორისო პარტნიორების Hivosის, ღია მმართველობის პარტნიორობისა (OGP) და Open 

Contrac ting Partnershipის მი    ერ. ღონისძიებაში მო  ნა წილეობას იღებ დ  ნ ენ სა ხე ლ მწიფო და სა მო ქა

ლაქო საზოგა დ ო  ებათა წარ მომა დ გენ ლ ები ცენტ რა ლუ რი და აღმოსავლეთ ევროპის რე   გი ონე ბიდან.

https://www.tpp-rating.org/page/eng/publications/34
https://idfi.ge/ge/independence_of_state_procurement_review_body
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IDFIი წარმოადგენდა საქარ თვე ლოს სა მუშაო ჯგუფის ფასი ლი ტატორს და გამ ჭირვალე სახელ

მ წიფო შესყიდვების რე იტინგის პანელის ორგანიზატორს. აღ ნიშნული პანელის ფარგლებში 

IDFI მ მონაწილეებს გააცნო TPPRის პლატ ფო რმა, კონფერენციაზე სიტყვით წარ ს დგნენ IDFIის 

პარტნიორები იური მორ ცოტილო ორგანიზაცია Expert Grupდან და იზაბელ ადამსი ორ გა ნი

ზაციიდან Government Transparency Institute.

ღონისძიების შედეგად მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს სახლემწიფო შეს

ყიდვებში მონაცემთა ღიაობის მიმართლდებით განსახორიცელებელი აქტივობები, გაუზიარეს 

მონაწილეებს საკუთარ ქვეყნებში არსებული გამოცდილება და წარმოაჩინეს მომავალი ახლო 

თა ნამშრომლობის მზადყოფნა.

საინფორმაციო სესია - ყირგიზეთის სახელმწიფო შესყიდვების 
კანონმდებლობის შეფასება 

2020 წლის დეკემბერში IDFIმ ჩაატარა საინფორმაციო სესია ყირგიზეთის საჯარო მოხელეებისა 

და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის. სესიის ფარგლებში IDFIმ დამს

წრე პირებს გააცნო TPPRის მეთოდოლოგია და ყირგიზეთის სახელმწიფო შესყიდვების 

კანონმდებლობის შეფასება. მონაწილეებმა განიხილეს ყირგიზეთის სახელმწიფო შესყიდვების 

სუსტი და ძლიერი მხარეები, ისევე როგორ არსებულ გამოწვევათა საპასუხოდ შესასრულებელი 

ღონისძიებები. სესიის ფარგლებში დისკუსია გაიმართა ღია მმართველობა პარტნიორობის 

ფარგლებში ყირგიზეთის მიერ აღებული ვალდებულებისა და მათი მნიშვნელობის შესახებ ქვეყ

ნის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფისთვის.

ანალიტიკური სტატიები TPPR პარტნიორ ქვეყნებში სახელმწიფო 
შესყიდვების მიმართულებით არსებული გამოწვევების შესახებ

2020 წლის განმავლობაში საერთაშორისო პარტიორებთან აქტიური თანამშრომლობით IDFIმ 

გამოაქვეყნა ანალიტიკური სტატიები ვენესუელაში, უკრაინასა და ალბანეთში სახლემწიფო 

შესყიდვების მიმართულებით არსებული მდოგმარეობისა და არსებული გამოქვევების შესახებ.

დანიელ როსას რივეროს სტატია „სახელმწიფო შესყიდვები ვენესუელაში: მნიშნველოვანი 

გა მოწვევების მოლოდინში“ მიმოიხილავს ბოლო 10 წლის განმავლობაში ვენესუელაში გან

ხორ ცილებულ ცვლილებებს სახელმწიფო შესყიდვების მიმართულებით და აღნიშნავს, რომ 

ვენესუელაში ყველაზე დიდ გამოწვევას წარმოდგენს არა სახელმწიფო შესყიდვების კანონ მდებ

ლობა არამედ მისი აღქმა საზოგადოების მხრიდან როგორ კორუფციისთვის განსაკუთრებით 

მოწ ყვლადი ერთერთი სექტორი.

https://www.tpp-rating.org/page/eng/publications/39
https://www.tpp-rating.org/page/eng/publications/33
https://www.tpp-rating.org/page/eng/publications/33
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ალბანეთის მეცნიერების ინსტიტუტთან თანამშრომლობით მომზადდა ანალიტიკური სტატია 
„ალბანეთის მთავრობა COVID 19თან დაკავშირებულ შესყიდვებს საიდუმლო კონტრაქტების გზით 
ახორციელებს“.  სტატია მოიცავს ალბანეთს მთავრობის მიერ დანერგილი პრაქტიკის აღწერას, 
როდესაც COVID19თან დაკავშირებული შესყიდვები ხორციელდება გამჭვირვალობისა  და 
ანგარიშვალდებულების სტანდარტების სრული იგნორირებით და განიხილავს აღნიშნულიდან 
გამომდინარე კორუფციული და არაკეთილსინდისიერი ქმედებების საშიშროებას.

IDFIმ მოამზადა ასევე სტატია უკრაინაში ინიცი რებული კანონპროექტის შესახებ, რომელიც 
საფრთხეს უქმნიდა ქვეყნის წამყვან პოზიციას გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების რეი
ტინგში და მიმოიხილა თუ რა გავლენას მო ახდენდა ის უკრაინის შესყიდვების კანონ მ დებ
ლობასა და პროცედურებზე.

https://www.tpp-rating.org/page/eng/publications/35
https://www.tpp-rating.org/page/eng/publications/35
https://www.tpp-rating.org/page/eng/publications/36
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IDFI აქტიურად განაგრძობს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობას. ორგანიზაციის 
მნიშვნელოვანი ძალისხმევა ანტიკორუფციული მიმართულებით ცნობიერების ამაღლებას უკავ
შირდება, რაც, მათ შორის, საგანმანათლებლო სასერტიფიკატო პროგრამის განხორციელებაში 
გამოიხატება. 

IDFI აკვირდება ანტიკორუფციული სამოქმედო გეგმის შესრულებას და აქტიურად მონაწილეობს 
მონიტორინგის პროცესში. IDFI ამუშავებს კორუფციასთან დაკავშირებით საერთაშორისო ორ
განიზაციების მიერ საქართველოში არსებული მდგომარეობის შეფასებას, აანალიზებს და პე
რიოდულად აქვეყნებს მათ შედეგებს. 

IDFIმ 2020 წლის განმავლობაში დაამუშავა და გამოაქვეყნა სხვადასხვა საერთაშორისო ორ
განიზაციის მიერ საქართველოს ანტიკორუფციული მაჩვენებლების მდგომარეობის ამსახველი 
ანალიზი, მსოფლიო ბანკის შეფასების შედეგები, ევროსაბჭოს ფულის გათეთრების წინააღმდეგ 
ბრძოლის კომიტეტის შეფასება საქართველოში ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის და
ფინანსების შესახებ, ბიზნესის კორუფციის რისკის ინდექსის 2020 წლის მაჩვენებლები.

20192020 წლებში საქართველო რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ 
რეიტინგში მოხვდა. ყველა მათგანი მიუთითებს ქვეყანაში კორუფციის მდგომარეობის გაუა რე
სებაზე, რის ერთერთ მიზეზად მაღალი დონის კორუფცია სახელდება. კორუფციასთან მებრძოლ 
არსებულ უწყებებში ყველაზე პრობლემური მათი დამოუკიდებლობის საკითხია. არსებული 
ანტიკორუფციული სისტემის ხარვეზების გათვალისწინებით IDFI 2020 წლის განმავლობაში 
კვლავ ადვოკატირებდა ისეთი დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნას, რო
მელ საც ექნება საზოგადოების ნდობა, დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი და შესაბამისი 
კვალიფიკაცია იმისათვის, რომ გამოიძიოს მაღალი დონის კორუფციის შემთხვევები და პასუხი 
გასცეს საზოგადოებაში დაგროვილ ლეგიტიმურ შეკითხვებს.

ახალი კორონავირუსის შედეგად შექმნილი სიტუაციის პირობებში IDFI თავიდანვე აქტიურად 
გა ნიხილავდა პანდემიის ფარგლებში კორუფციული რისკების ზრდის საშიშროების საკითხს.

IDFI-ის ანალიტიკური და ხელისუფლების საქმიანობის 
მაკონტროლებელი საქმიანობა

წინა წლების მსგავსად, IDFI 2020 წელსაც აგრძელებდა ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგს, 
რის ფარგლებშიც ინსტიტუტმა რამდენიმე მნიშვნლოვანი კვლევა და ანალიზი გამოაქვეყნა:

8 Covid19თან დაკავშირებული შესყიდვები: კორონავისურის გავრცელების პრევენციის 
მიზ  ნით, ქვეყანაში შემოღებული საგანგებო მდგომარეობის დროს სახელმწიფო სტრუქტურები 

ანტიკორუფციული მიმართულება

https://idfi.ge/ge/article_on_anticorruption_rankings
https://idfi.ge/ge/world_governance_indicators%E2%80%93georgia_in_the_world_bank_ranking_2020
https://idfi.ge/ge/moneyval_assessment_of_georgia_on_money_laundering_and_terrorism_financing
https://idfi.ge/ge/business_bribery_risk_index_2020
https://idfi.ge/ge/article_on_anticorruption_rankings
https://idfi.ge/ge/joint-statement-of-ngos-253
https://idfi.ge/ge/pandemics_and_corruption_risks
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აღარ სარგებლობდნენ ელექტრონული ტენდერებით. 21 მარტიდან 15 ნოემბრის ჩათვლით1,  
Covid19თან დაკავშირებული სახელმწიფო შესყიდვების ანალიზმა აჩვენა, რომ ხშირ შემ
თხვევაში მიმწოდებელი კომპანიები იყვნენ მმართველი პარტიის შემომწირველები, ხელ
შეკ რულების გაფორმებამდე რამდენიმე დღით ადრე დაფუძნებული კომპანიები და ზოგ 
შემ თხვევაში, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებამდე რადიკალურად განსხვავებულ სფე
როში მოღვაწეობდნენ. 

8 პოლიტიკური შემოწირულებები: თავისუფალი ნება თუ ბიზნეს ინვესტიცია?  2020 წლის 
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების გამო მნიშვნელოვანი გახლდათ პოლიტიკური პარტი
ების შემოწირულობების ანალიზი. 20192020 წლის 3 ივნისამდე პერიოდის შემოწირულობების 
მონიტორინგით დადგინდა მმართველი პარტიის სასარგებლოდ განხორციელებული პოლი
ტი კური შემოწირულებების ისეთი შემთხვევები, რომლებიც აჩენდა კითხვის ნიშნებს შემომ
წირველების კეთილსინდისიერებასა და შემოწირულებების კანონიერებასთან დაკავშირებით. 
ასევე, ხშირად ერთი კომპანიის თანამფლობელები და დირექტორები ერთსა და იმავე პე
რი ოდში სწირავდნენ თანხებს. დაფიქსირდა ასევე შემთხვევები, როცა კომპანიები ან მათი 
დამ ფუძნებლები თანხებს სწირავდნენ მმართველ პარტიას, რის შემდეგაც იგებდნენ მსხვილ 
ტენდერებს.

8 სსიპების და სხვა დამოუკიდებელი საჯარო და წე სე ბულებების ავტოპარკი და საწ ვა ვის 
ხარჯები  ანა ლი ზმა ნათლად აჩვენა ავ ტო პარკის რაციონალურ გან კარგვასთან დაკავ ში
რებული გამოწ ვე ვები. IDFIის რე კომენდაციით, აუცილებელია სახელმწიფო ავ ტო პარ კის ცენ

1 Covid 19-თან დაკავშირებული გამარტივებული შესყიდვები
Covid 19-თან დაკავშირებული გამარტივებული შესყიდვები - II ნაწილი
COVID-19-ის პერიოდში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები 

ტრალიზებული სერვისის ჩამოყალიბება, რომ 
ლის მართვაში მოექცევა ყველა სახელმწიფო 
უწ ყების ბალანსზე არ სე ბული ავტომობილი.

8 სამინისტროებსა და სსიპებში ხელშეკრუ
ლ  ე ბით და საქმების პრაქტიკა  ანალიზის 
სა  ფუძ ვე ლზე გამო იკ ვეთა, რომ ბოლო 
წლე   ბ ში საჯარო სამსახურში გატარებუ ლი რე
ფ ო რ მების მიუხედავად, ბიუროკრატიული აპა 
რ ა ტის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება სა
ჯა  რო და წე სებულებებში თანამ შრომლების 
ხელ შეკრულებით დასაქმების არსებული პრაქ
ტიკა. კერძოდ, გამარტივებული კონ კუ რსის პი
რო  ბებში, ხელშეკ რულებით დასაქმებული 
თა ნამ  შრომლების ფუნქციამოვალეობების ბუნ
დო  ვანება და მსგავს პოზიციებზე მნიშ ვნელოვნად  
განსხვავებული შრომის ანაზღაურების  პრაქტიკა, 

https://idfi.ge/ge/idfis-research-political-donations
https://idfi.ge/ge/vehicles-and-fuel-costs
https://idfi.ge/ge/vehicles-and-fuel-costs
https://idfi.ge/ge/vehicles-and-fuel-costs-infographic
https://idfi.ge/ge/procurement_%20related_to_covid_19
https://idfi.ge/ge/procurement_related_to_covid_19_part_ii
https://idfi.ge/ge/the_covid-19_related_state_procurements_
https://idfi.ge/ge/analysis_of_the_bureaucratic_expenses_of_the_emergency_budget
https://idfi.ge/ge/analysis_of_the_bureaucratic_expenses_of_the_emergency_budget
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მნიშვნელოვნად ზრდის ნეპოტიზმისა და საბიუჯეტო სახსრების არარაციონალური გან კარ
გვის რისკებს. მსგავს რისკებს, ასევე მნიშვნელოვნად ზრდის ხელშეკრულებით დასაქმების 
გაუმჭვირვალე პროცესი. 

8 საქართველოს პარლამენტარების საწვავის 
ხარჯები 20182020 წლებში  ანალიზმა აჩვე
ნა, რომ საგანგებო მდგომარეობით და წე სებული 
შეზღუდვების მიუხედავად, სხვადასხვა დეპუ
ტატებზე განპიროვნებულმა ავტომობილებმა 
საგანგებო მდგომარეობის პე რი ოდში უფრო მეტი 
საწვავი მოიხმარეს, ვიდრე  წინა წლის იგივე 
თვე ებში. ასევე, ზოგიერთი პარლამენტარის 
მიერ ათვისებული საწ ვავის რაოდენობა ხშირ 
შემთხვევაში არ იცვლებოდა იმ თვე ებშიც, როცა 1 
კვი რიან ან უფრო ხანგრძლივ მივლინებებში იმყო
ფე ბოდნენ საზღვარგარეთ. 

