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შესავალი 

IDFI წლებია სწავლობს ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების საერთაშორისო პრაქტიკას 
და ამის გათვალისწინებით, საქართველოს ხელისუფლებას  სთავაზობს რეკომენდაციებს. 
მაგალითად, 2014 წელს, IDFI-მ შეისწავლა  სამი  ქვეყნის (კანადის, ავსტრალიის და იტალიის) 
საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდებზე  ინფორმაციის გამოქვეყნების პრაქტიკა. 
წინამდებარე კვლევის ფარგლებში, IDFI-ს მიზანს წარმოადგენს ახალი კორონავირუსის 
პანდემიით მსოფლიოში შექმნილ კრიზისულ ვითარებაში სხვადასხვა ქვეყნების 
მიერ  ინფორმაციის  მაღალი სტანდარტით  გამოქვეყნების მაგალითების შესწავლა და მსგავს 
კრიზისულ სიტუაციებში რეკომენდირებული პროაქტიუალად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის 
ტიპების იდენტიფიცირება. კერძოდ, კვლევის ფარგლებში კანადის, ავსტრალიის და იტალიის 
გარდა, ასევე შესწავლილია დიდი ბრიტანეთის, უკრაინის, ბრაზილიის, კოლუმბიის და აშშ-ს 
ცალკეული შტატების საჯარო უწყებების მიერ საკუთარ გვერდებზე და ღია მონაცმების 
პორტალებზე პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაციის ცალკეული მაგალითები.   

კვლევის ფარგლებში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად, IDFI-ს მიერ 
წარმოდგენილია ახალი კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული  შემდეგი ტიპის 
ინფორმაციის გამოქვეყნების პრაქტიკა:  

 პანდემიის მიმდინარეობასთან დაკავშირებული ზოგადი ინფრომაცია 
 პანდემიასთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმები  
 გატარებული ღონისძიებები და გაწეული ხარჯები 
 პანდემიის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვები 
 პანდემიის ფარგლებში გამოცემული სამართლებრივი აქტები 
 პანდემიასთან დაკავშირებული სხვა პროაქტიულად გამოქვეყნებული ინფორმაცია  

 

პანდემიის მიმდინარეობასთან დაკავშირებული ზოგადი ინფორმაცია 

 
ახალი კორონავირუსის პანდემიის  მიმდინარეობის შესახებ 
ზოგადი  სტატისტიკური  მონაცემები (ქვეყნების მიხედვით - ინფიცირებულთა რაოდენობა, 
ახალი შემთხვევები, სიკვდილიანობა, გამოჯანმრთელება), მსოფლიო ჯანდაცვის 
ორგანიზაციასთან ერთად, ხელმისაწვდომია არა-ერთ სპეციალურად შექმნილ სტატისტიკის 
პორტალზე.  აღნიშნული მონაცემები, გვიქმნის მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნებში პანდემიის 
გავრცელების შესახებ ზოგად წარმოდგენებს, რაც არ არის საკმარისი ცალკეული ქვეყნებში 
პანდემიის მიმდინარეობის,  მასთან  ბრძოლაში გადადგმული ნაბიჯების და რესურსების 
თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობის  სრულფასოვანი შეფასებისთვის. ამ თავში, IDFI-ს 
მიერ წარმოდეგნილია  პანდემიის მიმდინარეობასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე  სტატისტიკური მონაცემების სხვადასხვა ქვეყნების საჯარო დაწესებულებების 
მიერ კარგი პრაქტიკით გამოქვეყნების  მაგალითები. 

