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აღმასრულებელი დი რექ ტო რის
მი მარ თ ვა

ძვირფასომეგობრებოდაჩვენიორგანი
ზაციისგულშემატკივრებო,

მესამეწელიააღმასრულებელიდირექტო
რისსიტყვასვწერჩვენიწლიურიანგარი
შისთვისდავთვლი,რომ2012წელიჩვენი
ორგანიზაციისთვისყველაზეწარმატებული
იყო.ამწლისგანმავლობაშიჩვენაქტი
ურადვიყავითჩართულებიქვეყნისათვის
მნიშვნელოვანპროცესებში,რამაცკონ
კრეტულიშედეგებიცმოიტანა.მინდაიმ
აქტივობებზეშევაჩეროთქვენიყურადღე
ბა,სადაცგანსაკუთრებითწარმატებულნი
ვიყავით.
2012წელსსაქართველოშიქვეყნისათვის

უმნიშვნელოვანესისაპარლამენტოარჩევ
ნებიჩატარდა.„საერთაშორისოგამჭვირ
ვალობა–საქართველო“აკვირდებოდაარა
მარტოწინასაარჩევნოგარემოს,არამედ
არჩევნებისდღესაც.ამგვარიეფექტუ
რიდამრავალრიცხოვანისადამკვირვებლო
მისია,საერთაშორისოდაადგილობრივი
დამკვირვებლებისშემადგენლობით,ორ
განიზაციასარასოდესჰყოლია.შედეგად,
ორგანიზაციამდააფიქსირა50–დედარღ
ვევადა5უბნისშედეგიგაუქმდაჩვენი
უშუალოჩართულობისგამო.
“საერთაშორისოგამჭვირვალობა–სა

ქართველოსა“დამისიპარტნიორიორგა
ნიზაციებისაქტიურიადვოკატირების
კამპანიისშედეგადშეიცვალარიგიკა
ნონებისა,მათშორისსაარჩევნოდამე
დიაკანონმდებლობა,რამაცგარკვეულწი

ლადგააუმჯობესაწინასაარჩევნოგარემო
დაარჩევნებისსამართლიანობისხარისხი
გაზარდა.მნიშვნელოვანიაორგანიზაციის
ჩართულობასასამართლოსსისტემისრეფორ
მირებისმიზნითშესაბამისისაკანონმ
დებლორეკომენდაციებისშემუშავება
სადაადვოკატირებისთვის.არჩევნების
შემდეგახალიხელისუფლებადაინტერესდა
აღნიშნულირეკომენდაციებით,რომელთა
მთავარმიზანსმართლმსაჯულებისსის
ტემისდახვეწადამისიგამჭვირვალობა
წარმოადგენდა.
2012წელს„საერთაშორისოგამჭვირვა

ლობა–საქართველომ“რამდენიმეახალ
საკითხზედაიწყომუშაობა,რაცამ
საკითხებისმიმართსაზოგადოებისადა
თითოეულიმოქალაქისდიდიინტერესით
იყოგანპირობებული.წლისგანმავლობა
შიორგანიზაციამშეისწავლამდგომარეობა
ფარმაცევტულდასადაზღვევობაზარზე.
ასევე,ჰოსპიტალურსექტორს,სურსათისა
დანავთობპროდუქტებისბაზარსაცშეეხო.
აღსანიშნავიაჩვენიორგანიზაციის

საქმიანობისგაფართოებარეგიონებში.
დღეს„საერთაშორისოგამჭვირვალობა–
საქართველოს“ოფისებიბათუმში,ქუთა
ისში,ზუგდიდსადათბილისშიფუნქცი
ონირებს.გვაქვსსათადარიგოოფისიც
საქართველოსპარლამენტში.ორგანიზაცია
ყველაამოფისშიმოქალაქეებსუწევს
უფასოიურიდიულკონსულტაციას.ხელისუფ
ლებისშეცვლისშემდეგსაკუთრებისუფლე
ბისდარღვევისბევრიიმმტკიცებულებითა

დაფაქტებით,რაცჩვენმოგვეპოვებოდა
საგამოძიებოორგანოებიდაინტერესდა.
მნივნელოვანიაორგანიზაციისურთიერ

თობასაგანმანათლებლოინსტიტუტებსადა
სტუდენტურმოძრაობებთან.ამდროისთვის
პერმანენტულადვთანამშრომლობთრამდენი
მეუნივერსიტეტთანქვეყნისმასშტაბით.
2012წელსრადიოთავისუფლებისმედია
სკოლასთანსაერთომედიაპროექტიცდა
ვიწყეთ,სადაცახალგაზრდაჟურნალისტებ
თანერთადქვეყნისთვისაქტიურთემებზე
დისკუსიებსვმართავთ.
წარმატებულმა2012წელმაკიდევერ

თხელგვიჩვენა,რომსამოქალაქოსექტორს
საკუთარიძალისხმევითშეუძლიამნიშვნე
ლოვანიცვლილებებიმოახდინოსქვეყნის
რეალობაში.დღეს,როდესაცსაქართველოში
ძალაუფლებათავისუფალიდადემოკრატიული
არჩევნებისგზითშეიცვალადახელისუფ
ლებისსხვადასხვაშტოსსხვადასხვაპო
ლიტიკურიძალებიხელმძღვანელობენ,ჩვე
ნი,არასამთავრობოორგანიზაციებისროლი
თვალყურიადევნოსსხვადასხვასექტორში
მიმდინარემოვლენებს,ისევმნიშვნელო
ვანია.მომავალ2013წელსჩვენისევ
აქტიურადგავაგრძელებთსაქმიანობას.
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3 აღმასრულებელი დი რექ ტო რის 
 მი მარ თ ვა
4 ჩვენს შესახებ
6 2012 წლის პრო ექ ტე ბი
16 2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო 
 არ ჩევ ნე ბი
18 „ეს შენ გე ხე ბა“
20  1000 ლა რი ა ნი კი პა რი სე ბი და 

აქ ცია „არ მოჭ რა“
20 არა ფორ მა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი 
 ელ ჩებ თან
20  დის კუ სი ე ბი მე დი ას კო ლა ში
21  ან ტი კო რუფ ცი უ ლი კვი რე უ ლი

22  იურიდიული დახმარების  ცენტრის 
წარმატებული საქმეები

25  ჩვენი ოფი სე ბი უკ ვე 
 რე გი ო ნებ შია
26  მო ხა ლი სე ე ბი და სტუ დენ ტე ბი 
28  „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა 

- სა ქარ თ ვე ლოს“ თა ნამ შ რომ ლე ბი 
ორ გა ნი ზა ცი ა ში მა თი საქ მი ა ნო-
ბის შე სა ხებ

36  კო რუფ ცი ის აღ ქ მის ინ დექ სი 2012
38  ფი ნან სუ რი გუნ დი 
40  თა ნამ შ რომ ლე ბი და გამ გე ო ბის 

წევ რე ბი



საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო წლიური ანგარიშიწლიური ანგარიში

„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა ქარ თ ვე ლო“

„საერთაშორისო გამ   ჭ   ვირ   ვა  ლო  ბის“ სამ   დივ   ნო

,,საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა ქარ თ ვე ლო“ 
,,საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის“ ეროვ ნუ ლი ბი უ რო ა, 
რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში 2000 წლის 7 მა ისს და არ ს და.  
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნია სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის 
მშე ნებ ლო ბის ხელ შეწყო ბა და გაძ ლი ე რე ბა, კა ნო ნის 
უზე ნა ე სო ბი სა და კარ გი მმარ თ ვე ლო ბის გან ვი თა რე ბა, 
სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და მა თი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.
“საერთაშორიოს გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა ქარ თ ვე ლოს“ 

ძი რი თა დი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბი ა:
}  ყოვ ლის მომ ც ვე ლი, სიღ რ მი სე უ ლი და ობი ექ ტუ რი 

ანა ლი ზე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა;
}  გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის 

ამაღ ლე ბის მიზ ნით პრო აქ ტი უ ლი ად ვო კა ტი რე ბის 
ეფექ ტუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბა;

}  „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე-
ლოს“ მუ შა ო ბა ში სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბის 
ხელ შეწყო ბა და წა ხა ლი სე ბა იმი სათ ვის, რომ 
„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე ლოს“  
საქ მი ა ნო ბა სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბო დეს და გა მო ხა-
ტავ დეს ქარ თუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ყო ვე ლი ნა წი ლის 
ინ ტე რე სებ სა და სა ჭი რო ე ბებს.

}  ტექ ნო ლო გი უ რი ინო ვა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბის წა ხა-
ლი სე ბა და ხელ შეწყო ბა.

 
სა ზო გა დო ე ბის, რო გორც სა ერ თა შო რი სო  ქსე ლის 

„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის“  წევ რის, მი-
ზანს წარ მო ად გენს „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის“ 
(Transparency International) მიზ ნე ბის გან ხორ ცი-
ე ლე ბის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო ში. 

,,საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა“ არის კო რუფ ცი-
ას თან მებ რ ძო ლი მსოფ ლიო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე-
ბის ორ გა ნი ზა ცი ა. მოძ რა ო ბა აერ თი ა ნებს 90-ზე მეტ 
ეროვ ნულ ბი უ როს მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა კუთხე ში. 
მი სი მი ზა ნია კო რუფ ცი ის აღ მოფხ ვ რა და ეკო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა რო გორც ცალ კე ულ 
ქვე ყა ნა ში, ისე სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე. სა ერ თა შო-
რი სო დო ნე ზე „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა“ იკ-
ვ ლევს მსოფ ლი ო ში კო რუფ ცი ის გა მომ წ ვევ მი ზე ზებ-
სა და მის შე დე გებს და მო უ წო დებს პო ლი ტი კო სებს, 
მი ი ღონ შე სა ბა მი სი ზო მე ბი, რა თა შემ ცირ დეს კო-
რუფ ცი ის გავ ლე ნა და ამ გზით დაძ ლე ულ იქ ნას სი-
ღა რი ბის პრობ ლე მა. ორ გა ნი ზა ცია ასე ვე მო ნა წი ლე-
ობს სა ერ თა შო რი სო ან ტი კო რუფ ცი უ ლი კონ ვენ ცი ე ბის 
შე მუ შა ვე ბა ში და მხა რე თა მი ერ მა თი შეს რუ ლე ბის 
მო ნი ტო რინ გ ში ცალ კე უ ლი ქვეყ ნის დო ნე ზე.