8 20152020 წლებში საქართველოს ლობისტური 
საქმიანობის მიმო ხილვა, რაც მოიცავდა და დე  ბული 
ხელშეკრულებების ანა ლიზსა და საქარ თვე ლო დან 
განხორციელებული ფაქტობრივი გა და რიცხვების 
შესახებ ინფორ მა ციას. კვლევამ ცხად ყო, რომ 2015

2020 წლებში აშშში ლობისტურ საქმიანობაზე სახელმწიფო ბიუ ჯეტიდან 5 მი ლი ონ აშშ დოლარზე 
მეტი დაიხარჯა, ხოლო იმა ვე პერიოდში პოლიტიკურმა პარ ტიებმა ჯამში ნახე ვარ მილიონ აშშ 
დოლარზე მეტი გადაიხადეს. აშშში მოქმედი ლობისტური კომ პანიების მიერ გაფორმებული 
ხელშეკრულებების პირობები და მათ საფუძველზე მიღებული თან ხები საჯაროა  ინფორმაცია 
ატვირთულია აშშს იუსტიციის სა მი ნისტროს მონაცემთა ელ ექ ტრონულ ბაზაში. სამ წუხაროდ, 
საქართველოში ამ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა უზრუნ ველ ყოფილი არ არის.

https://idfi.ge/ge/fuel_expenses_of_georgian_parliamentarians_in_2018-2019
https://idfi.ge/ge/fuel_expenses_of_georgian_parliamentarians_in_2018-2019
https://idfi.ge/ge/georgias_lobbying_activitie_in_the_united_states
https://idfi.ge/ge/georgias_lobbying_activitie_in_the_united_states
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კორუფციასთან მებრძოლთა საგანმანათლებლო 
სასერტიფიკატო პროგრამა  

2020 წელს IDFIმ გააგრძელა კორუფციასთან მებრძოლთა საგანმანათლებლო სასერტიფიკატო 
პროგრამის განხორციელება. პანდემიის შედეგად შექმნილი გამოწვევების საპასუხოდ, 
პროგრამა გაგრძელდა ონლაინ, ელექტრონული პლატფორმების გამოყენებით. სულ, 
პროგრამის პირველი ნაწილის განმავლობაში პროგრამის მსმენელებისთვის შეთავაზებულ 
იქნა რვა მოდული: ძირითადი იდეები, კონცეფციები, თეორიები & სოციალურ მეცნიერებათა 
პერსპექტივები კორუფციის შესახებ; კარგი მმართველობა; ანტიკორუფციული პოლიტიკა 
საჯარო დაწესებულებებში, ბიზნეს & არასამთავრობო სექტორებში; კორუფციასთან ბრძოლის 
სამართლებრივი რეგულაციები; ელექტრონული მმართველობა კორუფციასთან ბრძოლაში; 
კორუფცია და პოლიტიკა; კორუფციასთან ბრძოლის საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა; 
თანამედროვე მამხილებლობა & კორუფციის ჟურნალისტური გამოძიება.

აღსანიშნავია, რომ მთელი წლის გან მ ა  ვ ლობაში უწ ყვეტად ხდებოდა მოწ ვე უ   ლი ლექტორების 
მე   შვეობით მსმენე ლ  ე ბისათვის საინტერესო თემებზე და   მატებითი ლექციების ორგანიზება. ამ 
მხრივ აღსანიშნავია ლექცია  ფუ ლის გა თე თრებისა და ტერორიზმის და ფი ნანსების წინააღმდეგ, 
რო  მე ლიც ევრო საბჭოში საქარ თვე ლოს ყოფილმა წარ მო მადგენელმა და უკ ანონო შემოსავლის 
ლე გა ლიზაციისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღ კვეთის მიმართულებით ევროკავშირში მარ
თლმსაჯულებისა და სა მოქალაქო საზოგადოების უფ როსმა ექსპერტმა, მამუკა ჟღენტმა, წა იკი თ ხა. 

პროგრამის გასავლელად, დაახლოებით 500მდე განაცხადიდან, შერჩეულ იქნა 32 კანდიდატი, 
რომელ თაგან 19მა დაასრულა პროგრამა. 

2020 წლის შემოდგომის სემესტრისთვის, ინ ფო რმაციის თავისუფლების განვითარების ინს ტი ტუ
ტისა და ილიას სახელმწიფო უნი ვერსიტეტს შორის გაფორმდა ახალი მე მორანდუმი, რომლის 
თანახმადაც, მხა რე  ებმა 20202021 სასწავლო წლის  თ ვის კო რუფციასთან ბრძოლის სასერტი ფი 
კა  ტო მოდულები გარდაქმნეს ილიას უნივერ სი ტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკ უ ლ
ტეტის აკადემიურ კურსებად, რომელშიც ჩართვის შესაძლებლობა აქვს როგორც დასახელებული 
ფაკულტეტის შესაბამისი მიმართულების სტუ  დენტებს, ასევე, კონკურსის შედეგად შერჩეულ 
კანდიდატებს. ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტებს, მაღალი აკადემიური მოსწრების შემ
თხვევაში შესაძლებლობა ექნებათ მიიღონ სას წავლო კრედიტები (ECTS) და სერტიფიკატები, 

https://idfi.ge/ge/certification_program_module_5
https://idfi.ge/ge/kick_off_of_certification_program_on_fighting_corruption
https://idfi.ge/ge/kick_off_of_certification_program_on_fighting_corruption
https://idfi.ge/ge/certification_program_module_3
https://idfi.ge/ge/certification_program_module_3
https://idfi.ge/ge/e-governance_in_fighting_corruption
https://idfi.ge/ge/certification_program_module_7
https://idfi.ge/ge/certification_program_module_7
https://idfi.ge/ge/fight_against_money_laundering_and_the_financing_of_terrorism
https://idfi.ge/ge/memorandum_of_cooperation_between_idfi_and_ilia_state_university
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ხოლო კონკურსის შედეგად შერჩეული სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები, სახელმწიფო, 
არასამთავრობო და კერძო სექტორის წარ მო მად გენ ლები, პროგრამის წარმატებით გავლის 
შედეგად მიიღებენ სერტიფიკატებს. 

მემორანდუმის ფარგლებში სულ შემუშავდება 4 აკადემიური კურსი. კერძოდ, საბაკალავრო სა
ფეხურზე შეთავაზებული იქნება ,,კარგი მმართველობა და კორუფცია’’ და ,,პოლიტიკა და კო
რუფცია’’, ხოლო სამაგისტრო საფეხურზე  ,,ანტიკორუფციული პოლიტიკის მართვა საჯარო და 
კერძო დაწესებულებებში“ და ,,კორუფციასთან ბრძოლა  საერთაშორისო აქტორები, ანტი
კო რუფციული პლატფორმები’’. კორუფციასთან მებრძოლთა საგანმანათლებლო პროგრამის 
პირველი წლისგან განსხვავებით აკადემიური კურსების გავლის შესაძლებლობა ექნება მთლი
ანობაში დაახლოებით 100მდე მონაწილეს.

პროგრამის განახლებულ ფორმატში ჩართვის სურვილი გამოთქვა 300მდე კანდიდატმა. საბო
ლოოდ, განაცხადების გადარჩევისა და გასაუბრების საფუძველზე შერჩეულ იქნა 20 მონაწილე 
საბაკალავრო კურსებისთვის, და 24 მონაწილე სამაგისტრო კურსებისთვის. პროგრამის მო ნა
წილეები არიან როგორც სახელმწიფო, ასევე, არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორის წარ მო მა
დ გენლები, და სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტები.

სტიპენდიის პროგრამა IDFI-ში 

ხელისუფლების საქმიანობის კონტროლის წა ხალისებისა და ამ მიმართულებით მო ქალაქეების 
უნარების განვითარების მიზ ნით, IDFIმ 2020 წელს საფუძველი ჩაუ ყა რა სტიპენდიის პროგრამას. 
სამი თვის მან ძი ლ ზე, შერჩეული სტიპენდიანტი ინსტი ტუ ტის მკვლევარებთან ერთად მუშაობს 
ანა ლი ტი კურ სტატიებზე ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: საჯარო ფინანსების განკარგვა, 
სახელმწიფო პროგრამების/პროექტების მიმდინარეობა და ხარჯები, სახელმწიფო შესყიდვები 
და ა.შ. ასევე, ის ამუშავებს და აანალიზებს საჯარო დაწესებულებებიდან მიღებულ მონაცემებს, 
და ჩართულია ორგანიზაციის მიმდინარე ცალკეულ პროექტში. 2020 წელს IDFIის აღნიშნული 
პროგრამა სამმა სტიპენდიანტმა გაიარა. 

https://idfi.ge/ge/pagel/competitionview/29/
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კანონის უზენაესობა და 
ადამიანის უფლებები

2020 წელს IDFIიმ მნიშვნელოვანი ძალისხმევა გასწია მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის 
მხარდასაჭერად და ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტის გასაუმჯობესებლად ქვეყანაში. 
ამ მიზნით, IDFI ამზადებდა კვლევებს, ანგარიშებსა და პოლიტიკის დოკუმენტებს სხვადასხვა 
საკ ვანძო და აქტუალურ საკითხებზე; ახორციელებდა სტრატეგიულ სამართალწარმოებას, ცნო
ბიე რების ასამაღლებელ აქტივობებს, ასევე მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ ადვოკატირებას 
რო გორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივ დონეზე;  თანამშრომლობდა შესაბამის საჯარო 
უწყებებთან და მონაწილეობდა სხვადასხვა დისკუსიებსა და სამუშაო შეხვედრებში. IDFI მო მა
ვალშიც გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას ქვეყანაში კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფ ლე
ბე ბის განმტკიცების მიზნით.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს რეფორმის მხარდაჭერა 

2020 წლის 23 იანვარს, IDFIმ კვლევის “საქართველოს უზენაესი სასამართლო - ინსტიტუციური 
და სამართლებრივი ჩარჩოს ანალიზი” პრეზენტაცია გამართა. კვლევა ეხებოდა შემდეგ საკვანძო 
საკითხებს: 

= უზენაესი სასამართლოს როლი და ადგილი სასამართლო სისტემაში;

= უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება;

= უზენაესი სასამართლოს პალატები;

= უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და პალატების თავმჯდომარეები;

= უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და მოსამართლეთა პასუხისმგებლობა;

= უზენაესი სასამართლოს პლენუმი;

= საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემა უზენაეს სასამართლოში. 

https://idfi.ge/ge/presentation_of_the_report_on_institutional_and_legal_framework_of_the_supreme_court_of_georgia
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კვლე ვის ანგარიშში ასევე შეფასდა 2019 წელს უზენაესი სასამართლოს მოსამარ თ ლე ე ბის და
ნიშვნის პროცესი და ყურადღება გამახვილდა ამ პროცესში გამოვლენილ პრო ბ ლე მურ სა
კითხებზე. ანგარიშში ასა ხუ ლია საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძ ნებული რე კო მენ დაციები, 
რაც ემსახურება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს შე მ დგომი რეფორმის მხარ დაჭერას. 

პრეზენტაციას ესწრებოდნენ საქართველოს უზე ნაესი სასამართლოს და საკონსტიტუციო სა სა
მართლოს მოსამართლეები, ადვოკატები, საერ თა შორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
დიპლომატიური კორპუსის, პარლამენტის, ას ევე აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები. კვლე
ვის პრეზენტაციაზე უზენა ესი სასამართლოს თავ მ ჯდომარის მოვალეობის შემ სრულ ებელი და
ე თან ხმა რეკომენდაციების უმრავ ლესობას და გა მოთქვა მზადყოფნა შემდგომი თა ნამ შრო
მლობისთვის. 

2020 წლის თებერვალში, IDFIმ სახალხო დამცველის კონსტიტუციურ სარჩელთან დაკავშირებით 
სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება წარადგინა. IDFI სრულად იზიარებდა სახალხო დამცველის 
არგუმენტაციას და მიიჩნევდა, რომ “საერთო სასამართლოების შესახებ” ორგანული კანონის სა
დავო ნორმები, რომლებიც არეგულირებდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევას, 
კონსტიტუციის მოთხოვნებს ეწინააღმდეგებოდა.

მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ სარჩელი არ დააკმაყოფილა, ოთხი მო
სამართლის განსხვავებული აზრი სრულ თანხვედრაში იყო IDFIის მოსაზრებებთან. 

2020 წლის სექტემბერში, საქართველოს პარლამენტმა გაითვალისწინა უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეთა შერჩევის წესის ცვლილებასთან დაკავშირებული რეკომენდაცია: საკანონ მდებ
ლო დონეზე დადგინდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების დასაბუთების 
ვალ დებულება და მისი გასაჩივრების შესაძლებლობა.

საერთაშორისო ადვოკატირება უნივერსალური პერიოდული 
მიმოხილვის ფარგლებში

2020 წლის 2 ივნისს, IDFIმ გაეროს უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის მესამე ციკლის 
ფარ გლებში გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა საბჭოს ანგარიში 
წარუდგინა შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:  

= მართლმსაჯულება და სამართლიანი სასამართლოს უფლება; 

= გამოხატვის თავისუფლება/ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა; 

= პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა.

2020 წლის 8 დეკემბერს, IDFIის კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების მიმართულების 
ხელმძღვანელი  ქეთევან კუკავა უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვის წინასასესიო მოსმენის 
ფარგლებში მოხსენებით წარსდგა და გაეროში სხვა ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენლებს 
მართლმსაჯულების/სასამართლიანი სასამართლოს უფლებისა და გამოხატვის თავისუფლების/

https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=1904
https://idfi.ge/ge/idfi_filed_an_amicus_curiae_brief_regarding_the_constitutional_appeal_of_the_public_defender
https://constcourt.ge/ka/judicial-acts?legal=9972
https://idfi.ge/ge/idfi_submitted_a_report_for_universal_periodic_review
https://idfi.ge/ge/idfi_delivered_a_statement_at_the_pre-session_of_the_un_universal_periodic_review
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ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის კუთხით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე ინფორმაცია 
მიაწოდა. ქეთევან კუკავამ ასევე გააჟღერა კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელთა გათ ვა
ლის წინება აუცილებელია არსებული ხარვეზების აღმოსაფხვრელად. 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ დაფუძნებული 
უნივერსალური პერიოდული მიმოხილვა არის მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომელიც მიზნად 
ისახავს ყველა წევრ სახელმწიფოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესებას. 

IDFIის ალტერნატიულ ანგარიშში დასმული არაერთი საკითხი აისახა გაეროს ადამიანის უფ ლე
ბა თა დაცვის უმაღლესი კომისრის ოფისის ანგარიშში, სადაც შეჯამებულია დაინტერესებული 
პი რების მიერ წარდგენილი ინფორმაცია. 

სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის 
შესრულების მონიტორინგი 

2020 წელს IDFIმ “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან  (EMC)” ერ
თად გამოაქვეყნა რიგით მეორე ჩრდილოვანი ანგარიში  „სასამართლო სისტემის სტრატეგიისა 
და სამოქმედო გეგმის შესრულების მდგომარეობა“. ანგარიშში შეფასებულია შემდეგი ხუთი 
საკვანძო მიმართულებით განხორციელებული აქტივობები: 

1. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის საქმიანობა და ინსტიტუციური მოწყობა;

2. მოსამართლეთა შერჩევადანიშვნისა და დაწინაურების სისტემა; 

3. მოსამართლეთა პასუხისმგებლობის სისტემა; 

4. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ინსტიტუციური მოწყობა და საქმიანობის რეგულირება; 

5. სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობა.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/GEIndex.aspx
https://idfi.ge/ge/second_shadow_report_on_implementation_of_the_judicial_strategy_and_the_action_plan
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მონიტორინგმა გამოავლინა, რომ 2017 წლიდან 2020 წლის თებერვლის მონაცემებით, ორივე 
სა ანგარიშო პერიოდში, ჯამში განხილული 92 აქტივობიდან, შესრულებულია  35, ნაწილობრივ 
შეს რულებულია  31, შეუსრულებელია  26 აქტივობა. 

ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა 2020 წლის 22 ივლისს, ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორ
ცი ელებული პროექტის „სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერის (FAIR)“ დახურ
ვის ღონისძიებაზე. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის ახალი სტრატეგიის შემუშავებაში 
ჩართულობა 

2020 წლის მარტში, საქართველოს მთავრობის ინიციატივით ადამიანის უფლებათა დაცვის ახალი 
სტრატეგიის შემუშავების პროცესი დაიწყო. ამ ინიციატივის ფარგლებში, IDFIმ მთავრობას 
წარუდგინა მოსაზრებები და რეკომენდაციები იმ ძირითად მიმართულებებსა და ამოცანებთან 
დაკავშირებით, რაც ახალი სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს.

IDFIის მოსაზრებები და რეკომენდაციები შემდეგ საკვანძო და აქტუალურ საკითხებს ეხებოდა:

= სამართლიანი სასამართლოს უფლება;

= გამოხატვის თავისუფლება/ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა;

= პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა;

= პროკურატურის დამოუკიდებლობა;

= თანასწორობის უფლება;

= ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა.