ბრაზილიის სახელმწიფოს მიერ შექმნილია ინტერაქტიული რუკა, რომელიც რეგიონების 
მიხედვით ასახავს ქვეყანაში სამედიცინო რესურსების (ნიღბები, სწრაფი ტესტები, 
ქირურგიული ხელთათმანები და ა.შ.) და საავადმყოფოებში საწოლების ხელმისაწვდომობას.  

https://idfi.ge/ge/the-international-practice-of-proactive-disclosure
https://covid-insumos.saude.gov.br/paineis/insumos/painel.php
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სამხრეთ კორეის სტატისტიკური პორტალი - კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების 
სტატისტიკური  მონაცემები ასაკის, სქესის, ეროვნების მიხედვით, ასევე საზღვარგარეთიდან 
შემოსული პაციენტების წარმომავლობა და დადასტურებამდე ადგილსამყოფელი (კარანტინი, 
თვითიზოლაცია). 

 

შედარებით უფრო დეტალურია სინგაპურის ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული 
მონაცემები. პორტალზე ხელმისაწვდომია დადასტურებული პაციენტების სრული სია, მათი 
სქესის, ასაკის, ეროვნების, ინფექციის წყაროს, სტატუსის (გამოჯანმრთელებული, 
გარდაცვლილი, ჰოსპიტალში, კარანტინში), დადასტურების თარიღის, შედეგის დადგომის 
თარიღის და სიმპტომების მითითებით (გამოხატული სიმპტომები/ასიმპტომატური). 
მონაცემების ღია ფორმატში გამოქვეყნების შედეგად, ცალკეული შემთხვევის ბმულზე 
გადასვლით შესაძლებელია დამატებითი დეტალების მიღება. კერძოდ, პაციენტის 

http://ncov.mohw.go.kr/bdBoardList_Real.do?brdId=1&brdGubun=11&ncvContSeq=&contSeq=&board_id=&gubun=
https://www.againstcovid19.com/singapore/cases/search
https://www.againstcovid19.com/singapore/cases/singapore-case-1-66-year-old-wuhan-man
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დაინფიცირების ისტორიის მოკლე ვერსია: მისი დადასტურებული კონტაქტების ამსახველი 
დიაგრამა, სიმპტომების გამოვლენის, დადასტურებისა და გამოჯანმრთელების დღეები. 

 

ესპანეთის ღია მონაცემთა პორტალზე ქვეყნდება საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში 
დაწესებული შეზღუდვების დარღვევების ნუსხა, აღრიცხულია დამრღვევის დაბადების წელი, 
სქესი, დარღვევის ადგილმდებარეობა, თარიღი და ტიპი. ამავე პორტალზე გვხვდება 
ცალკეული პროვინციების (რეგიონების) ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ შეგროვებული 
სტატისტიკა სამედიცინო პერსონალის დაინფიცირების შემთხვევების შესახებ, ასევე 
მოცემულია კორონავირუსით დაინფიცირებული პაციენტების მიერ დაკავებული 
საწოლების/პალატების რაოდენობა, მუნიციპალიტეტის, ჰოსპიტალის და დაკავების თარიღის 
მითითებით. აღსანიშნავია რომ მონაცემები ხელმისაწვდომია ღია დამუშავებად ფორმატში. 

ბრაზილიის მსგავსად, უმბრიის რეგიონის (იტალია) ადგილობრივი ხელისუფლება აქვეყნებს 
ინფორმაციას გაცემული დამცავ-სანიტარული ინვენტარის შესახებ. კერძოდ, იტალიის ღია 
მონაცემთა პორტალზე ატვირთულია საგანგებო მდგომარეობის დაწყების დღიდან ჯანდაცვის 
ორგანოს მიერ მუნიციპალიტეტებისთვის, ჰოსპიტალებისთვის, სამართალდამცავებისთვის, 
მოხალისეებისთვის, სანიტარული პერსონალისა და კერძო კომპანიებისთვის დარიგებული 
აღჭურვილობა. მონაცემები ხელმისაწვდომია ღია დამუშავებად ფორმატში. 