„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა“ საქ მი ა ნობს 
ეროვ ნუ ლი ბი უ რო ე ბის სა შუ ა ლე ბით. ეროვ ნუ ლი ბი უ-
რო ე ბი იკ ვ ლე ვენ კო რუფ ცი ას თან და კავ ში რე ბულ პრობ-
ლე მებს ქვეყ ნის შიგ ნით და შე ი მუ შა ვე ბენ რე კო-
მენ და ცი ებს, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია ან ტი კო რუფ ცი უ ლი 
ინ ს ტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბის, გამ ჭ ვირ ვა ლე და ან გა-
რიშ ვალ დე ბუ ლი მმარ თ ვე ლო ბის სის ტე მის და ნერ გ ვა სა 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში სა ზო გა დო ე-
ბის რო ლის გაზ რ დი სა კენ. 
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ჩვენს შესახებ
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ში.2013წლისთებერვლიდანსასამართლოს
მონიტორინგიზუგდიდისადაქუთაისისსა
ქალაქოსასამართლოებსაცშეეხება.
სასამართლომონიტორინგისმიგნებები

სადაALACისსაქმიანობისშედეგად
გამოვლენილიტენდენციებისადასისტე
მურიპრობლემებისგათვალისწინებით,
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქარ
თველო“ადმინისტრაციულდასაკანონმ
დებლორეკომენდაციებსშეიმუშავებს.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქარ
თველო“იღწვისიმისათვის,რომხელი
შეუწყოსმიზნობრივიკანონმდებლობის
შემუშავებასდაგამოვლენილინაკლოვა
ნებებისაღმოფხვრას.რეკომენდაციები
განცხადებების,ანგარიშების,ანბლოგ
პოსტებისსახითქვეყნდებადახელმი
საწვდომიაქართულდაინგლისურენაზე
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართ
ველოს“ვებგვერდზე. 


2012 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნებ ში 
პარ ტი ა თა და ფი ნან სე ბი სა და სა ხელ მ წი
ფო რე სურ სე ბის არა მიზ ნობ რი ვი ხარ ჯ
ვის მო ნი ტო რინ გი
პრო ექ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა:2011წლის10
ნოემბერი2013წლის10აპრილი(IFES)
2011წლის26დეკემბერი2012წლის26
დეკემბერი(OSGF)
პრო ექ ტის დო ნო რე ბი:IFESდაOSGF

„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა
ქართველო“აქტიურადმონაწილეობდა
წინასაარჩევნოგარემოსმონიტორინგის
პროცესში,რაც2012წლისსაპარლამენ
ტოარჩევნებამდეთითქმისერთწლამდე
პერიოდსმოიცავდა.მთავარიყურადღება
პოლიტიკურიპარტიებისდაფინანსებასდა
სახელმწიფორესურსებისმმართველიპარ
ტიისსასარგებლოდგამოყენებასეთმობო
და.
პროექტისშესრულებისპერიოდში,

„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა
ქართველომ“6დეტალურიმოხსენებადა
ათეულობითგანცხადება,სტატიადაბლოგ
პოსტიგამოაქვეყნა.„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველოს“წინასა

სა ერ თა შო რი სო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა  სა
ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ თ ლო მო ნი ტო
რინ გი სა და იური დი უ ლი დახ მა რე ბის 
პროგ რა მა
პრო ექ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა: 2010წლის12
ოქტომბერი2014წლის30სექტემბერი
პრო ექ ტის დო ნო რი: „აღმოსავლეთ
დასავლეთისმართვის
ინსტიტუტი“
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა

ქართველოს“სასამართლომონიტორინგი
სადაიურიდიულიდახმარებისპროგრამა
შეიქმნადაფუნქციონირებსროგორცაშშ
საეთაშორისოგანვითარებისსააგენტოს
(USAID)მიერდაფინანსებულიმართლმ
საჯულებისდამოუკიდებლობისადასამარ
თლებრივიგაძლიერების(JILEP)ოთხწლი
ანიპროექტისქვეპროგრამა,რომელსაც
„აღმოსავლეთდასავლეთისმართვისინსტი
ტუტი“(EWMI)ახორციელებს.
აღნიშნულიპროგრამისფარგლებში

„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართ
ველოს“მთელიქვეყნისმასშტაბითგახს
ნილიაქვსადვოკატირებისადაიურიდიული
დახმარებისცენტრები(ALAC).ALACის
ოფისებითბილისსადაბათუმშიცფუნქ
ციენირებს.ახლახანს,ახალიოფისები
გაიხსნაქუთაისსადაზუგდიდში.ქუთაი
სისადაზუგდიდისოფისებისხვაპროგ
რამისფარგლებშიფინანსდება,თუმცაამ
ქალაქებშიმომუშავეიურისტებისასამარ
თლოსმონიტორინგსადაიურიდიულდახმა
რებასთანდაკავშირებულშემთხვევებზე
მუშაობენ.ყველაოფისიუფასოიურიდი

ულკონსულტაციასუწევსმოქალაქეებს.
ALACმხოლოდადმინისტრაციულისამართლის
საქმეებსიხილავს,როგორიცაამოქალა
ქეთასაჩივრებისახელმწიფოორგანოს
წინაარმდეგ.რეგიონებშიდადაშორებულ
ტერიტორიებზემეტიმოსახლეობისმოცვის
მიზნითALACირეგულარულადმართავს
„მობილურკლინიკებს“.ასეთშემთხვევაში
ALACისიურისტებისხვადასხვარეგიო
ნიდანსოფლებშიმიემგზავრებიან,სადაც
უშუალოლადგილობრივმოსახლეობასთან
მართავენშეხვედრებსმათიკონლულტი
რებისადართულისაქმეებისშერჩევის
მიზნით.
ALACისმთავარიმიზანია,იყოსშუ

ამავალიმოქალაქეებსადასახელმწიფო
ორგანოსშორის.წარმატებულშედეგ
თადიდიუმეტესობასწორედამმეთოდით
იქნამიღწეული.უკანასკნელიორიწლის
განმავლობაშიALACიმთავარიმიმართუ
ლებასაკუთრებისუფლებათადარღვევე
ბიიყო,თუმცამცირერაოდენობისსხვა
კატეგორიისსაქმეებიციქნაწარმოებაში
მიღებული.„საერთაშორისოგამჭვირვალო
ბასაქართველოს“მიერცოტახნისწინ
მიღებულიგადაწყვეტილებისთანახმად,
ALACიგააფართოებსთავისმოღვაწეობას
დაისეთსფეროებსაცმოიცავს,როგორიცაა
სახელმწიფოდაზღვევადასამსახურიდან
უკანონოგათავისუფლება.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა

ქართველო“ადმინისტრაციულსაქმეთა
მონიტორინგსახორციელებსთბილისის,
ბათუმისადახელვაჩაურისსასამართოებ

არჩევნომუშაობისშედეგებისციტირება
ხშირადხდებოდასხვადასხვაავტორიტე
ტულიადგილობრივიდასაერთაშორისოორ
განიზაციის,ექსპერტისადაპოლიტიკოსის
მოხსენებასადაგამოსვლაში.
ერთერთიყველაზეგამორჩეულიწარმა

ტებაიყოსამოქალაქომოძრაობის„ესშენ
გეხება“დაარსება,რომლისსაშუალებითაც
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა
ქართველომ“სამოქალაქოსაზოგადოების
ორგანიზაციებთანერთადმნიშვნელოვან
წარმატებებსმიაღწიადაშეძლო,ეიძუ
ლებინამთავრობაარჩევნებთანდაკავში
რებულირამდენიმეკანონიშეეცვალადა
კანონმდებლობაუფროპროფესიონალურიდა
სამართლიანიგაეხადა. 


სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა 
სა ქარ თ ვე ლო ში
პრო ექ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა:2012წლის1
სექტემბერი2013წლის31დეკემბერი
პრო ექ ტის დო ნო რი:ფონდიღიასაზოგადოე
ბასაქართველო,ფონდიღიასაზოგადოე
ბანიუიორკი

პროექტიმიზნადისახავსმოქალაქეთა
საკუთრებისუფლებისხარისხისგაუმჯო
ბესებისშედეგადსაკუთრებისუფლების
დარღვევათაშემთხვევებისშემცირებასა
დაინფორმირებულობისამაღლებისმიზნით
მედიაკამპანიებისჩატარებას.აღნიშნუ
ლიპროექტისფარგლებში„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველო“გეგმავს,
გამოავლინოსდარღვევები,აღნუსხოსისი
ნიდაშექმნასმონაცემთაერთიანიბაზა.
ამავდროულად,ჩვენამერიკისშეერთებული
შტატებისადაევროპისიმრეგულაციების
შესწავლადავიწყეთ,რომლებიცღარიბ
თასფეროსადამათუფლებებსშეეხება.
ამკველვითგვსურს,ჩვენსქვეყანაში
მოხდესსაკუთრებისუფლებებისდარგში
დასავლურიგამოცდილებისგაზიარებადა
თანამედროვესაერთაშორისოსტანდარტების
შესაბამისისისტემურიცვლილებებისგან
ხორციელება. 