IDFIის მოსაზრებების დიდი ნაწილი მიზნებისა და ამოცანების სახით აისახა სტრატეგიის სამუ
შაო ვერსიაში, რომელიც ახლო მომავალში დამტკიცდება.

https://idfi.ge/ge/facilitating_implementation_of_reforms_in_judiciary
https://idfi.ge/ge/facilitating_implementation_of_reforms_in_judiciary-final-event
https://idfi.ge/ge/idfis_recommendations_on_the_new_human_rights_strategy
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დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის მხარდაჭერა

2020 წლის ივლისიდან, IDFI პარტნიორ ორგანიზაცია “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და 
მო ნიტორინგის ცენტრთან (EMC)” ერთად მხარს უჭერს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის 
საქმიანობის გაუმჯობესებას საგამოძიებო მიმართულებით. ამ მიზნით, ორგანიზაციებმა დაიწ
ყეს კვლევაზე მუშაობა, რომელიც მიზნად ისახავს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სა
გამოძიებო საქმიანობასთან დაკავშირებული გამოწვევებისა და ხარვეზების იდენტიფიცირებას, 
ასევე შესაბამისი რეკომენდაციების შეთავაზებას. კვლევის ანგარიში საზოგადოებისთვის ხელ
მი საწვდომი 2021 წელს გახდება.

IDFI და EMC ასევე ხელს უწყობენ სამართალდამცავი სისტემის ანგარიშვალდებულებასთან და
კავ ში რებით უცხოური კრიტიკული სტატიების ხელმისაწვდომობას ქართულ ენაზე. 2020 წლის 
ნოემ ბე რში გამოქვეყნდა სტივენ პ. სავაჟის სტატიის თარგმანი  “მსჯელობა დამოუკიდებლობაზე 
 პო ლ ი ციის ანგარიშვალდებულების საკითხის წამოწევა საჩივრების დამოუკიდებელი გამო ძი
ების გზით.”

სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობის ადვოკატირება 

2020 წელს IDFI აგრძელებდა სასამართლოს გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობის ადვო
კატირებას. ამ მიზნით, IDFIმ საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა მოსაზრებები გან სა ხორ
ცი ელებელ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით. 

IDFIიმ ასევე მონაწილეობა მიიღო "ევროკავშირი საქართველოსთვის" სასამართლოს მხარ
და ჭერის პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ  სამუშაო შეხვედრაში, რომელიც სასამართლო 
აქტების გამოქვეყნებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის საკანონმდებლო რეგულირების 
ეხებოდა.

2020 წელს IDFIმ შეაფასა სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობის ხარისხი შემდეგი სამი მიმარ
თულებით: სასამართლოს გადაწყვეტილებების ხელმისაწვდომობა, პროაქტიულად გამოქ-
ვეყნებული საჯარო ინფორმაცია, სასამართლო სტატისტიკა და მოამზადა კვლევა, რომელიც 
არსებულ ხარვეზებსა და გამოწვევებს აანალიზებს. კვლევა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი 
2021 წელს გახდება.

სტრატეგიული სამართალწარმოება

2020 წლის 15 ივნისს, დამოუკიდებელმა ინსპექტორმა ნაწილობრივ დააკმაყოფილა IDFIის ად 

მი ნისტრაციული საჩივარი და გასცა მის მიერ მომზადებული განზოგადებული დასკვნები დის-
ციპლინურ სამართალწარმოებასთან დაკავშირებით. 

ბოლო წლებში, IDFI მნიშვნელოვან ყურადღებას ამახვილებდა დამოუკიდებელი ინსპექტორის 
დას კვნების გასაჯაროების მნიშვნელობაზე. დასკვნების ხელმისაწვდომობა აუცილებელია იმ

https://idfi.ge/ge/emc_and_idfi_on_the_challenges_of_an_independent_investigative_mechanism
https://idfi.ge/ge/calling_the_police_account_through_the_independent_investigation_of_police_complains
https://idfi.ge/ge/idfis_statement_on_access_to_court_decisions
https://idfi.ge/ge/idfis_statement_on_access_to_court_decisions
https://idfi.ge/ge/idfi_presented_its_recommendations_to_the_parliament
https://idfi.ge/ge/the_administrative_complaint_of_idfi_was_partially_granted
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ი ს თვის, რომ შეფასდეს ინსპექტორის დამოუკიდებლობის ხარისხი, დისციპლინური სამარ

თალწარმოების პროცესის ობიექტურობა და პრაქტიკის თანმიმდევრულობა. იმის გათ ვალის

წინებით, რომ კონფიდენციალურობის დაცვის მოტივით ინსპექტორის სამსახურიდან დასკვნების 

მიღება შეუძლებელი იყო, საჩივრის ნაწილობრივ დაკმაყოფილება და ცალკეული დას კვნების 

ზოგადი ფორმულირების სახით, მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე გასაჯაროება 

მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო.

განზოგადებული დასკვნების საჯარო ინფორმაციის სახით გაცემის მნიშვნელობა ასევე აისახა 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის 2020-2021 წლების სტრატეგიაში.

2020 წლის 16 იანვარს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით სსიპ „საქარ

თველოს ეროვნულ არქივს“ დაევალა ინფორმაციის გაცემა იმის შესახებ, თუ რამდენ გან

მცხა დებელს უთხრა უწყებამ უარი ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტებთან დაშვებაზე 

და რა საფუძვლით. აღსანიშნავია, რომ სასამართლომ ადგილზე მსჯელობით, მიიღო საქმეზე 

შემაჯამებელი გადაწყვეტილება, რაც „საქართველოს ეროვნული არქივის” არგუმენტების გან

საკუთრებული სისუსტით იყო განპირობებული. სასამართლომ სრულად გაიზიარა IDFIის სამარ

თლებრივი მსჯელობა და დაადგინა, რომ მოთხოვნილი ინფორმაცია უდავოდ წარ მო ად გენ და 

ღია, საჯარო მონაცემებს. 

კვლევა საქართველოში ფარული მიყურადების შესახებ

2020 წლის სექტემბერში, IDFIმ გა მო აქ ვეყნა კვლევა საქართველოში ფა რუ ლი მიყურადების 

თაობაზე, რო მე ლ იც მიმოიხილავს გამოძიებისა და კონ ტრდაზვერვითი საქმიანობის ფარ გ ლე

ბში ფარული მეთოდების გა მოყენების მა რე გულირებელ სამარ თ ლებ რივ ჩარჩოსა და არსებულ 

ხარ ვე ზე ბს, საერთაშორისო სტან დარტებსა და შეფასებებს, ასევე სტა ტისტიკური მო ნაცემების 

ანალიზის სა ფუძ ველზე გამოვლენილ ტენდენციებს. 

კვლევამ ცხადად აჩვენა პირადი ცხოვ რე ბის ხელშეუხებლობის კუთხით სა ქარ თვე ლოში არსე

ბული სერიოზული რისკები და გამოწვევები.

კოალიციის “დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე 
მართლმსაჯულებისათვის” საქმიანობაში მონაწილეობა 

2020 წელს, IDFI აგრძელებდა აქტიურ მონაწილეობას კოალიციის “დამოუკიდებელი და გამ

ჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის” საქმიანობაში. IDFIის კანონის უზენაესობისა და ადამიანის 

უფლებების მიმართულების ხელმძღვანელმა  ქეთევან კუკავამ მონაწილეობა მიიღო კოალიციის 

მიერ ორგანიზებულ საჯარო დისკუსიათა ციკლში “კონცეფცია  სამართლიანი სასამართლო”: 

https://idfi.ge/ge/appellate_court_decision_on_the_case_idfi_against_the_national_archives_of_georgia
https://idfi.ge/ge/secret_surveillance_in_georgia
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= უზენაესი სასამართლოს რეფორმა  IDFIმ ყურადღება გაამახვილა უზენაესი სასამარ
თლოს დაკომპლექტების წესზე, ასევე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარისა და 
პლენუმის უფლებამოსილებებზე.

= სასამართლო ხელისუფლება და საჯაროობა  IDFIმ ისაუბრა სასამართლოს გადაწ
ყვე ტილებების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე.

= საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო  არსებული გამოწვევები  IDFIმ გა
ნი ხილა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის წესთან დაკავშირებით 
სა კონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და ოთხი მო სა
მართლის განსხვავებული აზრი.

რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ 
კონვენციის შესრულების შეფასება

2020 წელს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს კოორდინაციითა და აღმასრულებელი 
ხე ლისუფლების კომპეტენტური უწყებების, აგრეთვე სასამართლო და საკანონმდებლო ხე ლი სუფ
ლების მონაწილეობით მომზადდა სახელმწიფო ანგარიში რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ საერთაშორისო კონვენციის შესრულების შესახებ. ანგარიშის მი
ზანი იყო რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტისათვის ინფორმაციის მიწოდება 
საქართველოს მიერ კონვენციით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესასრულებლად გან
ხო რციელებული ღონისძიებების შესახებ. IDFIმ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
წა რუდგინა წერილობითი მოსაზრებები სახელმწიფო ანგარიშის პროექტით გათვალისწინებულ 
ორ საკითხთან დაკავშირებით: 

= ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა და სიძულვილის ენასთან ბრძოლა;

= სასამართლო სისტემის რეფორმა.

მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემის 
მონიტორინგი

2020 წლის ივნისში, IDFIმ “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან 
(EMC)” ერთად გამოაქვეყნა ანალიზი მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
კუთხით კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში არსებული მნიშვნელოვანი ხარვეზებისა და გა-
მოწვევების შესახებ. 

ანალიზი ასევე მოიცავდა კონ კრეტულ რეკომენდაციებს დის ციპლინური სამართალწარმოების 
შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით.

https://idfi.ge/ge/idfis_comments_on_draft_report
https://idfi.ge/ge/disciplinary_liability_of_judges
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გამოხატვის თავისუფლების შესახებ ცნობიერების ამაღლება

2020 წელს, გამოხატვის თავისუფლების თაობაზე ცნობიერების ამაღლების მიზნით,  IDFI აგრძე
ლებდა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზს. IDFIმ გამოაქვეყნა 
ორი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიმოხილვა:

= Brzeziński v. Poland  საქმე შეეხებოდა პოლონეთის საარჩევნო კანონმდებლობას, 
რო მელიც სასამართლოს უფლებას აძლევს 24 საათის განმავლობაში შეამოწმოს 
ინფორმაციის უტყუარობა და შეზღუდოს მისი გავრცელება. სასამართლომ ერთხმად 
დაადგინა, რომ ამ ნორმის საფუძველზე განმცხადებლის მიმართ მიღებული ზომები 
არღვევდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე10 მუხლით დაცულ გა მო
ხატვის თავისუფლებას.

= Magyar Kétfarkú Kutya Párt v. Hungary  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
ეს გადაწყვეტილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ის ეხება გამოხატვის 
თავისუფლებისა და ტექნოლოგიების ურთიერთმიმართების საკითხს. დიდმა პა ლა
ტამ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი გამოხატვის თავისუფლების მნიშვნელობას დემოკ
რა ტიული სახელმწიფოს განვითარებისთვის.

კვლევა სასამართლოს ხელმისაწვდომობაზე

2020 წლის მაისში, IDFIმ “ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრთან 
(EMC)” და “კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან (CRRC)” ერთად გამოაქვეყნა ანგარიში 
“სასამართლოს ხელმისაწვდომობა  მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები”. 

ანგარიშში შეჯამებულია სასამართლოს ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით საქართველოს 
ქართულენოვანი, სრულწლოვანი მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგები. იგი მოკლედ მიმ ოი
ხი ლავს შემდეგ საკითხებს: საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება საქართველოს 
სასამართლოების მიმართ, მოსახლეობის მიერ სასამართლოში საქმის წარმოებასთან 
დაკავშირებული ვადების, ხარჯებისა და სასამართლოს ხელმისაწვდომობის შეფასება, მოსახ
ლეობის ინფორმირებულობა დავის ალტერნატიული მექანიზმებისა და იურიდიული დახმარების 
ცენტრების შესახებ, ასევე მოსახლეობის სასამართლოსთვის მიმართვიანობის პრაქტიკა. 

https://idfi.ge/ge/european_court_decision
https://idfi.ge/ge/freedom_of_expression_and_technology
https://idfi.ge/ge/access_to_courts_public_opinion_survey_results
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ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 
საქართველოს წინააღმდეგ განხილული საქმეების    
სტატისტიკის შეფასება

2020 წლის 4 ნოემბერს, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 70 წლის იუბილეზე, IDFIმ 
გამოაქვეყნა ვიზუალიზაცია, რომელიც ეხებოდა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს 
წინააღმდეგ განხილული საქმეების სტატისტიკას.

სტატისტიკური მონაცემების ანალიზის შედე გად გამოვლინდა ევროპული კონვენციის ყვე ლაზე 
ხშირად დარღვეული მუხლები საქარ თველოში.

მოსახლეობის გამოკითხვა უზენაესი სასამართლოს 
მოსამართლეების დანიშვნის შესახებ

უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეთა კანდიდატების დანიშვნის პროცესის შესახებ საქარ
თველოს მოსახლეობის ცოდნისა და დამოკიდებულების დასადგენად, IDFIისა და “ადამიანის 
უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC)” დაკვეთით „CRRCსაქართველომ" 
2020 წლის 30 იანვრიდან 10 თებერვლამდე პერიოდში სატელეფონო გამოკითხვა ჩაატარა. 

გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, საქართველოში მოსახლეობის აზრი გაყოფილია მარ
თლმსაჯულების ინსტიტუტების მიმართ ნდობის თვალსაზრისით. რაც შეეხება უზენაესი სასა
მართლოს მოსამართლეების დანიშვნის პროცესს, მოსახლეობის ნახევარზე მეტს სმენია ამ 
პროცესის შესახებ, ამ პროცესის მიმართ ნდობა მაღალი არ არის, ახალდანიშნულ მოსამარ
თლეებზე კი უმეტესობას არაფერი სმენია.

https://idfi.ge/ge/case_statistics_of_the_european_court_of_human_rights_concerning_georgia
https://idfi.ge/ge/appointment_of_supreme_court_justices
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საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს პოზიციის შეფასება

IDFI ყოველწლიურად აანალიზებს მსოფლიო მართლმსაჯულების პროექტის “კანონის 
უზენაესობის ინდექსის” შეფასებებს საქართველოსთან მიმართებით. 2020 წლის კანონის 
უზენაესობის ინდექსის თანახმად, საქართველოში კანონის უზენაესობის მდგომარეობა 0,60 
ქულით არის შეფასებული (მაქსიმალური 1 ქულა). საქართველო 42ე ადგილს იკავებს შეფასებულ 
128 ქვეყანას შორის. მოცემული მაჩვენებლებით საქართველოს პოზიცია წინა წელთან შედარებით 
0,01 ქულითა და 1 პოზიციით გაუარესდა.

2020 წელს IDFIმ ასევე გააანალიზა საქარ თვე ლოს დემოკრატიულობის ხარისხი ბერ თელ სმანის 
ტრანსფორმაციის ინდექსის (BTI) მიხედვით. მიმოხილვამ აჩვენა, რომ 2018 წელთან შედარებით 
2020 წელს საქარ თვე ლოს დემოკრატიულობის ხარისხი რამ დენიმე მიმართულებით გაუარესდა. 
კანონის უზენაესობის მიმართულებით ანგარიში გან სა კუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს 
სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებულ სე რიოზულ გამოწვევებზე, მაღალი 
დონის კორუფციის სავარაუდო ფაქტების გამოძიებასთან დაკავ შირებულ პრობლემებზე, ასევე 
პროკურატურის დეპოლიტიზირების აუცილებლობაზე. 

https://idfi.ge/ge/rule_of_law_2020_index
https://idfi.ge/ge/democracy_in_georgia_according_to_the_bti_2020
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კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების 
დაცვის მხარდაჭერა პანდემიის დროს 

2020 წლის მაისში, IDFIმ გამოაქვეყნა დოკუმენტი და 
ვი ზუა ლიზაცია, რომლებიც მიმოიხილავდა საგანგებო 
მდგომარეობის დროს კანონის უზენაესობისა და ადამიანის 
უფლებების დაცვასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო 
სტანდარტებს, ასევე აანალიზებდა შემდეგ ფუნდამენტურ 
უფლე ბებთან დაკავშირებულ ძირითად გამოწვევებს: სა
მარ თლიანი სასამართლოს უფლება, გამოხატვის თა ვის
უფლება/ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და პირადი 
ცხოვ რების ხელშეუხებლობა.