 

 

 

პანდემიასთან ბრძოლის სამოქმედო გეგმები  

პანდემიასთან ბრძოლის თვალსაზრისით შექმნილი და პროაქტიულად გამოქვეყნებული 
სამოქმედო გეგმების დოკუმენტები ძირითადად ორი ტიპისაა. კერძოდ, პანდემიასთან 
სამედიცინო და ეკონომიკური თვალსაზრისით ბრძოლის სამოქმედო გეგმები. მაგალითად, 
ავსტრალიის ჯანდაცვის დეპარტამენტის ვებგვერდზე წარმოდგენილია ჯანდაცვის სექტორის 
საგანგებო სამოქმედო გეგმა ვირუსთან ბრძოლის თვალსაზრისით, ხოლო სახელმწიფო 

https://datos.gob.es/en/catalogo/l01280066-infracciones-por-incumplimiento-restricciones-estado-de-alarma-covid-19
https://datos.gob.es/en/catalogo/a02002834-publicaciones-y-recursos-relacionados-con-el-coronavirus-en-aragon
https://www.dati.gov.it/dataset/emergenza-covid-19-distribuizione-dpi
https://www.dati.gov.it/dataset/emergenza-covid-19-distribuizione-dpi
https://www.health.gov.au/resources/publications/australian-health-sector-emergency-response-plan-for-novel-coronavirus-covid-19
https://www.health.gov.au/resources/publications/australian-health-sector-emergency-response-plan-for-novel-coronavirus-covid-19
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ხაზინის ვებგვერდზე განთავსებულია ეკონომიკური გამოწვევების საპასუხოდ შემუშავებული 
სამოქმედო გეგმების შესახებ ინფორმაცია. დოკუმენტი მოიცავს ინფორმაციას მოქალაქეების, 
ბიზნესის და სხვა ეკონომიკური სუბიექტების მხარდაჭერისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების 
შესახებ.  მსგავსი დოკუმენტები ასევე ხელმისაწვდომია, ირლანდიის მთავრობის ვებგვერდზე. 

 

 

 

 

გატარებული ღონისძიებები და გაწეული ხარჯები 

 
კვლევის ფარგლებში შესწავლილი ძირითადი ქვეყნების საჯარო უწყებები პროაქტიულად 
აქვეყნებენ  პანდემიის ფარგლებში გატარებული ღონისძიებების და მათზე გაწეული ხარჯების 
შესახებ ინფორმაციას.  მაგალითად, კანადის მთავრობის ვებგვერდზე 
წარმოდგენილია  ღონისძიებების სახეების მიხედვით გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი.  

https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-03/Overview-Economic_Response_to_the_Coronavirus_2.pdf
https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-03/Overview-Economic_Response_to_the_Coronavirus_2.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/47b727-government-publishes-national-action-plan-on-covid-19/
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ავსტრალიის ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა ეკონომიკური რეაგირების გეგმა, სადაც ასახულია 
პანდემიის მიერ მიყენებული ზიანის განეიტრალებისკენ მიმართული სახელმწიფო 
აქტივობები, მათ განსახორციელებლად გამოყოფილი თანხები, ამოქმედების ვადები და 
დაფარვის ზონები. 

 

 მსგავსი ინფორმაცია ასევე ქვეყნდება ადგილობრივი ხელისუფლების ვებგვერდებზე, 
მაგალითად დასავლეთ ავსტრალიის ადმინისტრაციის გვერდზე გვხვდება მათ მიერ 
განხორციელებული ცვლილებების, გამოყოფილი თანხების, შეჩერებული პროგრამების და 
სხვა ღონისძიებების ჩამონათვალი. 