სა ქარ თ ვე ლოს ჯან დაც ვის სის ტე მის გამ
ჭ ვირ ვა ლო ბის ხელ შეწყო ბა
დო ნო რი:ნიდერლანდებისსამეფოსსაელჩო
საქართველოში
ხან გ რ ძ ლი ვო ბა:2011წლისსექტემბერი
2012წლისივნისი
პროექტიმიზნადისახავდაჯანდაცვის

სექტორისმთავარსეგმენტებშივითარე
ბისგაანალიზებასადასაზოგადოებისათ
ვისსაჭირბოროტოსაკითხებისმოკვ
ლევას.აღნიშნულიკვლევისდედააზრი,
საქართველოსჯანდაცვისზოგიერთსექტორ
შიფესვგადგმულიპრობლემებისგამოვლე
ნადამათიგამოსწორებისსაშუალებების
შეთავაზებაიყო.
2012წლისზაფხულისთვეებში

„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართვე
ლომ“ფარმაცევტულიბაზრის,ჰოსპიტალური
სექტორისადაჯანმრთელობისდაზღვე
ვისინდუსტრიისადმიმიძღვნილისამი
მოხსენებაგამოაქვეყნა.მოხსენებებში
გამოკვეთილიიყოამჟამინდელიბაზრის
სტრუქტურის(რომელშიცრამდენიმეკომპა
ნიაბატონობდაინდუსტრიაზედაჯანდაც
ვისსექტორისსხვადასხვასეგმენტსაც
დაეუფლა)გავლენაჯანდაცვისხარისხსა
დახელმისაწვდომობაზე.მოხსენებებს
დიდიგამოხმაურებამოჰყვამოსახლეო
ბისფართოფენებისადადაინტერესებული
მხარეებიდან(რომლებიცცხარედებატებ
შიჩაერთნენ„საერთაშორისოგამჭვირვა
ლობასაქართველოს“მიერჩატარებული
კვლევისშედეგებთანდაკავშირებით)და
ინტენსიურადგანიხილებოდამასმედი
ისმიერ.პროექტისდასრულებისდროიდან
მოყოლებული„საერთაშორისოგამჭვირვა
ლობასაქართველო“კომუნიკაციაშიიმ
ყოფებოდაროგორცხელისუფლებასთან,ისე
დაინტერესებულმხარეებთანდაშესაძლო

სამომავლონაბიჯებსგანიხილავდა;ასევე
ჩატარდაპროექტისშემდგომიმდგომარეო
ბისმცირეკვლევა.
პროექტიგანხორციელდასაქართველოში

ნიდერლანდებისსამეფოსსაელჩოსფინან
სურიმხარდაჭერით. 


კონ კუ რენ ცი ის ანა ლი ზი სა ქარ თ ვე ლო ში
პრო ექ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა:2011წლისსექ
ტემბერი2012წლისივნისი
დო ნო რი:აღმოსავლეთდასავლეთისმართვის
ინსტიტუტი(EWMIGPAC)
პროექტისმიზანიიყო,გამოეკვლია

როგორცმთავრობისსტრატეგიულიმიმარ
თულებებიკონკურენციისსფეროში,ისე
შერჩეულბაზრებზეარსებულიმდგომარეო
ბა.ეს,ფაქტრივად,პირველიმცდელობა
იყოსაქართველოში,უკანასკნელიწლების
განმავლობაში,კონკურენციასთანდაკავ
შირებულსაკითხებზემტკიცებულებებზე
დამყარებულიანალიზისჩატარებისა.
პროექტისბოლოს„საერთაშორისოგამჭ

ვირვალობასაქართველომ“გამოაქვეყნა
მოხსება,რომელშიცქვეყნისკონკურენ
ციისკანონმდებლობაშიარსებულირიგი
სერიოზულიხარვეზიდაფიქსირდადაგა
მოიკვეთაამჟამინდელბაზარზეარსებული
რომდენიმეტენდენცია,რომლებიცმთავარი
ფიგურანტებისანტიკონკურენტულქცევაზე
შეიძლებამიგვანიშნებდეს.მოხსენებაში
გამოვლენილიფაქტებიმასმედიისსერი
ოზულიყურადღებისცენტრშიიყოროგორც
მისიგამოქვეყნებისპერიოდში,ისე
შემდგომთვეებში.2012წლისოქტომბერ
შიჩატარებულისაპარლამენტოარჩევნების
შემდეგ,„საერთაშორისოგამჭვირვალობა
საქართველო“ადვოკატირებისპროცესში
ჩაერთოდამნიშვნელოვანიწვლილიშეიტა
ნასაქართველოსკონკურენციისკანონში
შესატანიცვლილებებისკანონპროექტის
მომზადებაში.
პროექტიაღმოსავლეთდასავლეთისმართ

ვისინსტიტუტისპოლიტიკის,ადვოკატირე
ბისადასაქართველოშისამოქალაქოსაზო
გადოებისგანვითარებისპროგრამის(EWMI
GPAC)ფარგლებშიგანხორციელდაUSAID
ისფინანსურიმხარდაჭერით. 
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რე გი ო ნუ ლი კვლე ვი თი პრო ექ ტი: ინ
ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბა სამ ხ რეთ 
კავ კა სი ა ში (II ფა ზა )
პრო ექ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა:2011წლის01
მარტი2012წლის10ივლისი
პრო ექ ტის დო ნო რი:ჩეხეთისრესპუბლიკის
საგარეოსაქმეთასამინისტრო
საერთაშორისოგამჭვირვალობასომხეთ

მა,აზერაიჯანმადასაქართველომაწარ
მოესკვლევაინფორმაციისთავისუფლების
თემაზესამხრეთკავკასიაში.ანგარიშში
„პრაქტიკულისახელმძღვანელოინფორმა
ციისთავისუფლებისშესახებსამხრეთ
კავკასიისქვეყნებში“ინფორმაციისთა
ვისუფლებისკუთხითსამხრეთკავკასიის
რეგიონისათვისაქტუალურიინფორმაციის
დეტალურინაკრებიაწარმოდგენილი.ეს
არისსამსავექვეყანაშისამართლებრივი
დებულებებისადაპრაქტიკულიქმედებე
ბისშედარებითიანალიზიდაინფორმაციის
თავისუფლებისსაკითხშისაზოგადოების
გათვიცნობიერებულობისადაინტერესის
კვლევა.აღნიშნულიანალიტიკურიანგარი
ში,რეკომენდაციებითურთ,გამოიცასომ
ხურ,აზერბაიჯანულ,ინგლისურდაქართულ
ენებზე.სამსავეყვეყანაშიჩატარდა
რიგისემინარი,ხოლოკვლევისშედეგები
შესაბამისიქვეყნებისმთავრობებსადა
სამოქალაქოსაზოგადოებასწარედგინა.
კვლევისძირითადიმიგნებებიაჩვენებს,

რომსომხეთმა,აზერბაიჯანმადასაქართ
ველომმნიშვნელოვანპროგრესსმიაღწიეს
საკუთარიმოქალაქეებისათვისინფორმაციის
თავისუფლებისფორმალურადუზრუნველყოფის

თვალსაზრისით.ირკვევა,რომაღნიშნული
სამიქვეყნისხელისუფლებიდანინფორმა
ციისხელმისაწვდომობისუზრუნველყოფის
მხრივყველაზევრცელისამართლებრივი
ბაზასომხეთსადააზერბაიჯანსაქვს.
მხოლოდაზერბაიჯანშიშეიქმნადამოუკიდე
ბელისაზედამხედველოორგანოინფორმაცი
ისთავისუფლებისმოთხოვნებთანშესაბა
მისობისკონტროლისმიზნით,თუმცა,დე
ფაქტო,ესეფექტურიმექანიზმიარარის.
აზერბაიჯანსადასომხეთში,როგორცად
მინისტრაციულსამართალდარღვევათა,ისე
სისხლისსამართლისკოდექსიინფორმაციის
მიწოდებაზეუკანონოუარისშემთხვევაში
გარკვეულპასუხისმგებლობასითვალისწი
ნებს.საქართველოსკანონმდებლობითამგ
ვარიპასუხისმგებლობაგათვალისწინებული
არარის.საინტერესოდაიმავდროულად
ცოტაარიყოსშემაშფოთებელიადასკვნა,
რომსომხების,აზერბაიჯანელებისადა
ქართველებისუმეტესობას(50%ზემეტი)
არცკიჰქონიასურვილი,განეხორციელე
ბინაინფორმაციისთავისუფლებისმისთვის
მინიჭებულიუფლებადაოფიციალურპირთა
ხელფასებთან,სახელმწიფოშესყიდვების,
პარტიებისდაფინანსების,თავდაცვის,
განათლებისაანთუნდაცკერძოსაკუთ
რებასთანდაკავშირებულიინფორმაცია
მოეძიებინა.ეს,გარკვეულწილად,იმაზე
მეტყველებს,რომხალხსსათანადოდგააზ
რებულიარაქვს,თურაოდენმნიშვნელო
ვანიაინფორმაციისთავისუფლებისუფლება
ანგარიშვალდებულიდაგამჭვირვალემმართ
ველობისუზრუნველსაყოფად. 

ელი ტუ რი კო რუფ ცი ი სა და ბიზ ნეს ზე 
სამ თავ რო ბო ზე წო ლის შემ თხ ვე ვა თა 
გა მოვ ლე ნა
პრო ექ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა: 2012წლის22
მაისი2013წლის22იანვარი
პრო ექ ტის დო ნო რი:ფონდიღიასაზოგადოე
ბასაქართველო(OSGF)

მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის მე სა კუთ რე ე ბი
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქარ

თველომ“საქართველოშიმომუშავეჟურ
ნალისტპოლრიმპლთანერთადმიმოიხილა
ყველაზედიდიაჟიოტაჟისსაგნადქცეული
კერძოსექტორებისაქართველოში,რათაგა
ნეფანტა,ხოლოზოგშემთხვევაშიდაედას
ტურებინა,ისჭორებიდამითქმამოთქმა,
რომლებიცსაკუთრებასადაპროტექციონიზმს
უკავშირდებოდა.ზედმიწევნითიკვლევის
შედეგადშეიქმნაწიგნი,რომლისსათაუ
რიცაა„ვისეკუთვნოდასაქართველო2003
2012წლებში“.წიგნირომანისფორმატშია
დაწერილიდაიმბიზნესმენებსადაკომპა
ნიებზემოგვითხრობს,რომლებიცსერიოზულ
წილებსფლობდნენანფლობენსაქართველოს
ეკონომიკისისეთმნიშვნელოვანსექტორებ
ში,როგორიცაატელემაუწყებლობა,კომუ
ნიკაციები,სარეკლამობაზარი,ნავთობის
იმპორტიდადისტრიბუცია,ფარმაცევტუ
ლიბიზნესიდასასარგებლოწიაღისეულის
მომპოვებელისაწარმოები.წიგნიასევე
შეიცავსინფორმაციასამკომპანიათაკავ
შირებზეყოფილიმთავრობისწევრებთანდა
მათთანდაახლოებულპირებთან.
წიგნი„ვისეკუთვნოდასაქართველო“

20032012წლებსშორისპერიოდსმოიცავს.
ამწლებისგანმავლობაშიქართულისაზო
გადოებისწევრებსშორისდიდისჯაბა
ასიიყოვარდებისრევოლუციისშემდგომ
პერიოდშიმსხვილკომპანიებშიწილების
გადანაწილებასთანდაკავშირებით.წიგნის
ავტორიშეეცადადაედგინა,თუვინიდგა
ამკომპანიათაუკან,რაცსაკმაოდრთული
აღმოჩნდა,რადგანკომპანიათაუმეტესო
ბაოფშორულზონებშიადარეგისტრირებული.
თუმცაწიგნისაწარმოთაშედარებითშეზღუ
დულრაოდენობასმიმოიხილავს,ისმაინც
საკმაოინფორმაციასაწვდისმკითხველს,

რომმანზოგადიაზრიშეიქმნასდავარდე
ბისრევოლუციისშემდგომდროინდელტენდენ
ციებზედისკუსიაწამოიწყოს. 