გარდა ამისა, IDFI ხელისუფლებას მოუწოდებდა მკაფიოდ განე მარტა საგანგებო მდგომარეობის 
დასრულების შემდეგ არსებული შეზღუდ ვე ბ ის სამართლებრივი საფუძვლები, რა თა უზ რუნ
ველეყო კანონიერებისა და თანაზო მი  ერ ე ბის პრინციპების დაცვა. აღმას რუ  ლე ბე ლი ხელ ი სუფ
ლებისთვის ჭარბი უფლებამო სილების მინი ჭე ბა დღემდე რჩება გამოწვევად.

2020 წლის აგვისტოდან, IDFIიმ ევროკავშირის მხარდაჭერით და  იწყო პანდემიისას ადამი ა ნ
ის ძირითადი უფლებებისა და კა ნო ნის უზ ე ნ აესობასთან დაკავშირებულ საკი თხე ბ ზე პრო ექ ტის 
გან ხორციელება. ამ პროექ ტ ის ფარ გ ლებში IDFIიმ მოამზადა ორი ჩა ღ  რმავებული კვლე ვა და 
ანალიტიკური შეფასებე ბი. 

პირველი ჩაღრმავებული კვლევა დაეთმო პანდემიისას  დადგენილი შეზღუდვების დარღვევის
თ ვის გამოყენებული პასუხისმგებლობის ზო მების კონსტიტუციურობის საკითხს. კვლევით 
გა მოვ ლინ და, რომ საქართველოს პარლამენტმა აღმასრულებელ ხელისუფლებას ირიბად 
ად მი ნისტრაციული და სისხლის სამართლებრივად დას ჯადი ქმედებების განსაზღვრის 
უფლებამოსილება გადასცა, რაც საქარ თველოს კონსტიტუციის მოთხოვნათა დარღვევის მნიშ
ვნელოვან რისკებს შეცავდა. სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების თვალსაზრისით, 
გამოვლინდა არამხოლოდ კონსტიტუციურობის არა მედ კანონიერების პრობლემაც. სახელდობრ, 
აღმასრულებელმა ხე ლისუფლება ხელოვნურად გააფართვოა საქართველოს პარლამენტის მიერ 
მკაფიოდ განსაზღვრული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შინაარსი. სახელდობრ, 
საქართველოს პარლამენტმა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად აღიარა პირბადის ტა
რე ბის წესის დარღვევა დახურულ სივრცეებში, თუმცა აღმასრულებელმა ხელოსუფლებამ, ამ 
მუხლის შემადგენლობა გააფართოვა და მასში ღია სივრცეში პირბადის ტარების წესის დარ
ღვევაც შეიყვანა. IDFIის შეფასებით მთავრობის ამგვარი ქმედება “ნორმატიული აქტების შესა-
ხებ” საქართველოს ორგანული კანონისა და კონსტიტუციის დარღვევის ნიშნებს შეიცავდა.

პანდემიასთან ბრძლის მიზნით მიღებული ნორმატიული აქტების მიერ კონსტიტუციის დარ
ღვე ვის თაობაზე არსებულ კითხვებზე პასუხის გაცემის ფორმალური კომპეტენცია მხოლოდ 
საქ არ თველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გააჩნია. ამდენად, IDFIიმ განსაკუთრებული 
ყუ რადღება დაუთმო აღნიშნული ინსტიტუტის საქმიანობას. კვლევის შედეგად, გამოვლინდა 

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/idfis_statement-state_of_emegrency
https://idfi.ge/ge/idfi-calls-on-the-parliament
https://idfi.ge/ge/idfi-calls-on-the-parliament
https://idfi.ge/ge/monitoring_covid-19_related_public_spendings_and_human_rights_protection_during_the_state_of_emergency_and_after
https://idfi.ge/ge/monitoring_covid-19_related_public_spendings_and_human_rights_protection_during_the_state_of_emergency_and_after
https://idfi.ge/ge/covid-19_and_sanctions:_systemic_problem_of_constitutionality
https://idfi.ge/ge/covid-19_and_sanctions:_systemic_problem_of_constitutionality
https://idfi.ge/ge/sanction_for_violating_face_mask_wearing_rule_in_open_spaces_contradicts_the_constitution
https://idfi.ge/ge/covid_19_and_constitutional_review
https://idfi.ge/ge/covid_19_and_constitutional_review
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რომ სასამართლოში პანდემიისას მოქმედ შეზღუდ
ვების კონსტიტუციურობაზე შეტანილი იყო 15 მდე 
კონსტიტუციური სარჩელი, თუმცა მათ საკონ
სტიტუციო სასამართლო არ განიხილავდა. იმავდრ
ოუ ლად, შესაბამისი კონსტიტუცური სრჩელების, 
მა თი განხილვის დინამიკის და საკონ სტი ტუციო სა
სა მართლოში განხორციელებული საკადრო ცვლი
ლებები ტოვებდა საქმეთა განხილვის ხელოვ
ნუ რად გაჭიანურების შთაბეჭდილებას. IDFIმ 
სასა მარ თლოს მოუწოდა დრო უ ლად განეხილა შე საბა
მისი კონსტიტუციური სარჩელები. კვლევის გამოქ-
ვეყნებიდან მალევე, საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლომ შეიმუშავა დისტანციური სხდომის 
ჩატარების წესი და პანდემისას მოქმედ შეზღუდ-
ვებთან დაკავშირებით პირველი არსებითი განხილ-
ვის სხდომაც ჩაატარა. თუმცა, პანდემიასთან დაკავში
რებულ კონსტიტუციურ სარჩელებზე საკონ სტიტუციო 
სასამართლოს ამ დრომდე არცერთი არ მიუღია. 

პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა

ევროკავშირის მხარდაჭერით IDFIმ მოამზადა და 2020 წლის 13 მაისს დასკვნით ღონისძიებაზე 
წარადგინა „დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე სისხლისსამართლებრივი 
დევნის პროცესში პროკურატურის წინაშე არსებული გამოწვევების” შესახებ პოლიტიკის დოკ
უ მენტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდა სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულზე, ოჯახურ და
ნაშაულზე, ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის საქმეებზე სისხლის სამართლის სასამარ
თლო პროცესების მონიტორინგის შედეგად არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება და მათი 
ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით შესაბამისი რეკომენ
დაციების შეთავაზება. 

2020 წლის განმავლობაში IDFIმ გამოაქვეყნა ანალიზი გენერალური პროკურორის შერჩევის 
პრო ცესთან დაკავშირებით, სადაც შეფასებულია გენერალური პროკურორის შერჩევის საკანონ
მდებლო რეგულირება და პრაქტიკა.

საქართველოს გენერალური პრო  კურატურის შე სა ხებ მო სა ხ ლე ობის დამოკიდე ბუ ლე ბის გარკვევის 
მიზნით, 2020 წლის განმავლობაში IDFIმ გამო აქ ვეყ ნა გამოკითხვის შე დეგები, რომლებიც 
გახმაურებულ საქ მეებ ზე პროკურატურის საქმი ანო ბის შეფასებას და ზოგადად პროკურატურის 
მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულების განსაზღვრას ახდენდა:

https://constcourt.ge/ka/amendments-rules-of-court/amendment-07-12-2020
https://constcourt.ge/ka/amendments-rules-of-court/amendment-07-12-2020
https://idfi.ge/ge/trial_monitoring_on_the_cases_of_violence_against_women_domestic_violence_and_hate_crimes
https://idfi.ge/ge/trial_monitoring_on_the_cases_of_violence_against_women_domestic_violence_and_hate_crimes
https://idfi.ge/ge/analysis_of_the_general_prosecutor%E2%80%99s_selection_process
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= გამოკითხვის შედეგი 1: საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება პროკურატურის 
მიმართ

= გამოკითხვის შედეგი 2: პროკურატურის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის დამო
კიდებულებისა და ცოდნის შესახებ კვლევის შედეგები

ახალი კორონავირუსის შედე გ ად შექ მნი ლი ვითარების გა თ  ვალის წინებით, IDFIმ მო ამ ზა
და ვიზუალიზაცია საგან გე  ბო მდგო მარეობის დროს პროკუ რა  ტურის მუშაობის სპე ციფიკას თან 
დაკავშირებით. ამ ას თან, ორგანიზაციამ ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობაზე კო რო ნავირუსის 
პან დემიის გავლენის თა ობაზე გამოაქვეყნა სტატია, რომლის ფარგლებშიც მიმოხილულია 
COVID19ის პირობებში ოჯახ ში ძალადობასთან ბრძოლის კუთხით რელევანტური უწყებების, 
მათ შორის, პროკურატურის როლი და ასახულია რეკომენდაციები არსებული გამოწვევების 
საპასუხოდ.

https://idfi.ge/ge/perceptions_of_the_prosecutors_office
https://idfi.ge/ge/survey_of_the_population_of_georgia_on_the_knowledge_and_attitudes_towards_prosecutors_office
https://idfi.ge/ge/how_does_the_prosecutors_office_work_in_emergency_mode
https://idfi.ge/ge/the_impact_of_new_coronavirus_pandemic_on_domestic_violence_and_violence_against_women
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ადგილობრივი თვითმმართველობა 
და დეცენტრალიზაცია

IDFIმ 2020 წელს კიდევ უფრო გააფართოვა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე თავისი საქ
მიანობა. ინსტიტუტი აქტიურად მუშაობდა ექვს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივ დონეზე კარგი 
მმარ თველობის პრინციპებისა და ღია მონაცემების სტანდარტების გასაუმჯობესებლად. 

ონლაინ კონფერენცია ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის 
პრინციპების გაძლიერების საკითხებზე  

18 დეკემბერს, IDFIმ, გლობალური საქველმოქმედო ორგანიზაციის, Luminateის მხარდაჭერით, 
ჩაატარა ონლაინ კონფერენცია სახელწოდებით, ადგილობრივ დონეზე კარგი მმართველობის 
პრინციპების გაძლიერება. კონფერენციის მიზანი გახლდათ ადგილობრივ დონეზე გამ ჭვირ
ვალობის, მმართველობის ხარისხის, მუნიციპალური სერვისების მიწოდებისა და მოქა ლა ქე
თა ჩართულობის კუთხით არსებული გამოწვევების, დაგეგმილი რეფორმების, საჭირო ინტერ
ვენ ციებისა და ინოვაციური მიდგომების განხილვა. ამ მიზნით, ღონისძიებაზე ადგილობრივი 
თვით მმართველობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციების, ექსპერტების, დონორებისა და 
ადგილობრივი, ასევე, ცენტრალური, ხელისუფლების წარმომადგენლების ჩართულობით, გაი
მარ თა პანელური დისკუსიები შემდეგ საკითხებზე: 

8 ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა: არსებული საჭიროებები, მიმდინარე 
რეფორ მები და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის როლი

8 გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპების დანერგვა ადგილობრივ 
დონეზე

https://idfi.ge/ge/idfis_online_conference_on_local_self-government_major_takeaways_and_outcomes
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8 მოქალაქეთა ჩართულობის წახალისება ადგილობრივი გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესებში

8 მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაზრდა

კონფერენციაზე მოხსენებები გააკეთეს ამ საკითხებზე მომუშავე წამყვანი ადგილობრივი და 
საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე, სხვადასხვა საჯარო დაწესებულების წარმომადგენლებმა 
და საკითხის სპეციალისტებმა. 

კონფერენციის პანელებისა და მომხსენებლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის სანახავად, 
იხილეთ ფორუმის დღის წესრიგი.

ონლაინ კონფერენცია რიცხვებში

IDFIის YouTube არხზე ხელმისაწვდომია კონფერენციის სესიების ჩანაწერები:

8 კონფერენციის გახსნა

8 პანელი I: ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა: არსებული საჭიროებები, მიმ
დი ნარე რეფორმები და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის როლი

8 პანელი II: გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპების დანერგვა ადგი
ლობ რივ დონეზე

8 პანელი III: მოქალაქეთა ჩართულობის წახალისება ადგილობრივი გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესებში

8 პანელი IV: მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაზრდა

23
მომხსენებელი

+120
მონაწილე

4
სესია

https://idfi.ge/ge/idfi_invites_you_to_online_conference
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3jNVpeHhpuI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bNRSjvjiiZs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bNRSjvjiiZs
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H9FO8ok0Vbk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H9FO8ok0Vbk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-6wLU5RpRjU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-6wLU5RpRjU
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kK0mYDJWwcw
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გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრინციპების 
დანერგვა საქართველოს მუნიციპალიტეტებში

IDFI, USAIDის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI), Tetra Tech ARD 
ფინანსური მხარდაჭერით, დაეხმარა თელავის, ლაგოდეხის, სენაკისა და ზუგდიდის მერიებს 
შე ემუშავებინათ კეთილსინდისიერებისა და გამჭვირვალობის ამაღლების სტრატეგიები და 
სამოქმედო გეგმები. სტრატეგიული დოკუმენტების მიზანია ადგილობრივ დონეზე კორუფციის 
წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით მერიების შესაძლებლობების გაძლიერება, მერიებში 
მმართველობითი პროცესების დახვეწა, ღიაობის, გამჭვირვალობისა და ადგილობრივ დონეზე 
მო ქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმების დანერგვა ისევე, როგორც საჯარო ეთიკისა და 
კეთილსინდისიერების სტანდარტების ამაღლება. 

რეალური და ფაქტებზე დაფუძნებული სტრატეგიების შექმნის მიზნით, IDFIმ მოამზადა შერჩეული 
მუნიციპალიტეტების გამჭვირვალობის, კეთილსინდისიერებისა და ანგარიშვალდებულების 
მიმართულებით არსებული სიტუაციის სიღრმისეული ანალიზი. კვლევის პროცესში ჩატა
რ და სამუშაო შეხვედრები და ინტერვიუები როგორც მერიების, ასევე ადგილობრივი და
ინტერესებული მხარეების (სამოქალაქო საზოგადოება, მედია, აკადემიური წრეები და ბიზნესი) 
წარმომადგენლებთან. 

სიტუაციური ანალიზის ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზებისა და იდენტიფიცირებული გა
მოწ ვევების აღმოსაფხვრელად, შემუშავებული რეკომენდაციების საფუძველზე, განისაზღვრა 
სტრატეგიების პრიორიტეტული მიმართულებები, მიზნები და ამოცანები. გამჭვირვალობისა 
და კეთილსინდისიერების სტრატეგიის საფუძველზე კი თითოეული მუნიციპალიტეტისთვის 
შე მ უშავდა სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა. სტრატეგიული დოკუმენტების 
შემუშავების პროცესში საჯარო კონსულტაციების გზით უზრუნველყოფილი იყო დაინტერესებული 
პირების ჩართულობა. 

მიღებული სტრატეგიული დოკუმენტების სრულყოფილად განხორციელება შესაძლებლობას 
მის ცემს ოთხივე მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებს, უკეთ უპასუხონ ადგილობრივ 
გამოწვევებსა და მოქალაქეების საჭიროებებს, გააუმჯობესონ მმართველობის სისტემა, გაზარდონ 
საზოგადოების ნდობა, შეამცირონ კორუფციული რისკები და გააუმჯობესონ მუნიციპალური სერ
ვისების მიწოდების ხარისხი.

https://idfi.ge/ge/the_city_halls_of_telavi_and_lagodekhi_municipalities_adopted_transparency_and_integrity_strategic_documents
https://idfi.ge/ge/the_city_halls_of_zugdidi_and_senaki_municipalities_adopted_strategies_of_building_integrity_and_transparency
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ადგილობრივი საჯარო მოხელეების შესაძლებლობების 
გაძლიერება გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების 
საკითხებზე

გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულებისა და კეთილსინდისიერების საკითხებზე მუნიციპალურ 
ორგანოებში დასაქმებული საჯარო მოხელეების ცნობიერების გასაზრდელად, IDFIმ 2020 წლის 
ნოემბერდეკემბერში ონლაინ ტრენინგები ჩაატარა ლაგოდეხის, თელავის, სენაკისა და ზუგდიდის 
მერიისა და მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი იურიდიული პირების წარმომადგენლებისთვის. 
ტრენინგი მიზნად ისახავდა ანტიკორუფციული მექანიზმების მიმართულებით საჯარო მოხელეთა 
შესაძლებლობების გაძლიერებას. ტრენინგები წარიმართა საჯარო მოხელეებისთვის შექმნილი 
სპეციალური, გამჭვირვალობისა და კეთილსინდისიერების სახელმძღვანელოს მიხედვით.