აშშ-ს შემთხვევაში მსგავსი ტიპის ინფორმაციას ვხდებით ცალკეული შტატების დონეზეც. 
მაგალითად, კალიფორნიის შტატის ოფიციალურ ვებგვერდზე წარმოდგენილია დეტალური 
ინფორმაცია პანდემიასთან ბრძოლის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების და 
გამოყოფილი დაფინანსების შესახებ.  

https://treasury.gov.au/sites/default/files/2020-03/Overview-Economic_Response_to_the_Coronavirus_2.pdf
https://www.mediastatements.wa.gov.au/Pages/McGowan/2020/03/Administrative-changes-to-support-COVID-19-response-.aspx
https://www.gov.ca.gov/california-takes-action-to-combat-covid-19/
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ბრაზილიაშია შექმნილია სპეციალური პორტალი, სადაც განთავსებულია და 
ვიზუალიზაციების საშუალებით წარმოდგენილია კორონა ვირუსთან ბრძოლისთვის 
გამოყოფილი სახელმწიფო რესურსების და გაწეული ხარჯების შესახებ დეტალური 
ინფორმაცია.  

http://www.portaltransparencia.gov.br/programas-e-acoes/acao/21C0-enfrentamento-da-emergencia-de-saude-publica-de-importancia-internacional-decorrente-do-coronavirus
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ირლანდიის ღია მონაცემების პორტალზე გამოქვეყნებულია საგანგებო მდგომარეობის 
ფარგლებში შემუშავებული დროებითი სახელმწიფო შემწეობის პროგრამების ბენეფიციარი 
მოქალაქეების სტატისტიკა. მონაცემები განლაგებულია ასაკის და სქესის მიხედვით. 

 

ვაშინგტონის შტატმა კორონავირუსის გავრცელების საპასუხოდ ბიუჯეტიდან გამოყო 200$ 
მილიონამდე. ამ თანხის განაწილება ასახულია შტატის ფინანსური დეპარტამენტის 
ვებგვერდზე. 

 

https://data.gov.ie/dataset/lrm20-ent-and-the-temporary-covid-19-wage-subsidy-scheme-by-sex-age-group-month-and-statistic-e890
https://www.ofm.wa.gov/about/news/2020/04/state-funds-distributed-covid-19-outbreak-response
https://www.ofm.wa.gov/about/news/2020/04/state-funds-distributed-covid-19-outbreak-response
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პანდემიის ფარგლებში განხორციელებული შესყიდვები 

 

კვლევის ობიექტი ქვეყნები, მისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, განსაკუთრებულ 
ყურადღებას აქცევენ პანდემიის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების 
შესახებ ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობას. სხვადასხვა ქვეყნის ოფიციალურ ვებგვერდებზე 
ვხვდებით სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებულ შემდეგ ინფორმაციას:  

 პანდემიის ფარგლებში საჯარო შესყიდვების შესახებ განახლებული წესები  
 პანდემიის პერიოდში გამარტივებული წესით განხორციელებული საჯარო შესყიდვების 

რეგულარულად განახლებადი სია. 

 
უკრაინაში საჯარო შესყიდვები ქვეყნდება ღია API ელექტრონული შესყიდვების სისტემის, 
ProZorro-ს მეშვეობით. პლატფორმა შექმნილია უკრაინის ხელისუფლების, ბიზნეს სექტორის 
და სამოქალაქო საზოგადოების თანამშრომლობით. პანდემიასთან დაკავშირებული საგანგებო 
მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ, შესყიდვების პორტალს დაემატა ახალი კატეგორია 
(Reporting COVID-19) რომელიც იძლევა საგანგებო/ გამარტივებული წესით განხორციელებული 
ყველა შესყიდვის მონიტორინგის საშუალებას. 
 
როგორც ქვევით მოცემულ სურათზეა ასახული, პლატფორმა იძლევა ყოვლისმომცველი 
ანალიზის საშუალებას. მოცემულია შესყიდვების რაოდენობა, ჯამური ღირებულება, 
შემსყიდველი ორგანოების რაოდენობა და პროვაიდერების რაოდენობა, ამ მონაცემების ასახვა 
ასევე შესაძლებელია რეგიონების, შემსყიდველი უწყებების და თარიღების მიხედვით. უფრო 
სიღრმისეული ანალიზისთვის, მონაცემები ხელმისაწვდომია ღია დამუშავებად ფორმატშიც, 
მოცემულია ინდივიდუალური შესყდვების შესახებ ინფორმაცია: შემსყიდველი ორგანო, 
ხელშეკრულების ღირებულება, საგანი, გაფორმების თარიღი, მიმწოდებელი და ა.შ. 
პლატფორმის მოხმარების დეტალური ინსტრუქცია გამოაქვეყნა „Open Contracting Partnership“ -
მა. 
 