გან ვი თა რე ბად სა ზო გა დო ე ბებ ში სა მო
ქა ლა ქო სექ ტო რის ძა ლის ხ მე ვის მი მარ
თ ვა კო რუფ ცი ის შემ ცი რე ბის კენ
პრო ექ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა:2012წლის1
ნოემბერი2012წლის31დეკემბერი
დო ნო რი:ფონდიღიასაზოგადოება–სა
ქართველო(OSGF)

პროექტიმიზნადისახავსანტიკორუფ
ციულისტრატეგიებისგანხორციელების
გაუმჯობესებასმოლდავეთს,საქართველოსა
დაჩეხეთისრესპუბლიკასშორისარსებუ
ლიანტიკორუფციულიპრაქტიკისსაუკეთესო
გამოცდილებისგაზიარებისგზით.მისი
განხორციელებისასყურადღებამახვილდე
ბოდაიმმთავარპრობლემებზე,რომლებსაც
მონაწილექვეყნებისხვადასხვაანტი
კორუფციულიპოლიტიკისგატარებისდროს
აწყდებიან,როგორიცააინტერესთაკონფ
ლიქტი,საჯარომოხელეთაშემოსავლებისა
დაქონებისდეკლარაციებისკონტროლი,
ქმედითიანტიკორუფციულიუწყებებისშექ
მნა,სამართალდამცავიდაწესებულებების
რეფორმირება,მამხილებელთადაცულობის
უზრუნველყოფადაეროვნულიანტიკორუფცი
ულიჩარჩოხელშეკრულებებისდახვეწა.
აღნიშნულიპროექტისფარგლებშიგან

ხორციელდაორიკვლევასაქართველოსადა
ჩეხეთისრესპუბლიკაში,სადაცსამოქა
ლაქოსექტორისადამასმედიისწარმო
მადგენლებსსაშუალებაჰქონდათ,შეხ
ვედროდნენშესაბამისიუწყებებისსაჯარო
მოხელეებსადაკოლეგებს. 


წლის ღია ბი უ ჯე ტის კვლე ვა 2012  
სა ქარ თ ვე ლო
ხან გ რ ძ ლი ვო ბა:2011წლის1აგვისტო
2012წლის1ივნისი
დო ნო რი:საერთაშორისოსაბიუჯეტოპარტ
ნიორობა
მოქალაქეთათვისგადამწყვეტიმნიშვნე

ლობააქვს,იცოდნენ,თუროგორგანკარ
გავსხელისუფლებასახელმწიფოფონდებს.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართ

ველო“საქართველოსმთავრობასრეკომენდა
ციასაძლევს,გამჭვირვალე,ძლიერისაზე
დამხედველოორგანოებისმქონესაბიუჯეტო
სისტემებიჩამოაყალიბოსდასამოქალაო
სექტორისმონაწილეობაწაახალისოს.ამ
კუთხითჩვენთვისადვოკატირებისმთავა
რიბერკეტი„ღიაბიუჯეტისკვლევაა“
(OBS),რომელიცბიუჯეტისგამჭვირვალო
ბისადაანგარიშვალდებულებისერთადერთი
დამოუკიდებელიდაშედარებითისაზომია
მსოფლიოში.„ღიაბიუჯეტისკვლევას“2006
წლიდანმოყოლებულიყოველორწელიწადში
ერთხელაქვეყნებსმსოფლიოარაკომერცი
ულიორგანიზაცია„ბიუჯეტისსაერთაშორი
სოპარტნიორობა“(IBP).„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველო“„ბიუჯეტის
საერთაშორისოპარტნიორობის“ადგილობრივი
პარტნიორია2010წლიდან;ჩვენმაორგა
ნიზაციამგანახორციელაკვლევა,რომელიც
აუცილებელიიყო2010წლისადა2012წლის
ღიაბიუჯეტისკვლევათადასასრულებლად.
2012წლის23იანვარს„საერთაშორისო

გამჭვირვალობასაქართველომ“დაფინან
სთამინისტრმაერთობლივიკონფერენ
ციაგამართესფინანსთასამინისტროში,
რომელზეც„საერთაშორისოგამჭვირვალობა
საქართველომ“„ღიაბიუჯეტის“კვლევის
2012წლისშედეგებიდამთავრობისათ
ვისგანკუთვნილრეკომენდაციათანუსხა
წარადგინა.ძირითადიშედეგებისმიხედ
ვით,საქართველოღიაბიუჯეტისკვლევის
რვაძირითადისაბიუჯეტოდოკუმენტიდან
თანმიმდევრულადმხოლოდოთხსაქვეყნებს.
ესენია:ქვეყნისძირითადიმონაცემები,
სახელმწიფობიუჯეტისპროექტი,დამტკი
ცებულისახელმწიფობიუჯეტიდააუდიტის
ყოველწლიურიანგარიში.იმავდროულად,
საქართველომუნდაგააძლიეროსპარლა
მენტისადააუდიტისსამსახურისსაზე
დამხედველოროლიბიუჯეტზედაბიუჯე
ტისფორმირებასადაგანხორციელებაში
მონაწილეობისშესაძლებლობებიშეუქმნას
ქვეყნისმოქალაქეებს.
ამნაკლოვანებათააღმოსაფხვრელად

„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართ
ველო“მთავრობასრეკომენდაციასუწევს,
შემდეგიქმედებებიგანახორციელოს:
}უზრუნველყოსსახელმწიფობიუჯე

ტისპროექტშიუფროდეტალურიინფორმა
ციისწარმოდგენაშემდეგსაკითხებზე:
სახელმწიფოვალისსტრუქტურა,ბიუჯეტზე
სხვადასხვამაკროეკონომიკურიმაჩვენებ
ლისზემოქმედებისანალიზი,მთავრობის
კვაზიფისკალურისაქმიანობა,პირობითი
დამომავალისასესხოვალდებულებები,
ფინანსურიდაარაფინანსურიაქტივებიდა
საგადასახადოშეღავათები;

}პროგრამულიბიუჯეტინათლადდაუკავ
შიროსმთავრობისგაცხადებულმიზნებსდა
გახადოსუფროადვილადგაზომვადიარაფი
ნანსურიმონაცემებისადაფუნქციონირების
ნათელიინდიკატორებისდამატებით;
}რეგულარულადდადროულადგამოაქვეყნოს

სახელმწიფობიუჯეტისშესრულებისანგარი
შებიწლისგანმავლობაში,ნახევარიწლის
მიმოხილვა,საბოლოოწლიურიანგარიშიდა
მოქალაქისბიუჯეტი;უზრუნველყოსროგორც
ზემოაღნიშნული,ისესხვაძირითადისაბიუ
ჯეტოდოკუმენტებისხელმისაწვდომობაროგორც
ელექტრონული,ისენაბეჭდიმასალისსახით;
}გამოაქვეყნოსანგარიშიაღმასრუ

ლებელიხელისუფლებისმიერსახელმწიფო
აუდიტისსამსახურისრეკომენდაციების
გათვალისწინებისთაობაზე;
}გაზარდოსპარლამენტისსაზედამხედვე

ლოროლისახელმწიფობიუჯეტისპრიორი
ტეტებისგანსაზღვრაშიპარლამენტისთვის
სახელმწიფობიუჯეტისპროექტშიცვლილებე
ბისშეტანისკანონისმიერიუფლებამოსილე
ბისმინიჭებისგზით;
}უზრუნველყოსსახელმწიფოაუდიტის

სამსახურისსრულიდისკრეცია,რომმან
თავადგადაწყვიტოს,რომელსაჯაროდაწე
სებულებასჩაუტაროსაუდიტი;
}შექმნასძლიერისამართლებრივიჩარჩო

დასხვადასხვამექანიზმიბიუჯეტისშედ
გენაშისაზოგადოებისაქტიურიმონაწილე
ობისუზრუნველსაყოფად.კერძოდ,შექმნას
ადვილადხელმისაწვდომიონლაინდაოფლაინ
პლატფორმები,რომდაინტერესებულმოქა
ლაქეებსრეგულარულადშეეძლოთ,ჩაერთონ
ბიუჯეტთანდაკავშირებითგამართულკონ
სულტაციებში.უზრუნველყოფილიქნასამ
მოქალაქეებთანსისტემატურიუკუკავშირი
დაინფორმირებაიმისშესახებ,თუკონ
სულტაციებისშედეგადმათგანმიღებულმა
მოსაზრებებმაშემდგომრაგავლენაიქო
ნიასახელმწიფობიუჯეტისპრიორიტეტე
ბისგანსაზღვრასადაგანხორციელებაზე.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართველო“
„ღიაბიუჯეტისკვლევის“2012წლისშედე
გებსგამოიყენებსსაქართველოსსახელმწიფო
ბიუჯეტისგამჭვირვალობისადაანგარიშვალ
დებულებისამაღლებისმხარდასაჭერად. 
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პრო ექ ტე ბი ChemIkuCha.ge (ჩემი ქუ ჩა) 
და BeyondtBIlIsI.ge 
დო ნო რი: შვედეთისსაერთაშორისოგანვი
თარებისადათანამშრომლობისსააგენტო
(Sida)
თბილისისმცხოვრებლებიკვლავაცმი