ღია მონაცემების მართვისა და გამოქვეყნების გაუმჯობესება 
მუნიციპალიტეტებში

2020 წელს IDFI, USAIDის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა საქართველოში (GGI), Tetra 
Tech ARD ფინანსური მხარდამჭერით, გორის, ზუგდიდის, თელავის, ლაგოდეხის, ოზურგეთისა და 
სენაკის მერიებს ღია მონაცემების პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად საჭიროებების კვლევასა და 
ამ საკითხზე ცნობიერების ამაღლებაში დაეხმარა. ინიციატივის ფარგლებში, ხსენებულ მუ ნი
ციპალიტეტებში შესწავლილ იქნა მონაცემების ხელმისაწვდომობის, ასევე, ღია მონაცემების 
შეგ როვების, დამუშავებისა და გამოქვეყნების პრაქტიკა, საკანონმდებლო ბაზა, რის შედეგადაც 
გამოიკვეთა მერიების საჭიროებები და მომზადდა პრაქტიკული რეკომენდაციები. 

გარდა ამისა, საჯარო მოხელეებისთვის მომზადდა ღია მონაცემების სახელმძღვანელო. მასში 
მოცემულია ღია მონაცემების მნიშვნელობა და ძირითადი სტანდარტები, ამასთან, განხილულია 
ის სახელმძღვანელო პრინციპები, რაც საჯარო მოხელეებმა ღია მონაცემების შეგროვების, 
დამუშავებისა და გამოქვეყნების პროცესში უნდა გაითვალისწინონ.

შემუშავებული სახელმძღვანელოს საფუძველზე ჩატარდა ონლაინ ტრენინგები ექვსივე მუნი
ციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლებისთვის ღია მონაცემების განკარგვისა 
და გამოქვეყნების საკითხებზე. 

https://idfi.ge/ge/idfi_conducted_trainings_on_transparency_accountability_and_integrity_for_the_employees_of_the_city_halls_of_telavi_and_lagodekhi_municipalities
https://idfi.ge/ge/training_on_transparency_accountability_and_integrity_for_employees_of_the_senaki_city_hall
https://idfi.ge/ge/idfi_conducted_a_training_on_transparency_and_integrity_issues_for_employees_of_the_zugdidi_city_hall
https://idfi.ge/ge/open_data_guidebook_for_civil_servants
https://idfi.ge/ge/idfi_conducted_open_data_training_for_civil_servants_of_gori_lagodekhi_senaki_telavi_and_zugdidi_city_halls
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მედია, ინტერნეტი და ინოვაციები

2020 წელს IDFI დემოკრატიული პროცესების გასაძლიერებლად, ასევე, კოვიდ პანდემიის შე
დეგად შექმნილი ახალი გარემოებების საპასუხოდ, აკვირდებოდა მედია გარემოს, ინტერნეტის 
ხელმისაწვდომობასა და საჯარო სექტორში ინოვაციების გამოყენების პრაქტიკას. ინსტიტუტი 
განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა ხელისუფლების მიერ ინიცირებულ იმგვარ (საკანონ
მდებლო) ინიციატივებს, რომლებიც მომავალში პოტენციურად უარყოფით გავლენას მოახდენდა 
გამოხატვის თავისუფლებისა და კიბერუსაფრთხოების კუთხით არსებულ სიტუაციაზე. რის პასუ
ხადაც, IDFI სწავლობდა საერთაშორისო პრაქტიკებს და ხელისუფლებას აწვდიდა საკუთარ 
რეკომენ დაციებს. აღნიშნული წელი ასევე მნიშვნელოვანი იყო ორგანიზაციისთვის ხელოვნური 
ინტელ ექტის საკითხზე კვლევითი და ცნობიერების ამაღლების საქმიანობის გააქტიურებით. 

წარმატებული ადვოკატირება ინფორმაციული უსაფრთხოების 
შესახებ კანონის სადავო ცვლილებების წინააღმდეგ 

IDFIის წარმატებული ადვოკატირების შე
დ ეგად, IX მოწვევის პარლამენტმა ინფო
რმაციული უსაფრთხოების შესახებ ინი
ცირებული პრობლემური კანონპროექტი არ 
მიიღო. 2019 წლის ოქ ტომბერში ინიცირებული 
ცვლილებები თავიდანვე სამოქალაქო 
საზოგადოების, კერძო სექტორისა და სფე
როს ექსპერტების კრიტიკის საგანი გახდა. 
დაინტერესებულ მხარეებთან პრინციპულ 
საკითხებზე შეუთანხმებლობის გამო, სა კა
ნონმდებლო ცვლილებების მიღება პირ
ველად 2020 წლის ივნისში შეფერხდა. მესამე 
მოსმენით განხილვის ეტაპამდე მისული 
კანო ნპროექტი მეორე მოსმენის რეჟიმს 
დაუბრუნდა.

IDFI აქტიურად იყო ჩართული კანონპროექტის 
განხილვისა და ცვლილებებთან დაკავში
რებული რისკების შეს წავლის პროცესში. 
Counterpart Internationalისა და ამერიკის 

https://idfi.ge/ge/draft_law_on_amendments_to_the_law_on_information_security
https://idfi.ge/ge/draft_law_on_amendments_to_the_law_on_information_security
https://idfi.ge/ge/joint_statement_on_information_security_law
https://idfi.ge/ge/idfis-statement-about-the-draft-law-on-information-security
https://idfi.ge/ge/idfis-statement-about-the-draft-law-on-information-security
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შეერ თებული შტატების საერთაშორისო განვი თარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, 
ინსტიტუტმა დეტალურად შეისწავლა კანონპროექტით გათვალის წინებული ცვლილებები, ქვეყნის 
წინაშე არსებული გამოწვევები და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა. კვლევის პროცესში 
კანონპროექტთან დაკავშირებით კიბერუსაფრთხოების ექსპერ ტების, საჯარო დაწესებ უ ლებების, 
აკადემიის, კერძო და სამოქა ლაქო საზოგა დოების წარმომადგენლების მოსაზრებების გასათვა
ლისწინებლად, გაიმართა სამუშაო შეხვედრები. 

საბოლოო ჯამში, მომზადდა ყოვლისმომცველი კვლევა და შესაბა მი სი რეკომენდაციები. IDFIმ 
კვლევა და რეკომენდაციები 22 სექ ტემ ბერს ონლაინ კონფერენციაზე წარადგინა. ღონისძიებაზე 
სიტ ყ ვით გამოვიდა სადავო კანონპროექტის ავტორი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა 
და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, ირაკლი სესიაშვილიც.  ასევე, IDFIის სპეციალური 
მოწ ვევით, კონფერენციაზე პოლიტიკისა და ადვოკატირების მრჩეველმა, ხავიერ რუიზ 
დიაზმა კიბერუსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტები მიმოიხილა. ღონისძიებას კიბერ
უსაფრთხოების ადგილობრივი და უცხოელი სპეციალისტები, საჯარო და კერძო სექტორის, 
სამოქალაქო საზოგადოების, მედიისა და აკადემიური წრეების, აგრეთვე საელჩოების წარ მო
მად გენლები ესწრებოდნენ. 

ინტერნეტის თავისუფლება საქართველოში

მე7 წელია IDFIის მედია, ინტერნეტისა და ინოვაციების მიმართულების ხელმძღვანელი Free
dom Houseის დამხმარე ავტორია და მონაწილეობს საქართველოზე ინტერნეტის თავისუფლების 
ყოველწლიური ანგარიშის მომზადებაში. 

https://idfi.ge/ge/cyber_security_reform_in_georgia_existing_challenges_international_practice_and_recommendations
https://idfi.ge/ge/cyber_security_reform_in_georgia
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2020 წლის ოქტომბერში გამოქვეყნებული გლობალური ანგარიშის მიხედვით, საქართველომ 
100დან 76 ქულა აიღო და ინტერნეტ თავისუფლების მხრივ შეფასდა, როგორც „თავისუფალი“ 
ქვეყანა. 2019 წელთან შედარებით, ქვეყნის ქულა, საერთო ჯამში, ერთით გაუმჯობესდა.  

ანგარიშის მიხედვით, მართალია ქვეყანაში ციფრული უფლებები ზოგადად დაცულია, მაგ რამ 
ბოლო პერიოდში გახშირდა კიბერშეტევები და შეინიშნება ონლაინ კონტენტის მანიპუ ლა ცი ის 
ტენდენციები. ასევე, ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის ზრდის მიუხედავად, ინტერნეტ ინფრას
ტრუქტურის განვითარებისკენ მიმართული სამთავრობო ინიციატივები ნელა მიმდინარებს. 

ინტერნეტის ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების ტენდენციები 
საქართველოში

კორონავირუსის გავრცელებისა და შემოღებული შეზღუდვების პირობებში მკვეთრად გამოჩნდა 
ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობა. ამის საპასუხოდ, IDFIმ სხვადასხვა წყაროსა 
და მონაცემებზე დაყრდნობით, გაანალიზა ინტერნეტის ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების 
ტენდენციები, ხელისუფლების მიერ ინიცირებული საყოველთაო ინტერნეტიზაციის პროექტის 
სტატუსი, ასევე, მოსწავლეებში ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის ტენდენციები. ანალიზმა სხვა 
გარემობებეთან ერთად აჩვენა, რომ მოსწავლეების ერთი მეხუთედი ვერ ახერხებს სასწავლო 
პროცესში ეფექტურად ჩართვას ინტერნეტის ან კომპიუტერის უქონლობის გამო. 

კველვის შედეგებზე დაყრდნობით მომზადდა ვიზუალზიაციაც. 

https://freedomhouse.org/country/georgia/freedom-net/2020?fbclid=IwAR0KTj8KF0k4jUt58Zv3Y6SEGoD9PyCFjBAoQpmSKdFYCpZFpMjVMrzYPqg
https://idfi.ge/ge/georgias_score_in_internet_freedom_ranking_has_improved
https://idfi.ge/ge/internet_access_and_use_in_georgia
https://idfi.ge/ge/infographic_internet_access_and_use_in_georgia
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ბავშვების ციფრული უსაფრთხოება - რჩევები მშობლებს

პანდემიის გამო ინტერნეტმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა, მათ შორის ბავშვებში. ამის 
ფონზე ნათლად წარმოჩინდა მშობლების ციფრული წიგნიერების გაზრდის აუცილებლობა. ამ 
მიმართულებით მშობლების ცნობიერების ასამაღლებლად, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან 
 მშობლები განათლებისთვის  თანამშრომლობით მომზადდა პრაქტიკული და ინფორმაციული 
ვიდეო ინსტრუქციები მშობლებისთვის შემდეგ თემებზე:

8 ბავშვები და ონლაინ ვიდეო თამაშები

8 ბავშვები სოციალურ ქსელში

8 კიბერჰიგიენის 6 წესი

8 როგორ შევამციროთ ციფრული რისკები

ამავდროულად, IDFIის მედია, ინტერნეტი და ინოვაციების მიმართულების ხელმძღვანელი 
უძ ღვე ბოდა ონლაინ ვებინარს, რომლის ფარგლებშიც მშობლებს მიაწოდა ინფორმაცია და 
პრაქ ტიკული რჩევები თუ როგორ შეიძლება დაიცვან მშობლებმა შვილები ციფრული საფრ
თხეებისგან. 

საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში

ელექტრონული მმართველობისა და ინოვა ცი ების დანერგვის კუთხით საერთაშორისო 
ტენდენციების გასაცნობად, IDFI სწავლობდა სხვადასხვა რეიტინგებში საქართველოს შე დ ეგებს 
და გამოვლენილი ტედნენციების საფუძ ველზე ამუშვებდა რეკომენდაციებს. 

საქართველომ გაეროს 2020 წლის ელექ ტრო ნული მმართველობის კვლევაში ელექტრონუ ლი 
მმართველობისა (ელმმართველობის) და ელექტრონული ჩართულობის (ელჩართულობის) 
განვითარების კუთხით ქულები მცირედით გაიუმჯობესა. თუმცა, ელმმართველობის ინდექსის 
რეიტინგში ქვეყნის პოზიცია ხუთი ადგილით დაქვეითდა, ელჩართულობის მხრივ კი პირიქით, 

https://www.facebook.com/1872727679708427/videos/3288689411228494
https://www.facebook.com/1872727679708427/videos/407677083614370
https://www.facebook.com/1872727679708427/videos/825282154683365
https://www.facebook.com/1872727679708427/videos/118657686651168
https://www.facebook.com/1872727679708427/videos/3388014507903191
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2020
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შვიდი პოზიციით დაწინაურდა. რეგიონის ქვეყნების შედეგების ანალიზმა აჩვენა, რომ 
საქართველო ამ მიმართულებით ნელი ტემპით ვითარდება და თანდათან კარგავს შანსს, გახდეს 
რეგიონის ერთერთი ლიდერი ქვეყანა ელმმართველობის რეფორმების კუთხით.

ასევე, 2020 წლის გლობალური ინოვაციების ინდექსი (GII) შედეგებით, რეიტინგში საქართველოს 
პოზიცია 15 ადგილით გაუარესდა და 48დან 63ე ადგილზე ჩამოქვეითდა. ინდექსმა, კონკრეტული 
ინდიკატორების მეშვეობით, ინოვაციური განვითარების მხრივ, საქართველოს ძლიერი და სუსტი 
მხარეები წარმოაჩინა. საქართველო რეიტინგში უსწრებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს, თუმცა 
მნიშვნელოვნად ჩამორჩება უკრაინას, რუსეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებს.

საქართველოს საჯარო სექტორში ხელოვნური ინტელექტის (AI) 
გამოყენება

2020 წელს IDFIმ, არაკომერციული სამართლის საერთაშორისო ცენტრის (ICNL) ფინანსური 
მხარ დაჭერით, დაიწყო საჯარო დაწესებულებების მიერ ხელოვნური ინტელექტის სისტემების 
გამოყენების შესწავლა. ინიციატივის მიზანია, საჯარო სექტორში ხელოვნური ინტელექტის 
გა მო ყენების დროს გამჭვირვალობისა და ეთიკური სტანდარტების დანერგვა. ამ მიზნით, 
შესწავლილ იქნა ხელოვნური ინტელექტის სისტემების გამოყენების  მთავარი მახასიათებლები 
და საერთაშორისო სტანდარტები, პრინციპები და ეთიკური ნორმები, გაანალიზდა საჯარო 
სექტორში მათი გამოყენების საერთაშორისო მაგალითები და საქართველოს პრაქტიკიდან გა
მომდინარე, შემუშავდა რეკომენდაციები. ინსტიტუტი კვლავაც აგრძელებს მუშაობას ამ საკითხზე 
საჯარო მოხელეებისა და ფართო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისა და შემუშავებული 
რეკომენდაციების ადვოკატირების მიმართულებით. 

https://idfi.ge/ge/e-governance-e-participation-georgia-index-2020
https://idfi.ge/ge/georgia_in_the_global_innovation_index
https://idfi.ge/ge/promoting-greater-transparency-and-ethical-standards-of-using-artificial-intelligence-in-georgia
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IDFI-ის ჩართულობა საქართველოს ინტერნეტმმართველობის 
2020 წლის ფორუმში

2020 წლის 3 დეკემბერს, საქართველოს ინტერნეტმმართველობის 2020 წლის ფორუმის ფარ
გლებში, IDFIმ კოორდინაცია გაუწია ერთერთი პანელის ორგანიზებას, რომელიც ეხებოდა 
საქარ თველოს ინფორმაციული უსაფრთხოების ეკოსისტემასა და არსებულ გამოწვევებს.