 
 

https://bi.prozorro.org/hub/stream/aaec8d41-5201-43ab-809f-3063750dfafd
https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis#view/q6zpiXHy
https://docs.google.com/document/d/1dBDIjDiCb_dOD80Nwz83YjZ7eY84uKL_ZiI-6KhbLNw/edit
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ამგვარი პორტალი შექმნა კოლუმბიის ხელისუფლებამაც, სადაც API-ის სახით, 
გამოქვეყნებულია საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დღიდან განხორციელებული 
ყველა საჯარო შესყიდვა, მათი გაფორმების თარიღი, შესყიდვის თანხა, საჯარო უწყების 
დასახელება, ხელშეკრულების საგანი და ხელშეკრულების სრული დოკუმენტი. პორტალზე 
ასევე მოცემულია სტატისტიკის ამსახველი დიაგრამა, სადაც დღეების მიხედვით მოცემულია 
მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული საჯარო კონტრაქტები და მათი 
ღირებულებების ჯამი. როგორც ცნობილია, API საშუალებას იძლევა ერთმანეთთან 
დაუკავშირებელი სისტემებისა თუ აპლიკაციების ურთიერთდაკავშირებას, რის საშუალებითაც 
ავტომატურად ხდება გამოქვეყნებული მონაცემების განახლება და ასახვა.  

 

 

 

 

 

პანდემიის ფარგლებში გამოცემული სამართლებრივი აქტები 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMGQ5YTkwNzItZWVhMC00ZTgxLWJmYzgtODE1NWE0ZGZmNDVkIiwidCI6IjdiMDkwNDFlLTI0NTEtNDlkMC04Y2IxLTc5ZDVlM2Q4YzFiZSIsImMiOjR9
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კანადის, იტალიის  და ბრაზილიის ოფიციალურ ვებგვერდებზე პროაქტიულად 
ხელმისაწვდომია კორონა ვირუსის პანდემიის ირგვლივ მიღებული ნორმატიული აქტების და 
რეგულაციების კრებული. მაგალითად, იტალიის ხელისუფლებამ, საჯარო ინფორმაციის 
ვებგვერდზე გამოაქვეყნა სხვადასხვა საჯარო უწყებების მიერ გამოცემული ნორმატიული 
აქტები. გვერდზე ამჟამად მოცემულია ხუთი კატეგორია: მთავრობა, ჯანდაცვის დეპარტამენტი, 
ჯანდაცვის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო და ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო.  

 

 
კანადის ხელისუფლებამ ასევე გამოაქვეყნა ნორმატიული აქტები, თუმცა იტალიისგან 
განსხვავებით მათი დაჯგუფება მოახდინეს აქტის ტიპის მიხედვით (კანონი, წესდება, ბრძანება, 
რეგულაცია) 

https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12
https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/covid.html
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პროაქტიულად გამოქვეყნებული  პანდემიასთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია  

 
ახალი კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებით ზემოთ განხილული ინფორმაციის 
გარდა,   ცალკეული ქვეყნების საჯარო უწყებების ვებგვერდებზე დამატებით განთავსებულია 
სხვადასხვა ინფორმაცია. მაგალითად დიდი ბრიტანეთის საჯარო საინფორმაციო პორტალი 
გვთავაზობს დეტალურ ინფორმაციას საჯარო სერვისების შესახებ, რომლებზეც პანდემიამ 
იქონია გავლენა.  