მართავემვებგვერდსChemikucha.ge,
რისიმეშვეობითაცშეუძლიათ,ქალაქის
მერიასქუჩემშიორმოების,გატეხილი
ლამპიონებისადამსგავსიპრობლემების
შესახებაცნობონ.მომხმარებელსსაშუა
ლებააქვს,რუკაზედააფიქსიროსპრობ
ლემები,ატვირთოსსურათებიდაპრობლე
მისმოკლეაღწერა.ამისშემდეგმერიის
თანამშრომლებსეგზავნებათავტომატური
იმეილიპრობლემისშეტყობინებით,რის
შემდეგაცოფიციალურიპირებიმასზეშე
საბამისიქმედებითრეაგირებენ.მომხმა
რებელსშეუძლია,შეტყობინებულშემთხ
ვევებზეახალიინფორმაციაატვირთოსდა
შეამოწმოს,მოგვარდათუარასაკითხი.
მერიააგრძელებსპროექტისმხარდაჭერას,
რისთვისაცადმინისტრაციისვებგვერდზე
თვალშისაცემიბმულიგანათავსა.
მიუხედავადიმისა,რომ„საერთასისო

გამჭვირვალობასაქართველოს“საშუ
ალებაარჰქონდა2012წელსესპროექ
ტირეკლამითუზრნველეყო,ვებგვერდს
22206უნიკალურიმნახველიდან29238
მნახველიეწვია(გვერდი88549ჯერ
ინახა).Chemikucha.ge2011წლის
გახაფხულზეამოქმედდა„ევრაზიისთა
ნამშრომლობისფონდის“დაფინანსებით.
2013წელს„საერთასისოგამჭვირვალო
ბასაქართველო“Sidaსდახმარებით
საიტისგაუმჯობესებასგეგმავს,რათა
ისმოხმარებისათვისუფრომოსახერხებე

ლიგახადოსდამისიდაფარვისზონასხვა
დიდქალაქებსადადასახლებულპუნქტებ
ზეცგაავრცელოს.
2011წლისმარტიდან,ანუპროექ

ტის„ჩემიქუჩა“ამოქმედბისდღიდან,
2012წლისბოლომდემომხმარებელმა1644
შეტყობინებაგაგზავნაპრობლემებთან
დაკავშირებით,რომელთაგან1004როგორც
მომხმარებლის,ისემუნიციპალიტეტისთა
ნამშრომლებისინფორმაციით,გამოსწორე
ბულია60.3%იანირეაგირება.მხოლოდ
2012წლისმომხმარებელმა508პრობლემის
შესახებგააკეთაგანაცხადი,რომელთაგან
197გამოსწორებულადფიქსირდება.

Beyondtbilisi.ge -  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სი-
ახ ლე ე ბი რე გი ო ნე ბი დან
საქართველოშირეგიონურიახალიამბები

ძირითადადმხოლოდქართულენაზეიქმ
ნებადაყოველთვისარარისწარმოდგე
ნილიინტერნეტში,რისგამოცრეგიონის
პრობლემებიხშირადქვეყნისშიგნითთუ
გარეთმყოფიდაინტერესებულიმხარეე
ბისყურადღებისმიღმარჩება.2011წელს
ჩვენგადავწყვიტეთვებგვერდისშექმნა,
რომელსაცსიმბოლურად„BeyondTbilisi“
ანუ„თბილისსმიღმა“დავარქვით.ვებ

გვერდისმიზანიაადგილობრივმედიასადა
ფართომომხმარებელსშორისშუამავლის
როლისშესრულებითრეგიონულიახალიამ
ბებიუფროხელმისაწვდომიგახადოს.
ესსაქმიანობა2012წელსაცგავაგრ

ძელეთდაBeyondTbilisi–ისფარგლებ
შიკვლავაცვაკეთებთმნიშვნელოვანიდა
საინტერესოახალიამბებისქართულდა
ინგლისურენოვანმოკლეშინაარსებსდა
თითქმისყოველდღიურადვტვირთავთმათ
ვებგვერდზე.ამასთანვცდილობთ,რომ
მასალისრაოდენობამარტივადასათვი
სებელი,ხოლოსტილიადვილადგასაგები
იყოს.მიუხედავადიმისა,რომმასალის
შერჩევისასთემატიკაზეშეზღუდვაარ
არსებობს,უპირატესობასმაინცპრობ
ლემებზეორიენტირებულდასაგამოძიებო
ხასიათისახალამბებსვანიჭებთ,რადგან
მიგვაჩნია,რომხშირად,სწორედასეთი
ტიპისახალიამბებიაყველაზემნიშვნე
ლოვანი.
მიზნისმისაღწევადBeyondTbilisi

ძირითადადსამსაშუალებასიყენებს:
ვებგვერდი,ფეისბუქიდატვიტერი.ვებ
გვერდზესაინტერესოახალიამბებისმოკ
ლეშინაარსებსვათავსებთთანმდევისუ
რათებითადავიდეოებით.ტვიტერზემოკლე
ახალიამბებიიდება,რომელთაგამოხატვა
ერთიწინადადებითარისშესაძლებელი.
ფეისბუქსკივიყენებთდანარჩენიორი
საშუალებისწვდომისგასაფართოებლად.
ბოლოსგვსურს,თქვენიყურადღება

გავამახვილოთიმფაქტზე,რომBeyond
Tbilisi–ის,როგორცშუამავლისტიპის
პროექტის,ფარგლებშიჩვენვერვიღებთ
პასუხისმგებლობასრეგიონულიმედი
ისმიერშექმნილმასალაზე,რადგანარ
ვიძიებთშერჩეულისტატიებისფაქტობრივ
სიზუსტეს.მიუხედავადამისა,მასალის
შერჩევისდროს,ჩვენყოველთვისვცდი
ლობთყურადღებამივაქციოთიმას,თუ
რამდენადობიექტურადდაზედმიწევნით
არისდაწერილისტატია. 

სა ქარ თ ვე ლო ში  სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ
ვე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და ეფექ ტუ რო
ბის ხელ შეწყო ბა
დო ნო რე ბი:SlovakAid,შვედეთისსაერ
თაშორისოგანვითარებისადათანამშრომ
ლობისსააგენტო(Sida)
პრო ექ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა:სექტემბერი
2012–მარტი2014
სექტემბერში„საერთაშორისოგამჭვირ

ვალობასაქართველომ„„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასლოვაკეთთან“თანამშრომ
ლობითელექტრონულიშესყიდვებისსისტემის
შემუშავებისპროექტიწამოიწყო.საერ

თაშორისოგამჭვირვალობისესორიბიურო
სლოვაკეთისგამოცდილებისგათვალისწინე
ბითადაკონკურენციისადასახელმწიფო
შესყიდვებისსააგენტოსთნმჭიდროკავშირში
მუშაობსელექტრონულიშესყიდვებისსისტე
მისშეფასებაზე,როგორცკანონმდებლობის
კუთხით,ისეპრაქტიკაშიმისიგამოყენე
ბისგათვალისწინებით.პროექტისმიზანია
შესყიდვებისარსებულირეჟიმისძლიერიდა
სუსტიმხარეებისგამოვლენადაკონკრეტული
რეკომენდაციებისშემუშავებაიმასთანდა
კავშირებით,თუროგორუნდამოხდესპლატ
ფორმისეფექტურობისშემდგომიამაღლება
ფულისღირებულებისმაქსიმიზაციისმიზნით
ისე,რომუზრუნველყოფილიქნასკორუფციის,
პროტექციონიზმისადათაღლითობისწინააღ
მდეგსაკმარისიმექანიზმებისარსებობა.
გარდასიღრმისეულიანალიზისა,

„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა
ქართველომ“შესყიდვებისანალიზისვებ
გვერდზეცდაიწყომუშაობა,რომლისსაშუ
ალებითაცდაინტერესებულმომხმარებელს
შეეძლება,ადვილადმოძებნოს,გამოიკვ
ლიოსდაგააანალიზოსელექტრონულიშეს
ყიდვებისსისტემისყველამონაცემი. 


ქარ თუ ლი მე დია აძ ლი ე რებს დე მოკ რა
ტი ას, ინ ფორ მი რე ბულ მო ქა ლა ქე ო ბას 
და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას 
დო ნო რი:IREX/ამერიკისშეერთებულიშტა
ტებისსაერთაშორისოგანვითარებისსაა
გენტო(USAID)
პრო ექ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა: ივლისი2011–
აგვისტო2013
მედიისსაკითხებზემომუშავე

„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქარ
თველოს“ჯგუფმაგამოაქვეყნასიღრმი
სეულიკვლევისანგარიშები,რომლებშიც
დოკუმენტირებულიაჟურნალისტთაძალა
დობისადადაშინებისტალღა,რასაც2012
წლისპირველნახევარშიჰქონდაადგი
ლი.ასევეხაზგასმულიაადგილობრივი
დარეგიონულიხელისუფლებისორგანოთა
მიერადგილობრივიმედიასაშუალებების
დაფინანსება,რამაცრამდენიმეშემთხ

ვევაშისაფუძველიშეურყიადამოუკიდე
ბელი,კერძოსაშუალებებისმდგრადობას
(“საქართველოსრეგიონულიმედიაზე
წოლაადგილობრივმეთვალყურეებზე“).
მეორეანგარიშშიწინასაარჩევნოპერიოდ
შიტელევიზიებისსაკუთრებისადაშემო
სავლებისსაკითხებიიყოგაანალიზებული
(“საქართველოსსატელევიზიოსექტორი“).
2012წლისბოლოსგამოქვეყნდაკვლევა
(“ინტერნეტისთავისუფლებავინაკონტ
როლებსსაქართველოსტელეკომუნიკაციების
სექტორს?“),რომელმაცნათელიმოჰფინა
მობილურიოპერატორებისადაინტერნეტ
პროვაიდერებისსაკუთრებასთანდაკავ
შირებულბუნდოვანებას.კვლევაშიასევე
გამოთქმულიაშეშფოთებაიმისგამო,რომ
ხელისუფლებასპირდაპირიწვდომააქვს
სატელეკომუნიკაციოოპერატორთამონაცე