პანელის მომხსენებლები იყვნენ:

8 ლევან ავალიშვილი  პროგრამების დირექტორი, IDFI

8 მარი მალვენიშვილი  დირექტორი, კიბერუსაფრთხოების საგანმანათლებლოკვლევითი 
ცენტრი

8 ნატა გოდერძიშვილი  კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიული, იურიდიული და საერთა შო
რისო მიმართულებების ხელმძღვანელი, ციფრული მმართველობის სააგენტო

8 ლიზა პასტი  კიბერუსაფრთხოების ბიზნეს განვითარების ხელმძღვანელი, Cybernetica

იხილეთ პანელის მთლიანი ჩანაწერი: https://youtu.be/evqQWjbiyj8?t=836

რეფორმის შედეგების ანალიზი: საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
დაფინანსება და რეიტინგი 

2017 წლიდან მიმდინარეობდა საზოგადობრივი მაუწყებლის რეფორმა, რასაც მაუწყებლის 
ტექნიკური განახლება, ფინანსური რესურსების ეფექტიანი გამოყენება და გადაცემების რეიტინგის 
გაუმჯობესება უნდა მოჰყოლოდა. IDFI დაინტერესდა როგორ მიმდინარეობდა რეფორმირების 
პროცესი 20172019 წლებში და მოჰყვა თუ არა მას სასურველი შედეგი და მოამზადა შესაბამისი 
ანალიზი. 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (GNCC) 
საქმიანობის გამჭვირვალობის გამოწვევები

2020 წელს IDFIმ გააგრძელა GNCCის და მის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ „მედიააკადემიის“ 
საქმიანობის მონიტორინგი. მედიაკადემიის შემთხვევაში ამ დაწესებულებამ იმ არგუმენტით, 
რომ ის არ წარმოადგენდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, უარი განაცხადა მოეწოდებინა 
სხვადასხვა ტიპის საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, „მედიააკადემიის“ თანამშრომლების 
საშ ტატო ნუსხა, მედიააკადემიაში მოქმედი „მედიალაბის“, „მედიაკრიტიკისა“ და „მედიას
კო ლის“ ფუნქციების განმსაზღვრელი სამართლებრივი აქტების ასლები, მათ მიერ განხორ
ციელებული აქტივობები დანახარჯების მითითებით, მათი ბიუჯეტი და სხვა. GNCCმ კი IDFIის 
ადმინისტრაციული სარჩელი არ განიხილა იმ მოტივით, რომ ის არ წარმოადგენდა საქარ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&t=836&v=evqQWjbiyj8&feature=youtu.be
https://idfi.ge/ge/funding_and_rating_of_public_broadcaster
https://idfi.ge/ge/gncc_encouraged_to_restrict_access_to_public_information
https://idfi.ge/ge/gncc_encouraged_to_restrict_access_to_public_information
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თვე ლოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განსაზღვრულ „მედიააკადემიის“ ზემდგომ 

ადმინისტრაციულ ორგანოს. ამ ეტაპზე, დავა სასამართლოში მიმდინარეობს. ეს გარემოებები 

მი ანიშნებს GNCCის და მიერ მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ „მედიააკადემიის“ საქმიანობის გაუმ

ჭვირვალობაზე. 

არსებული გაუმჭვირვალე საქმიანობის 

ფონზე, IDFIმ შე ის წავლა მედიაკრიტიკის 

პლატფორმის ვებ გვერ დ ზე საჯაროდ 

განთავსებული მასალები, გაანალი ზა მა თი 

ში ნაარსი და ავტორების შესახებ ინფორ მა

ცია. მე დი აკ რიტიკის კონტენტის ანალიზმა 

სხვა ტენ დენციებთან ერ თად, აჩვენა, რომ 

კრიტიკის უმე ტე სი ნაწილი მიემართება 

ისეთ მედიას, რომელსაც პლატ ფო რ

მის ექსპერტები ხშირად „ოპო ზიციურ” ან 

„პარტიულ” მე დიას უწოდებენ. Facebookზე 

დასპონსორებული სტატიების უმეტესი 

ნაწილიც სწორედ ასეთ მედიაზე მოდის. 

გარდა ამისა, IDFIმ მიმოიხილა GNCCის მიერ გაუმჭვირვალედ და დაუსაბუთებლად  მიღებული 

რამ დენიმე გადაწყვეტილება სტატიაში  „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 

საქმიანობაში არსებობს გამჭვირვალობის ხარვეზები”.  

IDFI-ის ჩართულობა კოალიციაში მედიის ადვოკატირებისთვის 
საქმიანობაში

მთელი წლის მანძილზე IDFI აქტიურად იყო ჩართული კოალიციის მედია ადვოკატირებისთვის 
შეხ ვედრებსა და აქტივობებში. კოალიციის წევრი ორგანიზაციები მუდმივად აკვირდებოდნენ 
ქვეყანაში არსებულ მედია გარემოს და გამოკვეთილი პრობლემების შესახებ აქვეყნებდნენ სა
კუ თარ შეფასებებსა და განცხადებებს. მაგალითად, კოალიციამ საკუთარი შეხედულებები გა ავ
რ ცელა ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: 

= 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დღეს ჟურნალისტთა უფლებების დარღვევის 
ფაქტები

= აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ირგვლივ განვითარებული მოვლენები

= „TV პირველის“ გარშემო განვითარებული პროცესები და სხვა. 

https://idfi.ge/ge/gncc_encouraged_to_restrict_access_to_public_information
https://idfi.ge/ge/mediacritic_platform_review
https://idfi.ge/ge/communication_commission-transparency_gaps
https://idfi.ge/ge/communication_commission-transparency_gaps
https://idfi.ge/ge/statement_of_the_media_advocacy_coalition_234
https://idfi.ge/ge/statement_of_the_media_advocacy_coalition_234
https://idfi.ge/ge/the_coalitions_statement_related_to%20_adjara_public_broadcaster
https://idfi.ge/ge/statement_of_media_advocacy_coalition
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ეკონომიკა და სოციალური პოლიტიკა

ქვეყანაში არსებული გამოწვევების ფონზე, როდესაც მოსახლეობის დაახ. 20% სიღარიბის ზღვარს 
ქვემოთაა და ქვეყანაში არსებული დაბალი ცხოვრების დონე მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩე
ბა, ქვეყნისათვის არსებითია ეფექტური სოციალურეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება, რო
მელმაც გრძელვადიან პერიოდში უნდა უზრუნველჰყოს ეკონომიკის ზრდა.

2020 წელს IDFIმ განაახლა საქმიანობა ქვეყნის სოციალურეკონომიკური გამოწვევების ანალიზის 
მიმართულებით. IDFIის ამ მიმართულების ძირითად მიზანს წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკური 
მდგომარეობის პერიოდული მიმოხილვა და ანგარიშების მომზადება, ფინანსური და ეკონომიკური 
განათლების ამაღლება და ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სექტორების განვითარების ხელშეწყობა. 
განახლებული სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის ფარგლებში IDFI გეგმავს:

= გაანალიზოს ქვეყნის მაკროეკონომიკური მდგომარეობა და შეიმუშავოს რეკომენდაციები 
ეკონომიკური პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად;

= გამოსცეს სექტორული კვლევები და ხელი შეუწყოს ინფორმაციის გამჭვირვალობასა და 
ხელმისაწვდომობას; 

= განახორციელოს მიმდინარე ეკონომიკური პოლიტიკის მონიტორინგი;

= ხელი შეუწყოს ფინანსური და ეკონომიკური განათლების ამაღლებას.

2020 წელს, IDFIის მიერ ეკონომიკისა და სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით განხორ
ციელებული კვლევითი საქმიანობა უმეტესწილად ეხმიანებოდა ქვეყანაში კორონავირუსის პან
დემიით შექმნილ მდგომარეობას.  ანალიტიკური ნაშრომები მიმოიხილავდა როგორც, ვირუსის 
გავრცელების, ასევე მოსალოდნელი ეკონომიკური კრიზისის თვალსაზრისით არსებულ რისკებს. 
კერძოდ, გაანალიზდა ინფექციური დაავადებების სტატისტიკა საქართველოში, საგანგებო ბიუ
ჯეტის ასიგნებები და სხვა.

სოციალური სოლიდარობის ფარგლებში, საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების საწყის 
ეტაპზე, IDFIმ საერთაშორისო კარგი პრაქტიკის გათვალისწინებით შექმნა კორონავირუსით 
ინფიცირების შემთხვევების ანალიტიკური პორტალის პროტოტიპი, რომელიც წარუდგინა სა
ქარ თველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრს.  ასევე, IDFIმ სოციალურად დაუცველ პირებს 
გა დასცა 2000 ერთეული ვირუსისგან დამცავი პირბადე.

2020 წელს IDFIმ განახორციელა სახელმწიფო სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების მონი
ტორინგი, რომლის ფარგლებში ბენეფიციარი მოწყვლადი ჯგუფებისათვის პროგრამებზე ხელ
მისაწვდომობის გაუმჯობესების მიზნით შემუშავდა რეკომენდაციები. მათ შორის, „ონკოლოგიური 
მკურნალობის ხელმისაწვდომობა საქართველოში“ კვლევის ფარგლებში შეფასდა შემდეგი 
სახელ მწიფო პროგრამების ეფექტიანობა:
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= საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამა;

= რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამა;

= დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი;

= ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება;

= ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა;

= ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ჯანდაცვის 
პროგრამები

საქართველოს ხელისუფლების ანტიკრიზისული მიმოხილვა და 
მის ფარგლებში გაწეული ხარჯების მონიტორინგი

ევროკავშირის (EU) მხარდაჭერით, IDFIმ ივლისში დაიწყო Covid19თან დაკავშირებული საჯარო 
ფინანსების, საჯარო შესყიდვების, მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის შესულების, StopCov 
ფონდის ხარჯვისა და დონორთა დახმარების განაწილების მონიტორინგი. წლის ბოლოსთვის, 
პროექტის ფარგლებში, 200მდე საჯარო დაწესებულებას სულ გაეგზავნა 480 საჯარო ინფრომაციის 
მოთხოვნა, საიდანაც პასუხი მიღებულია 326 მოთხოვნაზე. მიღებული ინფორმაციისა და საჯაროდ 
ხელმისაწვდომი მონაცემების ანალიზის საფუძველზე მომზადდა რამდენიმე ანალიტიკური 
ნაშრომი შემდეგ საკითხებზე:

8 პანდემიის წინააღმდეგ მიღებული 
საბიუჯეტო ზომების ანალიზი  მიმო
იხილავს პან დე მიის ფარგლებში 
მი ღე ბული ზომების გავლენას სა
ქარ  თველოს მაკროეკონომიკურ მაჩვე
ნებლებზე და ანტიკრიზისული გეგმის 
პირ ველი ეტაპის დახმარებების 
სტრუქ ტურას. 

8 აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგ-
რა მ  ის მონიტორინგის შედეგები  
კვლე ვ ა   ში განხილულმა გარემოებებმა, 
მნი   შ   ვნელო  ვანი კითხვები გააჩინა 
პროგ რა მ ის ეფექტიანობასთან დაკავ
ში რებით. გა მოვლენილი ხარვეზების 
აღმო საფ ხ ვრე  ლად და პროგრამის 
ეფექ ტურობის გა საზ რ დე ლად IDFIმ 
ხელი სუფლებას კონ კრე ტული რეკო
მენ და ციები შესთავაზა.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://idfi.ge/ge/monitoring_covid-19_related_public_spendings_and_human_rights_protection_during_the_state_of_emergency_and_after
https://idfi.ge/ge/overview_of_the_anti-crisis_plan
https://idfi.ge/ge/overview_of_the_anti-crisis_plan
https://idfi.ge/ge/results_of_the_monitoring_of_the_agro-diesel_supply_program
https://idfi.ge/ge/results_of_the_monitoring_of_the_agro-diesel_supply_program
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მეხსიერებისა და 
დეზინფორმაციის კვლევები

მეხსიერებისა და დეზინფორმაციის კვლევების მიმართულება, ძირითადად, მუშაობს საბჭოთა 
წარსულისა და მემკვიდრეობის სიღრმისეულ კვლევაზე, არქივების ღიაობის ხელშეწყობასა 
და დეზინფორმაციის თანამედროვე კამპანიების ანალიზზე. ამ მიმართულებით IDFIმ შექმნა 
“სტალინური სიები”, არქივების ღიაობის საერთაშორისო რეიტინგი, გამართა საერთაშორისო 
კონფერენციები საარქივო საქმიანობასა და მეხსიერების კვლევებზე, გამოაქვეყნა საარქივო 
დოკუმენტებზე დაფუძნებული არაერთი კვლევა, სტატია და ანგარიში დეზინფორმაციის 
ტენდენდციებზე. მიმართულება შეისწავლის ტოტალიტარული რეჟიმის მსხვერპლთა ისტორიებს, 
აქტიურად მუშაობს მათი ხსოვნის უკვდავსაყოფად და ადვოკატირებს ამ კუთხით ეფექტური 
სახელმწიფო მეხსიერების პოლიტიკის შემუშავებისთვის. ამ ეტაპზე IDFI აწარმოებს კამპანიას 
ბათუმში, 2019 წელს საჯაროდ გაცხადებული, საბჭოთა ტერორის მსხვერპლთა მასობრივი სამარხის 
საფუძვლიანი შესწავლისა და რეპრესებულთათვის სოციალური დახმარების გაზრდისთვის. 
ასევე, რეგულარულად აქვეყნებს კვლევით სტატიებს საბჭოთა წარსულზე, მასთან დაკავშირებულ 
კოლექტიურ მეხსიერებასა და რუსულ დეზინფორმაციაზე. დამატებით, IDFIის ორგანიზებით, 
ხშირად იმართება სხვადასხვა სახის ღონისძიება, გამოფენა, ლექცია, საგანმანათლებლო ტური 
და კონკურსი, რომელთა მიზანიცაა მოსახლეობაში საბჭოთა წარსულისა და მემკვიდრეობის 
შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

არქივების ღიაობის შეფასება 

2020 წლის მაისში IDFIმ დაასრულა „ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ბუდაპეშტოს ფონდის“  (OSI) 
მიერ დაფინანსებული პროექტი „სახელმწიფო არქივების ღიაობის ხელშეწყობა ყოფილ საბჭოთა 
და აღმოსავლეთის ბლოკის ქვეყნებში“ და გამოაქვეყნა არქივების ღიაობის განახლებული 
საერ თაშორისო რეიტინგი, კვლევის შედეგები და ძირითადი მიგნებები. აღნიშნული პროექტი 
ორგანიზაციამ 2017 წელს დაიწყო. 20172018 წლების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სახელმწიფო 
არქივების ღიაობის შეფასების მეთოდოლოგია და შეფასდა 10 ყოფილი საბჭოთა ქვეყნის 20 
არ ქივი. 20192020 წლებში რეიტინგს აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის 8 ახალი ქვეყანა 
დაემატა. პროექტის შედეგად თითოეულ ქვეყანაში შეფასდა 2 არქივი. შედეგების გამოქვეყნების 
შემდეგ, IDFIმ სერთიფიკატები გაუგზავნა თითოეულ შეფასებულ არქივს, რომელშიც ასახული 
იყო შესაბამისი არქივის მიერ არქივების ღიაობის საერთაშორისო რეიტინგში დაკავებული 
პოზიცია. 

https://idfi.ge/public/upload/OSI/756343.pdf?fbclid=IwAR1TpvwAJMgARbkhJoXGlNYsJl9QH-noWEACFExJNqXAchqoB-_3kI43vPI
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არქივების ღიაობის ადვოკატირება 

IDFI 2020 წელსაც განაგრძობდა როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო დონეზე 
არქივების ღიაობის ადვოკატირებას. თებერვალში IDFIის მეხსიერების კვლევებისა და დეზინ
ფორმაციის მიმართულების ხელმძღვანელი, ანტონ ვაჭარაძე და ანალიტიკოსი, მეგი ქარცივაძე 
დასწრენენ კონფერენციას ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში (CEU). კონფერენციაზე IDFIის 
ინიციატივით, ჩატარდა მრგვალი მაგიდის დისკუსია თემაზე „არქივების ღიაობა და მეხსიერების 
პოლიტიკა პოსტ საბჭოთა და ყოფილი აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნებში“, რომელზეც განიხილეს 
რეგიონის არქივებში არსებული პრობლემები და არქივების ღიაობის ადვოკატირების კამპანია, 
რომელსაც IDFI უძღვება. ორგანიზაციას დაგეგმილი ჰქონდა კიდევ არა ერთ საერთაშორისო 
კონფერენციაში მონაწილეობა, მაგრამ COVID19ის პანდემიის გამო ვიზიტები გაუქმდა. 
მიუხედავად ამისა, არქივების ღიაობის ადვოკატირებას საქართველოს ფარგლებს გარეთ 
ეწეოდნენ IDFIის საერთაშორისო პარტნიორებიც. ხორვატულ ჟურნალში @rhivi (8/2020; ISSN 2584
4148) გამოქვეყნდა ანტონ ვაჭარაძის სტატია  “სახელმწიფო არქივების ღიაობა ყოფილ საბჭოთა 
რესპუბლიკებსა და აღმოსავლეთის ბლოკის ქვეყნებში”. ასევე, IDFI გვერდზე გამოქვეყნდა 
სტატია და ვიზუალიზაცია  “ფოტოკამერის გამოყენების დაშვება საქართველოს არქივებში  
აუცილებელი ნაბიჯი არქივების ღიაობისკენ”.