კანადის სამთავრობო გვერდზე განთავსებულია პანდემიის პერიოდში საჯარო 
მოხელეებისათვის დისტანციური სამუშაო გარემოს შექმნის მიზნით გატარებული 
ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია.  ამასთან, კანადის სახელმწიფოს ღია მონაცემების 
პორტალზე ვხვდებით განცხადებას, რომელიც შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე 
მოქალაქეებს ამცნობს, ინფორმაციის  პროაქტიული გამოქვეყნების შესაძლო შეფერხების 
შესახებ. 

ესპანეთში მოქმდებეს სახელმწიფო დახმარების პროგრამა იმ მოქალაქეთათვის რომლებმაც 
დაკარგეს შემოსავლის წყარო პანდემიისა და საგანგებო სამუშაო რეგულაციების შედეგად. 
კატალონიის ხელისუფლება აქვეყნებს ამ პროგრამის აპლიკანტების სტატისტიკას.  მოცემულია 
აპლიკანტების რაოდენობა ეკონომიკური დარგების მიხედვით ღია დამუშავებად ფორმატში. 
კატალონიის ადგილობრივ მთავრობას ასევე გამოქვეყნებული აქვს საგანგებო მდგომარეობის 
პირობებში შეწყვეტილი ან შეჩერებული საჯარო პროექტების ნუსხა, მითითებულია დაწყების 
თარიღი, დამკვეთი დეპარტამენტი, მუნიციპალიტეტი და განმახორციელებელი კონტრაქტორი. 

 

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-access-government-services
https://datos.gob.es/en/catalogo/a09002970-expedientes-de-regulacion-temporal-de-empleo-ertes-por-actividad-economica
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დასკვნა 

ახალი კორონავირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული ინფრომაციის პროაქტიული 
გამოქვეყნების საერთაშორისო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ კრიზისული მდგომარეობის ფონზე 
ცალკეული ქვეყნები ახერხებენ მთელ რიგ საკითხებზე ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის 
კარგი პრაქტიკის დამკვიდრებას. ასევე, გამოიკვეთა ოფიციალური ღია პლატფორმების 
მნიშვნელობა, სადაც მონაცემებს ქვეყნები ღია ფორმატში აქვეყნებენ. სხვა დაინტერესებულ 
პირებს, მონაცემთა ანალიტიკოსებს, კვლევით ორგანიზაციებს, დარგის სპეციალისტებსა და 
ჟურნალისტებს კი ეძლევათ საშუალება მოამზადონ საკუთარი ანალიზი და საინტერესო 
კვლევები პანდემიის გავრცელების სხვადასხვა ასპექტების შესახებ. თუმცა, ჩვენი დაკვირვება 
ასევე ცხადყოფს, რომ კვლევაში შესწავლილი ვერცერთი ქვეყანა, პანდემიის მიმდინარეობის ამ 
ეტაპზე  ვერ გვთავაზობს ინფრომაციის პროაქტიული გამოქვეყნების  იდეალურ პრაქტიკას, რაც 
სრულად დააკმაყოფილებდა პანდემიის ფარგლებში საზოგადოებაში 
არსებულ  მაღალ  ინტერესებს და ინფრომაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებულ 
გამოწვევებს.  

წინამდებარე კველვაში შესწავლილი საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, ასევე 
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან კონსულტაციითა და ცალკეული 
მონაცემებისადმი საზოგადოების ინტერესის გათვალისწინებით, IDFI-მ მოამზადა დოკუმენტი, 
სადაც ასახულია ყველა ის ინფრომაცია რომლის პროაქტიული გამოქვეყნებაც 
მიზანშეწონილია პანდემიის პირობებში.  

ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ ამ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, საქართველო იქნება ერთ-
ერთი პირველი ქვეყანა, სადაც ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების სტანდარტი 
შესაბამისობაში იქნება მოყვანილი პანდემიის გამოწვევებსა და მასთან ბრძოლის 
საჭიროებებთან.  

 

https://idfi.ge/ge/list_of_proactively_published_information?fbclid=IwAR2spTQf50ucyfd_DYrBFaCtrEuMDdtWyn660uc4m3SNcaj75KwaixpI4KU