მებისინფრასტრუქტურაზე,რაცშესაძ
ლებელსხდისუკონტროლო,სისტემატური
მოსმენებისადათვალთვალისწარმოებას
დაშეუძლებელსხდისკანონითგათვალის
წინებულისასამართლოზედამხედველობის
განხორციელებას.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქარ

თველო“მჭიდროდთანამშრომლობდაპარლა
მენტთანსაარჩევნოკოდექსისცვლილებების
კანონპროექტისშედგენისსაკითხში,რის
შედეგადაცპირველადმოხდაmustcarry
ის(რაცსაკაბელოოპერატორებსთავიანთ
პაკეტებშიიმარხებისშეყვანასავალდე
ბულებს,რომლებიცმიმდინარემოვლენებს
აშუქებენ)დაmustofferის(რაცსადგუ
რებსავალდებულებს,სიგნალიშეუზრუდავად
მიაწოდონსაკაბელოდასატელიტუროპერა
ტორებს)რეგულაციისდანერგვა.აღნიშნუ
ლირეგულაციასაპარლამენტოარჩევნების
წინორითვისგანმავლობაშიმოქმედებ
და.შედეგად,30%იდან5560%ამდე
გაიზარდაიმოჯახთარიცხვი,რომლებსაც
მთავრობასთანასოცირებულარხებთანერ
თადოპოზიციურიმიმართულებისარხებზეც
მიუწვდებოდახელი,რითაცმნიშვნელოვ
ნადგაუმჯობესდაწინასაარჩევნოპერიოდ
შიმოსახლეობისხელმისაწვდომობაახალი
ამბებისადაპოლიტიკურიმოსაზრებების
სხვადასხვაწყაროზე. 

პრო ექ ტი „მთავრობის საქ მე“
ხანგრძლივობა2012წლის1ივლისი
2015წლის1ივლისი
დონორი:შვედეთისსაერთაშორისოგანვი
თარებისადათანამშრომლობისსააგენტო
(Sida)
აღნიშნულიპროექტისფარგლებში

„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა
ქართველო“აგრძელებსგამჭვირვალობის
შეტანასჩვენსმიერშერჩეულშემდეგ
უმნიშვნელოვანესსექტორებსადადაწე
სებულებებში:კონკურენტულიგარემოდა
გამჭვირვალესახელმწიფოშესყიდვები
საქართველოში;არჩევნები,საქართვე
ლოსანტიკორუფციულისაბჭოდასაქარ
თველოსსაერთაშორისოანტიკორუფციული
ვალდებულებები;მთავრობისადაბიზნე
სისურთიერთობებიდა„მბრუნავიკარის“
რეგულაციები;ადგილობრივიმთავრობის
ანგარიშვალდებულებისადასწრაფირე
აგირებისუნარისგაუმჯობესება;პარ
ლამენტი;პრივატიზაციადასახელმწი
ფოსადაკერძოსექტორისპარტნიორობა;
ბიუჯეტისგამჭვირვალობისხელშეწყობა;
ღიამმართველობისადაღიამონაცემების
უზრუნველყოფისხელშეწყობა;ქონებრივი
უფლებები.2012წლისივლისში,ანუპრო
ექტისჩაშვებისთანავე,„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველომ“ტექნო
ლოგიისინოვაციურიმეთოდებისსაფუძვ
ლიანიშესწავლა,ანალიზიდადანერგვა
დაიწყო.ღონისძიებათასაბოლოოშედეგები
20132015წლებზეაგაწერილი.პროექტის
მთავარიამოცანაა,გააძლიეროსდემოკ
რატიულიინსტიტუტებიდასაკანონმდებლო
სისტემებიმიზანმიმართულიადვოკატირე
ბითადასამოქალაქოსაზოგადოებისორგა
ნიზაციების,საზოგადოებისადამასმე
დიისკომპეტენციებისგაზრდით,ასევე
მთავრობისსაქმიანობისგაკონტროლებაში
მათიჩართულობისგზით.„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველო“შექმნის
საზოგადოებრივიმონიტორინგისმექა
ნიზმებსდაუზრუნველყოფსინფორმაციას
იმისათვის,რომსაქართველომგამჭვირვა
ლობისადადემოკრატიულიანგარიშვალდე
ბულებისგაუმჯობესებაგანაგრძოს. 
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ლობაპორტუგალიისა“დასაერთაშორისო
გამჭვირვალობისსომხეთისადააზერბა
იჯანისბიუროებისსაერთაშორისოდამკ
ვირვებლებთანერთადჩვენ40ზემეტი
მობილურისაერთაშორისოზედამხედველი
გვყავდა,რომლებიცჩვენიადგილობრივი
დამკვირვებლებისმხარდაჭერასუზრუნველ
ყოფდნენ.ორგანიზაციამსტაციონარული
(ადგილზემიმაგრებული)დამკვირვებლები
გაგზავნა301საარჩევნოუბანზე,ანუ,
73საარჩევნოოლქიდან63ში.ასეთნაი
რადქვეყნისთითქმისმთელიტერიტორია
მოვიცავით.საარჩევნოუბნებიდასაკ
ვირვებლადშემთხვევითობისპრინციპით
შეირჩა,ისე,რომშედეგებისშესახებ
ინფორმაციისცდომილება5%ყოფილიყო.
სტაციონარულიდამკვირვებლებისგარდა
საარჩევნოპროცესსასევეაკვირდებოდა
36მობილურიჯგუფი.მობილურიჯგუფების

ყურადღებისცენტრშისხვადასხვაპოტენ
ციურადპრობლემურიუბანიიყო,რომელთა
სიაცსაინფორმაციოსაშუალებებისადა
პოლიტიკურიპარტიებისმიერმოწოდებული
ინფორმაციისსაფუძველზეშედგა.
ნაცვლადიმისა,რომეუთოსადადე

მოკრატიულიინსტიტუტებისადაადამიანის
უფლებებისბიუროს(ODIHR)ანევროპის
საბჭოსსაერთაშორისოდამკვირვებლების
დიპლომატიურადფორმულირებულ,ზოგადშე
ფასებასდავყრდნობოდით,ჩვენდამკვირ
ვებლებისაგანდარღვევებისშესახებშე
მომავალყველაშეტყობინებასTwitterის
მეშვეობითპირდაპირრეჟიმშივიხილავდით
(მანამდემოვახერხეთ,შეგვერჩიასპე
ციალურიTwitterhashtagი#Gvote,
რომელსაცყველადაინტერესებულიმხარე
იყენებდადარომლისმეშვეობითაცTwit
terიპირდაპირეთერშიმაუწყებელსაინ

2012 წლის 
სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი

ფორმაციოსააგენტოდიქცა).ამავედროს,
ჩვენჩვენისაიტისსაშუალებითაცვახ
დენდითთაღლითობისათუსხვაპრობლემის
თაობაზეჩვენიდამკვირვებლებისმიერ
მოპოვებულიმასალისგაზიარებას,ხოლო
არჩევნებისმონიტორინგისვებგვერდზე
ჩვენსუახლოესორადგილობრივპარტნიორ
არასამთავრობოორგანიზაციასთანერთად
ვმუშაობდით(http://electionsportal.
ge/en).მიუხედავადიმისა,რომარჩევ
ნებისშედეგებიმეტწილადამომრჩეველის
ნებასასახავდა,ბევრიმცირეთუსერიო
ზულიპრობლემადაფიქსირდა:ჩვენიდამკ
ვირვებლებიჯამში91დარღვევისმოწმენი
გახდნენ,რომელთაგან60სერიოზულიიყო.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქარ
თველოს“დამკვირვებლებმა50ზემეტი
საჩივარიშეადგინესდახუთიუბნისშე
დეგისგაუქმებამოითხოვეს.ესუბნებია:
#17საარჩევნოუბანიბათუმისოლქში;#
36,46,და19საარჩევნოუბნებიხაშუ
რისოლქში;#5უბანისიღნაღისოლქში.
როდესაცქალაქხაშურისრამდენიმე

უბანზეშეიარაღებულისპეცდანიშნულე
ბისრაზმიშეიჭრაოქმებისგაყალბების
მიზნით,საერთაშორისოგამჭვირვალობის
მონიტორებმაესფაქტიპირველებმადა
ადასტურესდამოუკიდებლად(ამრაიონის
შედეგებიგაუქმდა);ჩვენმათანამშ
რომლებმაასევედააფიქსირესყოფილი
მმართველიპარტიიდანდაარაოპოზიციი
დანპირდაპირიწესითარჩეულიდეპუტა
ტისსასარგებლოდგაყალბებულიოქმი.ამ
შემთხვევაშიც,მტკიცებულებისარსებობის
გამო,ამუბნისშედეგებისგაუქმებას
მივაღწიეთ.
ჩვენსმუშაობას,როგორცწინასაარჩევ

ნოდ,ისეთავადარჩევნებისდღეს,ფარ
თოდაშუქებდამსოფლიომედია,მათშორის
NewYorkTimesი,Reutersი,APი,
FinancialTimesი,WashingtonPostი,
Guardianი,Bloombergი,BBCWorld
Serviceი,AlJazeera,Euronewsიდა
მრავალისხვა;ამარჩევნებისმონიტო
რინგშიჩართულიორგანიზაციებიდანალ
ბათყველაზეციტირებული„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა“იყო.ამდენიმნახველი
ჩვენსგვერდსარასოდესჰყოლია.მხო
ლოდჩვენიინგლისურენოვანიFacebook
გვერდირომავიღოთ,გასულკვირასმასზე

24000მაადამიანმაგანათავსაინფორ
მაცია.
ესძალისხმევაასევეშესანიშნავისა

შუალებაიყო,ხმამიგვეწვდინამრავალი
ჭკვიანიახალგაზრდისათვის,რომლებსაც
არჩევნებშიდამკვირვებლისსტატუსით
სურდათ,საკუთარიწვლილიშეეტანათსა
ქართველოსდემოკრატიულგანვითარებასა

დაქვეყანაშიგამჭვირვალობისადაპოლი
ტიკურიანგარიშვალდებულებისამაღლება
ში.მიუხედავადიმისა,რომესჩვენთვის
ასეთიმასშტაბისპირველისადამკვირვებ
ლომისიაიყო,საერთაშორისოგამჭვირვა
ლობისსხვაბიუროებთანთანამშრომლობამ
ძალზეწარმატებულადჩაიარა. 