COVID19ის პანდემიის გამო შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით, IDFIმ საერთაშორისო 
პარ ტნიორებთან თანამშრომლობით, ჩაატარა კვლევა  „სახელმწიფო არქივების ღიაობა კო
რონა ვირუსის პანდემიის პირობებში ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში და აღმოსავლეთის ბლო
კის ქვეყნებში“. კვლევის მიზანი იყო გაერკვია, როგორი დონის ღიაობა შესთავაზა ამა თუ იმ 
სახელმწიფო არქივმა მკვლევრებს კორონავირუსის პანდემიისა და საყოველთაო კარანტინის 
დროს და როგორ მოახერხა თანამედროვე რეალობასთან ადაპტირება, აგრეთვე, შეიმუშავეს 
თუ არა სახელმწიფო არქივებმა სამომავლოდ, მსგავს სიტუაციებში მოქმედების სტრატეგიული 
გეგმა. კვლევისთვის IDFIმ შეადგინა კითხვარი, რომელიც არქივში მუშაობის გამოცდილების 
მქონე საერთაშორისო პარტნიორებმა შეავსეს. შეფასებაში მონაწილეობდნენ ორგანიზაციია 
პარტნიორები შემდეგი ქვეყნებიდან: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ლატვია, ლიტვა, რუმინეთი, 
საქარ თველო, სომხეთი, უკრაინა  უნგრეთი და ყაზახეთი. კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა 2020 
წლის ნოემბერში. 

 

კამპანია რეპრესირებულთა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის 
გაზრდის მოთხოვნით 

IDFIმ, საზოგადოება "მემორიალთან" ერთად, ფართომასშტაბიან კამპანია დაიწყო, რომლის ფარ
გლებში პირველი აქტივობა რეპრესირებულთათვის განკუთვნილი საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის 
გაზრდის მოთხოვნაა, რადგან სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა სოციალური კატეგორიებისთვის 
დაწესებულ საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის ოდენობებს შორის, ყველაზე დაბალი, 7 ლარიანი დახ
მარება (ჩერნობილის ბირთვული ობიექტის შემხებლობაში მყოფ პირებთან ერთად), სწორედ 
პო ლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებული პირებისთვისაა გათვალისწინებული. ამ 

https://idfi.ge/ge/archival_openness_belarus
https://idfi.ge/ge/restriction_on_photocopying_in_the_arcives_of_georgia
https://idfi.ge/public/upload/OSI/GEO - openness_of_state_archives_in_post-soviet_republics_and_eastern_bloc_states_during_the_coronavirus_pandemic.pdf
https://idfi.ge/ge/idfi_launched_the_campaign
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თემაზე ორგანიზაციამ გამოქვეყნდა კვლევები: „პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა სამარ
თლებრივი რეაბილიტაციის მექანიზმები საქართველოში და მათი შეფასება“ და „პოლიტიკური 
რეპრესიების მსხვერპლთა სოციალური დახმარების სტატისტიკა“.

სუბსიდიის ზრდის მოთხოვნით, IDFIმ ღია წერილით მიმართა საქართველოს პრემიერმინისტრს, 
რომელიც რეაგირებისთვის გადაეგზავნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან დევ
ნილ თა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს. სამინისტროდან მი
ღე ბული პასუხის თანახმად, საქართველოს 2020 წლის ბიუჯეტის თანახმად, სუბსიდიის ზრდა 
გათ  ვალისწინებული არ იყო. გარდა ამისა, სამინისტროს პოზიციით, მხოლოდ პოლიტიკური რეპ
რესიის მსხვერპლად აღიარებულ პირთათვის საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის ოდენობის გაზრდა 
გამოიწვევდა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღები სხვა კატეგორიებს მიკუთვნებულ პირთა 
უკმა ყოფილებას ანალოგიური შეღავათით სარგებლობის მოთხოვნით. 

2020 წლის ივლისში, IDFIმ ichange.gov.geზე გამოაქვეყნა პეტიცია რეპ რე სირებულთათვის სა
ყო  ფაცხოვრებო სუბ სიდიის 44 ლარამდე გაზრდის მოთხოვნით, თუმცა პეტიციამ კანონით და
დ გე ნილ 30დღიან ვადაში 10,000 ხელმოწერა ვერ დააგროვა, შესაბამისად, საქართველოს 
მთავრობის ადმინისტრაციაში შექმნილ ელექტრონული პეტიციის ექსპერტების კომისიას იგი 
არ განუხილავს. მიუხედავად ამისა, ორ  გ ა ნიზაციამ განაგრძო სოციალური კამ პა ნ ია.

რეპრესირებულთა სოციალური დახმარების საკითხის აქტუალიზაციის მიზნით, IDFIმ გამართა 
შეხვედრები საზოგადოებასთან როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და დაიწყო რეპრესიების 
მსხვერპლებთან და მათ შთამომავლებთან ჩაწერილი ინტერვიუების გამოქვეყნება. IDFIმ 
საერთო ჯამში სამჯერ მიმართა ღია წერილით საქართველოს პრემიერმინისტრს, თუმცა ყველა 
მათგანზე პასუხი უარყოფითი იყო.

https://idfi.ge/ge/victims_of_soviet_repressions_in_georgia%E2%80%93legal_remedies_and_their_assessment
https://idfi.ge/ge/victims_of_soviet_repressions_in_georgia%E2%80%93legal_remedies_and_their_assessment
https://idfi.ge/ge/statistics_of_social_assistance_to_victims_of_political_repression
https://idfi.ge/ge/statistics_of_social_assistance_to_victims_of_political_repression
https://ichange.gov.ge/13250
https://idfi.ge/ge/22-july-is-the-commemoration-day-of-the-victims-of-repressions
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მეხსიერების კვლევები 

IDFIმ გამოაქვეყნა არა ერთი სტატია საარქივო დოკუმენტებზე დაყრდნობით. ასევე, ორგანიზაციამ 
შეაფასა საქართველოს მეხსიერების პოლიტიკა 1991 წლიდან დღემდე სამი მიმართულებით: 
სამართლებრივი, ინსტიტუციური და მემორიალური და გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები. 

2020 წელსვე, საბჭოთა ოკუპაციისა და რეპრესიების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღ
ლების კუთხით, ორგანიზაციამ გამართა საბჭოთა ოკუპაციისადმი მიძღვნილი საგანმანათლებლო 
კვირეული, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა გამოფენები, საჯარო ლექციები და ექსკურსიები. 

ამასთანავე, სტუდენტებში მეხსიერებისა და საბჭოთა წარსულის კვლევების წახალისებისა და 
პოპულარიზაციის მიზნით, IDFIმ ჩაატარა ესეების კონკურსი სტუდენტებისთვის „საბჭოთა ტე
რო რი საქართველოს მეხსიერებაში“. კონკურსის შედეგად, გამოვლინდა ორი გამარჯვებული, 
რომელთა ესეების გამოქვეყნდა IDFIის ვებგვერდზე: „გასაბჭოება  საბჭოური კოლექტიური 
მეხსიერების პირველი საფეხური“ და „1930იანი წლების რეპრესიების მეხსიერება  რას და 
რატომ ვიხსენებთ?“.

IDFI, ასევე, მართავს Facebook გვერდს “ბიოგრაფიები: 19371938 წლების 
მასობრივი რეპრესიები საქართველოში”, რომელზეც სისტემატიურად 
იდება საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა ბიოგრაფიები და ისტორიები 
მათი ცხოვრების შესახებ. აღნიშნულ გვერდს დღესდღეისობით 6,000
ზე მეტი გამომწერი ჰყავს.

https://idfi.ge/ge/the_overview_of_the_memory_politics_of_georgia
https://idfi.ge/ge/soviet_occupation_week
https://idfi.ge/ge/soviet_occupation_week
https://idfi.ge/ge/pagel/competitionview/30/
https://idfi.ge/ge/pagel/competitionview/30/
https://idfi.ge/ge/sovietization_the_first_stage_of_soviet_collective_memory
https://idfi.ge/ge/sovietization_the_first_stage_of_soviet_collective_memory
https://idfi.ge/ge/memory_of_the_repressions_of_the_1930s
https://idfi.ge/ge/memory_of_the_repressions_of_the_1930s
https://www.facebook.com/GreatTerrorGeo/
https://www.facebook.com/GreatTerrorGeo/
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2020 წელს IDFIიმ გამოაქვეყნა 2019 წელს გამართული კონფერენციის  „სახელმწიფო არქივების 
ღიაობა და მეხსიერების კვლევები“ თეზისების კრებული ინგლისურად და რუსულად. წიგნში შე
ვიდა 25 საერთაშორისო მეცნიერის სტატია.

IDFIის მეხსიერების კვლევებისა და დეზინფორმაციის მიმართულების ხელმძღვანელმა, ან
ტონ ვაჭარაძემ უკრაინის კათოლიკური უნივერსიტეტის ორგანიზებით გამართულ ონლაინ კონ
ფერენციაზე „წარსული, რომელიც არსად მიდის: მეხსიერების კულტურა და პოლიტიკა პოს ტ
საბჭოთა სივრცეში“ მიმოიხილა თანამ ედროვე საქართველოში სტალინის პერსონის აღქმა, 
გორში არსებული სტალინის სახლმუზეუმი და რამდენიმე ადგილას აღდგენილი ძეგლების 
პრობ ლემური საკითხები.

IDFIმ, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიო თეკასთან თანამშრომლობით, გა მოს 
ცა რიგით მეორე მემორიალური ალბომი, რომელიც საქართველოს პირველი დემოკრატიული 
რესპუბლიკის გამორჩეულ პოლიტიკურ მოღვაწეს, ბენიამინ (ბენია) ჩხიკვიშვილს ეძღვნება. ალ
ბომში წარ მოდ გენილია საქართველოს ეროვნული და შსს არქივებში დაცული დოკუმენტები და 
ფოტომასალა, ასევე მასალა საოჯახო კოლექციებიდან.

https://idfi.ge/ge/conference_theses
https://www.facebook.com/events/740803516643869/
https://www.facebook.com/events/740803516643869/
https://idfi.ge/public/upload/Blogs/benia chkhikvishvili.pdf
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რეპრესირებულთა სამარხები  

IDFI ხელვაჩაურში ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის მიერ საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა 
მასობრივი სამარხის აღმოჩენიდან ერთი წლის შემდეგაც აქტიურადაა ჩართული აღნიშნული 
ადგილის კვლევისა და რეპრესირებულთა ხსოვნის უკვდავყოფის საქმეში. ორგანიზაციამ 2020 
წელსაც არა ერთხელ გასცა რეკომენდაციები ხელისუფლების მისამართით, რომ გააქტიურდეს 
მუშაობა ნეშტების იდენტიფიცირების მიმართულებით და სამარხების აღმოჩენის ადგილზე 
მოეწყოს საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა მემორიალური კომპლექსი. ამასთანავე, IDFIმ 
მოიპოვა International Coalition of Sites of Conscienceის დაფინანსება და წამოიწყო პროექტი 
„საქართველოში აღმოჩენილი საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა პირველი მასობრივი სამარხის 
შესახებ ცნობიერების ამაღლება“. 

პროექტის ფარგლებში გაიმართა მრგვალი მაგიდის დის კუსია, რომელზეც სიტყვით გამოვიდა 
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, საქართველოს სამო ციქულო ავტოკეფალური 
მართლმადიდებელი ეკლესიის ბათუმისა და ლაზეთის ეპარქიის წარმომადგენელი, დე კანოზი 
დიმიტრი (სარჯველაძე) და ჭელის მეჩეთის იმამი, ქართველ მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარე, 
ჯამბულ აბულაძე. მოხსენებების შემდეგ, დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ხელისუფლების, 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლები, რეპრესირებულთა 
შთამომავლები, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენ ერა ლური დირექტორი და მისი 
მოადგილე, მეცნიერები და მკვლევრები. დისკუსიაზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები, 
როგორიცაა: რეპრესირებულთა ისტორიების შესწავლა, მათთვის სათა ნადო პატივის მიგება და 
ხსოვნის უკვდავყოფა.

https://idfi.ge/ge/a_year_after_the_discovery_of_the_mass_graves_of_the_victims_of_the_soviet_repressions
https://idfi.ge/ge/commemoration_of_the_first_mass_graves_of_the_victims_of_the_soviet_regime_discovered_in_georgia
https://idfi.ge/ge/online_discussion_on_the_first_mass_graves_of_the_victims_of_the_soviet_regime_discovered_across_adjara_region
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დეზინფორმაციის კვლევები 

2020 წელს IDFI აქტიურად მუშაობდა დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის კვლევებზე. დეზინ ფო რ
მაციის შესახებ ანალიტიკური სტატიები, ბლოგები, ინფოგრაფიკები და ვიდეოები ქვეყნდებოდა 
როგორც უშუალოდ IDFIის ვებგვერდზე, ასევე ორგანიზაციის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებ
გვერ დზე  www.damoukidebloba.ge. 

IDFI, ასევე, აქტიურად მუშაობდა COVID19ის შესახებ გავრცელებული დეზინ ფორ მაციის იდენ
ტიფიკაციასა და გაბა თიელბაზე. გამოქვეყნდა არა ერთი სტა ტია პანდემიის დროს ვირუსთან დაკავ
შირებით წამოწყებული დეზინფორმაციის კამპანიების, ლუგარის ლაბორატორიის წინააღმდეგ 
წამოწყებული საინფორმაციო ომისა და ჯანდაცვის სამინისტროზე გან ხორციელებული კიბერ
შეტევის შესახებ.

IDFI, ასევე, აქტიურად მუშაობს დეზინ
ფორმაციის შე სახებ საზოგადოებრივი 
ცნო ბიერების ამაღ ლების კუთხით. ბათ
უ მის ამერიკული კუთხის (American Cor
ners Batumi) ორგანიზებით, ინ ფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის 
(IDFI) მეხსიერების კვლევებისა და 
დეზინფორმაციის მიმართულების ხელმ
ძღვა ნელმა, ანტონ ვაჭა რა ძემ და 
ანალიტიკოსმა, მე გი ქარცივაძემ ჩა ატა
რეს საჯარო ლექციები თემაზე „რუსული 
პრო პა განდა: იმპერიიდან თანა მედ რო ვე
ობამდე“. ან ტონ ვაჭარაძემ ისაუბრა რუ
სული პროპაგანდის ჩამო ყა ლიბებასა და 
გან ვითარებაზე რუსეთის იმპერიიდან მეო
რე მსოფლიო ომამდე, მეგი ქარცივაძის 
ლექცია კი ეხე ბოდა რუსულ პროპაგანდას 
ცივი ომისა და პოსტ საბჭოთა პერიოდებში 
ისევე, როგორც თა ნამედროვეობაში.

http://www.damoukidebloba.ge
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_information_war_against_lugar_laboratory
https://idfi.ge/ge/russian_information_war_against_lugar_laboratory
https://idfi.ge/ge/strategy_of_russian_cyber_operations
https://idfi.ge/ge/strategy_of_russian_cyber_operations
https://idfi.ge/ge/online_lecture_russian_propaganda
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ტრენინგები და ლექციები

ტრენინგები ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგის 
მექანიზმების შესახებ 

2020 წელს, IDFIის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს პრაქტიკული ტრენინგები რეგიონებში მოღვაწე 
ჟურნალისტებისთვის, ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგნელებისთვის, 
სტუ დენტებისა და აქტივისტებისთვის ხელისუფლების საქმიანობის მონიტორინგის მექანიზ
მებისა და მეთოდების, მათ შორის, საჯარო მონაცემებთან მუშაობის შესახებ. ტრენინგის დროს 
IDFIის წარმომადგნელებმა მონაწილეებს მიაწოდეს ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:

8 როგორ აღმოვაჩინოთ და გადავამოწმოთ საეჭვო გარემოებები სახელმწიფო შესყიდვებში;

8 როგორ ვაკონტროლოთ სახელმწიფო ბიუჯეტის მიზნობრივი განკარგვა;

8 როგორ მოვიპოვოთ საჯარო მონაცემები ხელისუფლების საქმიანობის შესახებ; და

8 როგორ გამოვითხოვოთ საჯარო ინფორმაცია.