2012წლისსაპარლამენტოარჩევნებისმონიტო
რინგიჩვენიორგა

ნიზაციისუდიდესიმიღწევაიყო,რასაც
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქარ
თველო“Sidaსპროექტის„მთავრობის
საქმე“ფარგლებშიატარებდა.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქარ
თველო“400ადგილობრივმოხალისესთან
მჭიდროკავშირშიმუშაობდა,რომლებიც
მთელიქვეყნისმასშტაბით300ზემეტ
საარჩევნოუბანზეახორციელებდნენარ
ჩევნებისმონიტორინგს.„საერთაშორისო
გამჭვირვალობალატვიის“(რომელიც
რეგისტრირებულია,როგორცსაერთაშო
რისომონიტორინგისორგანიზაცია),
„საერთაშორისოგამჭვირვალობაესტო
ნეთის“,„საერთაშორისოგამჭვირვალობა
ლიტვის“,„საერთაშორისოგამჭვირვა

საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგი მთელი 

ქვეყნის მასშტაბით ჩვენი ორგანიზაციის უდიდესი 

მიღწევა იყო.
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„ეს შენ გე ხე ბა“
სათვისგანკუთვნილიშეზღუდვებისდაწე
სება.არსებობდასაფრთხე,რომ,თუმე,
როგორც,მაგალითად,რომელიმეფირმის
მფლობელი,უბრალოდგამოვხატავდიჩემს
პოლიტიკურსიმპატიებს,ჩემიკომპანია
პოლიტიკურპარტიადმოენათლათ,რაციმას
ნიშნავდა,რომბიზნესისწარმოებასვე
ღარშევძლებდი.
მეზობლები,მეგობრები,ნათესავებიდა

უბრალოდნაცნობებიხშირადგვეკითხებოდ

ნენ„ვეღარგავიგეთ,სამზარეულოშიცკი
არშეიძლებაპოლიტიკაზესაუბარი?...
გუშინმეზობელთანმთავრობაგავაკრიტიკე
დახომარდამიჭერენ?“.ასეთდღეშივი
ყავითჩვენც,ისარასამთავრობოორგანი
ზაციები,რომელთაცამსაკითხზეყველაზე
მეტიცოდნადაექსპერტულიგამოცდილება
გაგვაჩნდა.გვიჭირდა,უბრალომოქალაქე
ებისკითვებზეპასუხისგაცემა.კანონის
ბუნდოვანებისგამოსაზოგადოებისასეთ

მადაბნეულობამდასწორიინფორმაციის
არარსებობამ,სამოქალაქოსაზოგადოე
ბისწარმომადგენლებიგადაგვაწყვეტინა,
წამოგვეწყოუპრეცედენტოდფართომასშ
ტაბიანისამოქალაქომოძრაობა„ესშენ
გეხება“,რომელიციბრძოლებდაკანონის
დახვეწაზედახელისუფლებასაიძულებდა,
მეტისიცხადეშეეტანაამსაკითხში.
„ესშენგეხება“ქუჩისსაინფორმაციო

აქციებისგამართვითდაიწყო.ამაქცი
ებმაკიდევერთხელდაგვარწმუნა,რომ
მოსახლეობამართლაცშეშფოთებულიიყო
ამსაკითხითდამეტსიცხადესმოითხოვ
და.მოსახლეობისდიდიმხარდაჭერითადა
ასობითსამოქალაქოსაზოგადოებისორ

განიზაციის(მათშორის,მედიასაშუა
ლებების)არნახულიმობილიზაციითჩვენ
ვაიძულეთხელისუფლება,შეეცვალაკანონი
დანათლადგანემარტაყოველიდებულება.
ამკამპანიისფარგლებში,ჩვენიმასაც

მივაღწიეთ,რომე.წ.MustCarryისადა
MustOfferისპრინციპებისლობირებით
ალტერნატიულიინფორმაციაწინასაარჩევნო
პერიოდშიმოსახლეობისგაცილებითდიდი
ნაწილისათვისგახდახელმისაწვდომი.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა

ქართველო“რამდენიმეპარტნიორორგანი
ზაციასთანერთად,„ესშენგეხებას“ერ
თერთიმთავარიინიციატორიდამოქმედი
პირიიყო. 

2011წლისბოლოს„მოქალაქეთაპოლიტი
კურიგაერთიანებების

შესახებ“კანონშიშესულმაცვლილებებმა
ქართულსაზოგადოებაშიდიდიგაუგებრობა
გამოიწვია.კანონიიმდენადბუნდოვანი
იყო,რომგაჩნდაშიში,ხომარმოხდე
ბოდაარაპოლიტიკურორგანიზაციებსა(მათ
შორის,ბიზესკომპანიებზე)დაჩვეულებ
რივმოქალაქეებზეპოლიტიკურიპარტიები

სა ზო გა დო ე ბის დაბ ნე უ

ლო ბამ და სწო რი ინ ფორ

მა ცი ის არარ სე ბო ბამ, 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო

ე ბის წარ მო მად გენ ლებს 

გა დაგ ვაწყ ვე ტი ნა, წა მოგ

ვეწყო უპ რე ცენ დენ ტოდ 

ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი სა მო

ქა ლა ქო მოძ რა ო ბა.
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2012წლისგაზაფხულზე„საერთაშორისო
გამჭვირვალო

ბასაქართველოს“მოკლევადი
ანიკვლევისადაადვოკატირების
კამპანიისშედეგადქალაქთბილისის
მერიისსტრატეგიულმიმართულებებში
მნიშვნელოვანიცვლილებაგანხორ
ციელდა.ესამბავიიმითდაიწყო,
რომთბილისშიბარათაშვილისქუ
ჩისმაცხოვრებლებმასაღიცაცხ
ვისხეებისჭრისადამათადგილზე
კიპარისებისდარგვისგამოიჩივ
ლეს.„საერთაშორისოგამჭვირვალობა
საქართველომ“გადაწყვიტა,ეს
საქმეშეესწავლა,რისშედეგადაც
აღმოაჩინა,რომქალაქისხელისუფ
ლებამბარათაშვილისქუჩაზეახალი
ხეებისდარგვისმიზნითკონტრაქტი
გააფორმამერისყოფილიმოადგილის
მფლობელობაშიმყოფკომპანიასთან

დამასამმიზნითსაეჭვოდმაღალი
ფასიგადაუხადა.მეტიც,აღმოჩნ
და,რომაღნიშნულკომპანიასადრე,
მერისყოფილიმოადგილისსამსახურ
შიყოფნისდროსაცდასამსახური
დანწასვლისშემდეგაც,მილიონობით
ლარიჰქონდამიღებულისახელმწიფო
კონტრაქტებისგზით.„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველოს“
მიერამსაკითხზეგამოქვეყნებული
სტატიამასმედიისსაშუალებებ
მააიტაცეს,რასაცმოჰყვაქალაქის
მერისგადაწყვეტილებააღნიშნულ
კომპანიასთანდადებულიყველაკონ
ტრაქტისგაწყვეტისთაობაზე.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობა

საქართველომ“სამოქალაქოსაზოგა
დოებისპარტნიორორგანიზაციებთან
ერთადშემდგომშიასევემოაწყოაქ
ციახეებისმასიურიჭრისწინააღ
მდეგ. 

2012წლისივნისში„საერთაშორისოგამჭვირ
ვალობა–საქართველომ“

რადიოთავისუფლებისმედიასკოლასთანერთად
დაიწყოახალიპროექტის„დისკუსიებიმედიას
კოლაში“განხორციელება.პროგრამებსვი
წერდითთვეშიორჯერIREXGMEDIAმულტი
მედიაგანათლებისცენტრში.პირველითემა
იყო„წინასაარჩევნოგარემოსაქართველოში“,
რადგანარჩევნებამდე3თვითადრექვეყანა
შიდიდიინტერესიიყოამსაკითხისმიმართ.
აუდიტორია,რომელსაცრადიოთავისუფლების
მედიასკოლისსტუდენტებიწარმოადგენდნენ,
ყოველთვისაქტიურიპოზიციითგამოირჩეოდა.
სტუდენტებსწინასწარეგზავნებოდათთემის
შესაბამისიმასალები.ისინისაინტერესო
კითხვებსუსვამდნენგადაცემისმონაწილეებს.
2012წელსსულ5ასეთიგადაცემაჩავწერეთ.
პროექტისგანხორციელებას2013წელსაცგა
ვაგრძელებთ. 

2011წელს„საერთაშორისოგამჭვირვალობა–საქართველომ“
საფუძველიჩაუყარაელჩებ

თანარაფორმალურადშეხვედრისტრადიციას.
2012წელსორგანიზაციააქტიურადგანაგრძობ
დაელჩებთანდასაერთაშორისოორგანიზაციის
წარმომადგენლებთანშეხვედრებს.ორგანიზა
ციისოფისშიმოწვეულიიყვნენსაფრანგეთის,
შვედეთის,გერმანიის,ჩეხეთის,ბრიტანეთის,
ამერიკის,ნიდერლანდებისელჩები.ასევე
ევროკომისიის,ევროპისსაბჭოსდაევროდე
ლეგაციისსაქართველოსწარმომადგენლობის
მეთაურები.შეხვედრებზე„საერთაშორისოგამ
ჭვირვალობა–საქართველო“ქვეყანაშიმიმ
დინარეპროცესებისდასხვადასხვასექტორში
გასატარებელირეფორმებისთავისებურხედვას
წარუდგენდასტუმრებს. 