ონლაინ ვებინარი / ტრენინგი კორონავირუსთან დაკავშირებული 
დანახარჯების მონიტორინგის საკითხებზე

Covid19ის გავრცელებასთან ერთად, აქტუალური გახდა პანდემიასთან ბრძოლის სახელმწიფო 
ხარჯების, განსაკუთრებით გამარტივებული შესყიდვებისა და ჯანდაცვის მონაცემების ანალიზი. 
ამ მიმართულებით, ჟურნალისტებისთვის, მკვლევრებისა და სამოქალაქო აქტივისტებისთვის 
IDFIის გამოცდილების გასაზიარებლად, გაიმართა ონლაინ ვებინარი, რომელსაც ინსტიტუტის 
მკვლევრები უძღვებოდნენ. 

https://idfi.ge/ge/idfis_training_for_students_activists_and_media
https://www.facebook.com/111225785601207/videos/948505152273922
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FATF-ის მე-8 რეკომენდაცია არაკომერციული იურიდიული 
პირებისთვის 

2020 წლის ივნისში, ევროკომისიის პროექტის “Global Facility on AntiMoney Laundering and Coun
tering the Financing of Terrorism (GFAML/CFT)” ფარგლებში, არასამთავრობო ორგანიზაციების 
წარ მომადგენლებისათვის გაიმართა ტრენინგი სახელწოდებით: FATFის მე8 რეკომენდაცია 
არაკომერციული იურიდიული პირებისთვის. საქართველოში ტრენინგის ორგანიზების მხარდამ
ჭერი იყო „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ (IDFI). ტრენინგის მონაწი
ლე ებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

ტრენინგში მონაწილეობა მიიღეს შემდეგი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა: 
სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი; მედიის განვითარების ფონდი; ევროპის ფონდი; 
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI); საქართველოს სტრატეგიისა 
და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი; კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი 
(CTC); საერთაშორისო გამჭვირვალობა  საქართველო; ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის 
ცენტრი (EPRC); სამოქალაქო განვითარების სააგენტო (სიდა); სამართლიანი არჩევნებისა და 
დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED); საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 
ასოციაცია (GYLA).

ინსტიტუციური გაძლიერების ტრენინგები IDFI-ის 
თანამშრომლებისთვის

2020 წელს IDFIის თანამშრომლებს ჩაუტარდათ რამდენიმე ინსტიტუციური განვითარების 
ტრენინგი მონიტორინგისა და შეფასების, ასევე, მრავალფეროვნებისა და ინკლუზიის 
საკითხებზე. ამ მიმართულებით თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მიღებასთან ერთად, 
ორგანიზაციის თანამშრომლები გაეცვნენ ინსტიტუტის ახალ შიდა პოლიტიკებს ამ საკითხებზე. 
ეს შესაძლებელობას მისცემს IDFIის მომავალში უკეთ დაგეგმოს და შეაფასოს მისი საქმიანობით 
მიღწეული შედეგები, და ხელი შეუწყოს სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების ჩართულობას 
ორგანიზაციის საქმიანობაში. 

https://idfi.ge/ge/fatf_recommendation_8_for_npos
https://idfi.ge/ge/fatf_recommendation_8_for_npos
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კონსულტაციები

სამოქალაქო კონტროლის ცხელი ხაზი

2020 წელს IDFI კვლავაც განაგრძობდა სამოქალაქო კონტროლის ცხელი ხაზით შეტყობინებების 
მიღებასა და ანალიზს. ინსტიტუტმა ცხელი ხაზი 2019 წელს ხელისუფლების საქმიანობის 
მონიტორინგში მოქალაქეების ჩართულობისთვის შექმნა. მისი მეშვეობით, ნებისმიერ მოქა
ლა ქეს (მათ შორის აქტივისტს, ჟურნალისტს, ბიზნესის წარმომადგენელს და ა.შ.) შეუძლია მოგ
ვაწოდოს (მათ შორის, ანონიმურად) ინფორმაცია საჯარო სექტორში შესაძლო გადაცდომების, 
სა ჯარო ფინანსების არასწორი და უკანონო განკარგვის, სავარაუდო კორუფციული დანაშაულის 
ფაქტების, საჯარო მოხელეთა მიერ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებისა და თანამდებობასთან 
შეუთავსებელი საქმიანობის, საჯარო ინფორმაციის შეზღუდვის შემთხვევების, ნეპოტიზმის და 
ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევების შესახებ. 2020 წელს IDFIმ მიიღო და შეისწავლა 30მდე 
მსგავსი შეტყობინება. 

IDFIმ რეპრესირებულთა საყოფაცხოვრებოს სუბსიდიების ზრდის მიზნით პეტიციაზე ხელ
მოწერისთვის, ასევე ფეისბუქ გვერდის: ბიოგრაფიები, 19371938 წლების მასობრივი ტერორი სა
ქართველოში საშუალებით, კონსულტაცია გაუწია 70ზე მეტ მოქალაქეს. 10მა საერთაშორისო 
სტუდენტმა და მკვლევარმა IDFIსთან კონსულტაცია გაიარა საქართველოს არქივებში დაშვების 
და საარქივო ფონდებში დაცული დოკუმენების შესახებ.

https://idfi.ge/ge/hotline/
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IDFI-ის დონორი ორგანიზაციები 

= ევროკავშირი

= LUMINATE

= შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA)

= UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)

= INTERNATIONAL VISEGRAD FUND

= OPEN SOCIETY FOUNDATION

= USAID GOOD GOVERNANCE INITIATIVE IN GEORGIA, TETRA TECH ARD

= EMBASSY OF THE NETHERLANDS IN GEORGIA

= EAST WEST MANAGEMENT INSTITUTE

= OPEN SOCIETY GEORGIA FOUNDATION

= COUNTERPART INTERNATIONAL

= INTERNATIONAL COALITION OF SITES OF CONSCIENCE

= არაკომერციული სამართლის საერთაშორისო ცენტრი (ICNL)

= აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი /კანონის უზენაესობის 
მხარდაჭერა საქართველოში (PROLOG)

= ევროპის საბჭო

= გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური 
აზიის რეგიონული ოფისი
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2020 წელს დაწყებული პროექტები

1. ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი - 2021

 დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)

 პროექტის მიზანია საქართველოში გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობის 
ჩამოყალიბება, თვითმმართველობაში საზოგადოების მონაწილეობის გაზრდა და თვითმ მარ
თველი ორგანოების მიერ გამჭირვალობისა და ანგარიშვალდებულების პრაქტიკის გაუმ ჯო ბე
სე ბის ხელშეწყობა. 

2. პერსონალური მონაცემების დაცვის მხარდაჭერა საქართველოში

 დონორი ორგანიზაცია: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

 პროექტის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ყველაზე პრობლემურ სფეროებში პერსონალური 
მო ნა ცემების დაცვის გაძლიერებას.

3. გამჭვირვალობისა და ეთიკური სტანდარტების ხელშეწყობა ხელოვნური 
ინტელექტის (AI) გამოყენებაში

 დონორი ორგანიზაცია: არაკომერციული სამართლის საერთაშორისო ცენტრი (ICNL)

 პროექტის მიზანია საჯარო უწყებების მიერ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების საკითხებში 
მეტი გამჭვირვალობისა და ეთიკური სტანდარტების შემუშავების და დანერგვის ხელშეწყობა.

4. საგანგებო მდგომარეობის განმავლობაში და მას შემდეგ კოვიდ-19-თან დაკავშირებული 
ხარჯების და ადამიანის უფლებების დაცვის მონიტორინგი

 დონორი: ევროკავშირი (EU)

 პროექტის მიზანია საქართველოში, პანდემიის წინააღმდეგ მიმართული მოქმედებების ეფექ
ტუ რობისა და პროპორციულობის გაზრდა.

5. კარგი მმართველობისთვის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება და ბენეფიციარი 
მესაკუთრეების ღიაობის სტანდარტების გაუმჯობესება

 დონორი ორგანიზაცია: ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი

 პროექტი მიზნად ისახავს, გააძლიეროს საქართველოში მოქმედი სადამკვირვებლო ჯგუფები 
და ზოგადად საზოგადოება, რათა მათ უფრო ეფექტურად შეძლონ ხელისუფლებაზე დაკვირვება 
და მისი გაკონტროლება.
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6. საქართველოში აღმოჩენილი საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა პირველი მასობრივი 
სამარხის შესახებ ცნობიერების ამაღლება

 დონორი ორგანიზაცია: INTERNATIONAL COALITION OF SITES OF CONSCIENCE

 პროექტის ძირითადი მიზანია საქართველოში აღმოჩენილი საბჭოთა რეჟიმის მსხვერპლთა 
პირველი მასობრივი სამარხის შესახებ ცნობიერების ამაღლება.

7. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის მხარდაჭერა

 დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების ფონდი

 პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის გაუმ
ჯო ბესებას, განსაკუთრებით საგამოძიებო მიმართულებით, მონიტორინგის, კვლევისა და ად
ვო კატირების გზით.

8. სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობის გაუმჯობესება საქართველოში

 დონორი ორგანიზაცია: აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი / კანონის   
       უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში (PROLOG)

 პროექტის მიზანია სასამართლო სისტემის გამჭვირვალობის გაუმჯობესება, ასევე კანონმდებ
ლო ბისა და პრაქტიკის ცვლილების ადვოკატირება

9. ორგანიზაციული მხარდაჭერა

 დონორი ორგანიზაცია: შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SIDA)

 პროექტის მიზანია საქართველოში დემოკრატიისა და კარგი მმართველობის მხარდაჭერა 
მტკი ცებულებებზე დაფუძნებული კვლევების, მონიტორინგისა და ადვოკატირების მეშვეობით

10. საქართველოში გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ  
  სახელმძღვანელოს განახლებაზე საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა

 დონორი: ევროპის საბჭო

 საქართველოში გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა მონაწილეობის შესახებ სახელმძღვანელოს 
განახლებაზე საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა

11.  თელავისა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტების მერიებისთვის გამჭვირვალობის და 
კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

 დონორი ორგანიზაცია: USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა   
      საქართველოში, TETRA TECH ARD

 პროექტის მიზანია გააძლიეროს თელავისა და ლაგოდეხის მერიების შესაძლებლობები ადგი
ლო ბრივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით
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12. ღია მონაცემების პრაქტიკის განვითარება გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, 
თელავისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების მერიებში

 დონორი ორგანიზაცია: USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა   
      საქართველოში, TETRA TECH ARD

 პროექტის მიზანია გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, თელავის და ზუგდიდის მუნი ცი
პა ლიტეტებში კარგი მმართველობის გაუმჯობესება და ღია მონაცემების პოლიტიკის მიმართ 
ცნო ბიერების ამაღლება.

13. ციფრული უფლებების სამართლებრივი გარანტიების უზრუნველყოფა საქართველოში

 დონორი ორგანიზაცია: COUNTERPART INTERNATIONAL

 პროექტის მიზანია საქართველოში საკანონმდებლო დონეზე ციფრული უფლებების სამარ
თლებ რივი გარანტიების უზრუნველყოფა და გაძლიერება.

14. სენაკის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების და 
კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

 დონორი ორგანიზაცია: USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა   
      საქართველოში, TETRA TECH ARD

 პროექტის მიზანია გააძლიეროს თელავისა და ლაგოდეხის მერიების შესაძლებლობები ადგი
ლობ რივ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით

15. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისთვის გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების 
და კეთილსინდისიერების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება

 დონორი ორგანიზაცია: USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა   
      საქართველოში, TETRA TECH ARD

 პროექტის მიზანია გორის, ლაგოდეხის, ოზურგეთის, სენაკის, თელავის და ზუგდიდის მუნიციპა
ლი ტეტებში კარგი მმართველობის გაუმჯობესება და ღია მონაცემების პოლიტიკის მიმართ 
ცნო ბიერების ამაღლება.

16. თბილისის მერიის ღია მონაცემთა პორტალის კონცეფციისა და ტექნიკური დავალების 
შექმნა 

 დონორი ორგანიზაცია: USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივა (GOOD  
      GOVERNANCE INITIATIVE) საქართველოში, TETRA TECH ARD

 პროექტის მიზანია თბილისის მერიის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების გაზრდა 
ღია მონაცემთა პორტალის განვითარებითა და ღია მონაცემების განკარგვის ეფექტური პრაქ
ტიკის დანერგვით.
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17. შესაძლებლობების განვითარების გრანტი

 დონორი ორგანიზაცია: გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) აღმოსავლეთ ევროპისა  
     და ცენტრალური აზიის რეგიონული ოფისი

 გრანტის მიზანია გაზარდოს IDFIის შესაძლებლობა მონაცემთა გლობალური ბარომეტრის 
პირ ველი გლობალური გამოცემის ფარგლებში რეგიონული ჰაბის როლის შესასრულებლად. 

18. სახელმწიფო სერვისების დაფარვისა და ხარისხის ზრდა საქართველოს განათლების 
სისტემაში

 დონორი ორგანიზაცია: ღია საზოგადოების ფონდი (OSGF)

 პროექტის მიზანია COVID19 პანდემიის პერიოდში, არსებული რეგულაციების ფონზე მიმო იხი
ლოს საქართველოს განათლების სისტემა და გამოავლინოს სწავლის პროცესში არსებული 
გამოწ ვევები სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებისათვის.
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2020 წლის ფინანსური ანგარიში

 272 785 HH 

2 630 502 HH

2 310 377 HH  47 340 HH 
სხვა საოპერაციო 

შემოსავალი

სულ შემოსავალი

შემოსავალი 
გრანტებიდან

შემოწირულობა

საოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები

ხელფასები საშემოსავლო გადასახადის გამოკლებით

საშემოსავლო გადასახადი ხელფასებზე

მომსახურების ანაზღაურება

კონსულტაცია და სხვა პროფესიული ხარჯები (თარჯიმნის, 
საკონსულტაციო მომსახურების, ექსპერტების ჰონორარი)

ქვეგრანტები, გრანტები და საპარტნიორო ერთობლივი პროექტები

რეკლამა და პიარი (დიზაინი, ვიდეო, ბეჭდვა, გამოცემა, ჯილდოები, 
მარკეტინგი)

ღონისძიებები (კონფერენციები, პრეზენტაციები, სემინარები, 
ტრენინგები)

ვებგვერდის განვითარების ხარჯები

 975,220 H 

 224,039 H 

 216,244 H 

 193,640 H

 151,243 H 

 126,950 H

 71,861 H

 65,605 H 
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ცვეთა და ამორტიზაცია

საპენსიო გადასახადი

სხვა ხარჯები

სხვა საოფისე ხარჯები და ინვენტარი

ფინანსური, საბუღალტრო და აუდიტორული მომსახურება

თანამშრომლების დაზღვევა

საპროცენტო ხარჯი

ტრანსპორტირება (ადგილობრივი მივლინება, საწვავი, სასტუმრო)

კომუნიკაციის ხარჯი

კომუნალური ხარჯი

მოგზაურობა (საერთაშორისო მივლინება, დღიური ნორმა)

სატრანსპორტო საშუალების ტექმომსახურება და დაზღვევა

საბანკო ხარჯები

საფოსტო ხარჯი

საკანცელარიო ხარჯები

ოფისის იჯარის ხარჯი

 
სულ საოპერაციო ხარჯები

 66,932 H 

36,779 H 

24,339 H 

19,299 H 

18,009 H 

16,714 H 

11,767 H 

10,231 H 

7,308 H 

7,199 H 

5,991 H 

5,118 H 

4,755 H 

2,160 H 

1,880 H 

1,056 H 

 
2,264,340 D 
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