1000 ლა რი ა ნი კი პა რი სე ბი 
და აქ ცია „არ მოჭ რა“

ან ტი კო რუფ ცი უ ლი კვი რე უ ლი

არა ფორ მა ლუ რი 

შეხ ვედ რე ბი ელ ჩებ თან
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დის კუ სი ე ბი მე დი ას კო ლა ში

9დეკემბერიკორუფციასთანბრძოლისსაერთაშორისოდღეა.„საერთაშორისო
გამჭვირვალობა–საქართველო“ყოველ

წელსამდღესთანდაკავშირებითღონისძი
ებებსაწყობს.გასულწლებშისხვადასხ
ვაუნივერსიტეტისწინვდგამდითჩვენს
სტენდებსდასტუდენტებს,ისევეროგორც
გამვლელებსვაცნობდითკორუფციისაღქმის
ინდექსისშედეგებსდაზოგადად,ჩვე
ნიორგანიზაციისსაქმიანობას,რომელიც
ქვეყანაშიკორუფციისდონისშემცირების
კენარისმიმართული.
2012წლის9დეკემბერიკვირაიყო,

ამიტომგადავწყვიტეთ,ორშაბათიდანღო
ნისძიებებისმთელისერიაგაგვემართა
მთელიკვირისგანმავლობაში.10დეკემბ
რიდან14დეკემბრისჩათვლითჩავატარეთ
ანტიკორუფციულიკვირეული.
ორშაბათს,პროექტის„მართლმსაჯულების

მონიტორინგისდაიურიდიულიდახმარების
ცენტრის“ფარგლებშიმოვაწყვეთანგარი
შის„ცენტრპოინტჯგუფი–ყველაზედი
დისამშენებლოსკანდალი“პრეზენტაცია.
ანგარიშისთანახმად,ამსკანდალში
მონაწილეობდნენყოფილიმაღალითანამდე
ბობისპირებიდამათიკომპანია„ცენტრ

პოინტიჯგუფი“,რომელმაც6200–მდე
ოჯახისმიერბინებისმშენებლობისათვის
გადახდილი310მილიონიაშშდოლარიარა
მიზნობრივადგამოიყენა.„ცენტრპოინ
ტიჯგუფის“დამფუძნებლებისსტატუსიდა
კავშირები„ერთიანინაციონალურიმოძრა
ობის“მიერდაკომპლექტებულმთავრობა
შიბადებსეჭვს,რომესკავშირებიმათ
დაეხმარა,თავიდანაეცილებინათპირადი
პასუხისმგებლობაკლიენტებისათვისმიყე
ნებულიზარალისგამო.
მომდევნოდღეებში,სამშაბათსდაოთხ

შაბათს,ჩავატარეთღიალექციებითბილი
სისსახელმწიფოუნივერსიტეტის,ილიას
უნივერსიტეტისადაამერიკულისაბჭოების
სტუდენტებისათვის.ვისაუბრეთორგანი
ზაციისსაქმიანობაზე,კორუფციისრეი
ტინგებზე,ქვეყნისთვისპრობლემატურსა
კითხებზე.საპატიოსტუმრადთანგვახლდა
უფლებადამცველი,თამუნაგურჩიანი.
15თებერვალს,ხუთშაბათს,მოვაწყეთ

ფილმის„საკუთრებისდაუცველიუფლე
ბები“პრეზენტაციაწიგნისმაღაზია
„ლიგამუსში“.ესჩვენიპირველიმცდელო
ბაიყო,დოკუმენტურიფილმიგადაგვეღო
იმთემაზე,რაზეცუკვეწლებიააქტიუ

რადვმუშაობთ.პრეზენტაციამწარმატებით
ჩაიარა.
პარასკევსჩავატარეთანტიკორფციული

კონფერენცია,რომელიცანტიკორუფციული
კვირეულისდასკვნითიღონისძიებაიყო.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობა–საქარ
თველომ“და„საქართველოსახალგაზრ
დაიურისტთაასოციაციამ“ისაუბრესიმ
ხარვეზებზე,რაცსაქართველოსანტი
კორუფციულსისტემაშიარსებობს.ასე
ვე,წარმოადგინესრეკომენდაციები,რაც
ორგანიზაციებისშეხედულებითსათანადო
უწყებებმაარსებულიხარვეზებისაღმო
საფხვრელადუნდაგაითვალისწინონ.
პარასკევსსაღამოსანტიკორუფციულიკვი

რეულიარაფორმალურიწვეულებითდამთავრდა
ევროპისსახლში.მოვიწვიეთისადამიანები,
რომლებიცაქტიურადთანამშრომლობენორგანი
ზაციასთანდა,ზოგადად,აქტიურისამო
ქალაქოპოზიციითგამოირჩევიან.საღამო
სასიამოვნომუსიკისთანხლებითწარიმართა.
მუსიკასცოცხლადასრულებდაჟურნალისტიპოლ
რიმპლი,რომელმაც„საერთაშორისოგამჭვირ
ვალობა–საქართველოსთან“თანამშრომლობით
დაწერაწიგნი„ვინფლობდასაქართველოს
2003–2012წლებში“. 
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ხარაგაულისმოსახლეობისნაწილმა
მიმართა„საერთაშორისოგამჭვირვა
ლობასაქართველოს“სამართლებრივი
დახმარებისცენტრს.ცენტრისიურისტე
ბირამდენჯერმეესტუმრნენხარაგაულს,
შეხვდნენადგილობრივმოსახლეობას,
გაუწიესსამრთლებრივიკონსულტაციადა
გააცნესმათსაკუთრებისუფლებისდაც
ვისსაშუალებები.ადგილზემოპოვებული
ინფორმაციისშესწავლისშედეგადაღმოჩ
ნდა,რომარარსეობობდაეფექტურიკო
მუნიკაციასაქართველოსრკინიგზასადა
ადგილობრივითვითმმართველობისორგანოს
შორის,სამუშაოებიდაიწყოისე,რომ
არმომხდარახარაგაულისმოსახლეობას
თანშეხვედრებიდამათიინფორმირება

მიმდინარეინფრასტრუქტურულიპროექ
ტისშესახებ.მოსახლეობისშეშფოთე
ბასაძლიერებდაისფაქტიც,რომმათთან
რამდენჯერმემივიდნენსაქართველოს
რკინიგზისქვეკონტრაქტორიკომპანიე
ბიდააზომესმათისაკარმიდამომიწის
ნაკვეთები,შეაფასესსახლებიც,თუმცა
სათანადოგანმარტებებიარგაკეთებუ
ლა.გარდაამისამიმდინარესამშენებლო
სამუშაოებისერიოზულსაფრთხესუქმნიდა
მიმდებარედმცხოვრებმოსახლეობასდა
მათსაკუთრებას.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა

ქართველო“აქტიურადჩაერთომიმდინა
რეპროცესებში,გამართაშეხვედრები
დაგანხილვებისაქართველოსრკინიგზის

2010წელსშპს„საქართველოსრკინიგზამ“დაიწყო
თბილისიბათუმის

სარკინიგზომაგისტრალისმოდერნიზაციის
პროცესი.2012წელსსარემონტოსამუშაოე
ბიმიმდინარეობდახარაგაულისტერიტორია
ზე,სადაცრამდენიმეადგილობრივიოჯახის
საკუთრებასაფრთხისქვეშაღმოჩნდა.
ადგილობრივებსარჰქონდათინფორმაცია
რკინიგზისგეგმებთანდაკავშირებითდა
არცისიცოდნენ,თურაფორმითშეეხე
ბოდამათმშენებლობა.რამდენიმეოჯახს
მშენებლებმაგანუცხადეს,რომმათსახ
ლკარისდატოვებამოუწევდათ,რადგანმათ
ტერიტორიაზეუნდაგაევლოახალსარკინიგ
ზოხაზს.

ახა ლი რკი ნიგ ზა იმე რეთ ში
რა პრობ ლე მებს უქ მ ნის ის ად გი ლობ რი ვებს

ბა თუ მის პი ა ცას მე დეა 
კუნ ჭუ ლი ას სა კუთ რე ბა შე ე წი რა

წარმომადგენლებთან,წარადგინაკონკრე
ტულიფაქტები,რომლებიცადასტურებდნენ
ხარაგაულშისაკუთრებისუფლებისხელყო
ფისშემთხვევებს.მოლაპრაკებებისპრო
ცესში„საერთაშორისოგამჭვირვალობა
საქართველოს“იურისტებმასაქართველოს
რკინიგზისწარმომადგენლებსშესთავაზეს
შუამავლისფუქნციისშესრულებადაად
გილზეარსებულიპრობლემებისმათთვის
დაუყოვნებლივმიწოდება.გარდაამი
სა,რკინიგზასთანშეთანხმებისშედეგად
დადგინდა,რომპროექტისმიმდინარეობის
პროცესშირკინიგზისწარმომადგენლე
ბიგამართავდნენრეგულარულშეხვედრებს
ადგილობრვიმოსახლეობასთან.აღნიშნული
შეხვედრებიმართლაცგაიმართა,შედეგად
ადგილობრივმამოსახლეობამმიიღოდე
ტალურიინფორმაციამიმდინარეპროექტის
შესახებ.
პრობლემაშეექმნათასევეიმადგი

ლობრივმაცხოვრებლებს,რომელთაცარ
ჰქონდათსაჯარორეესტრშირეგისტრირე
ბულისაკუთრებისუფლება.მშენებლობის
პირველეტაპზემათიკომპენსაციისსა
კითხიგაურკვეველიიყოდაარარსე
ბობდამკვეთრადგაწერილიმექანიზმი,
რისმიხედვითაცსაქართველოსრკინიგზა
ამგვარიმესაკუთრეებისთვისკომპენსა
ციისგაცემასშესძლებდა.ამთემასთან
დაკავშირებითსამართლებრივიდახმარე
ბისცენტრისიურისტებირეგულარულად
ხვდებოდნენრკინიგზისმაღალითანამ
დებობისპირებს.შედეგადშემუშავებული
იქნამარტივიგემგა,რომლისმიხედ
ვითაცსაქართველოსრკინიგზათავად
დაურეგისტრირებდაამგვარმესაკუთრეებს
საკუთრებისუფლებასსაჯარორეესტრ
შიდამხოლოდამისშემდგომმოახდენდა
ქონებისგამოსყიდვასმათგან.ყველაამ
ოჯახმამიიღოკომპენსაცია.
გარდაამისასაქართველოსრკინიგ

ზამმიიღოგადაწყვეტილებაუზრუნველყო
იმპირებისთვისკომპენსაციისგაცემა,
რომლებისსაკუთრებასაცშეეხომიმ
დინარეპროექტი.რამდენიმეადამიანი
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა
ქართველოს“სამართლებრივიდახმარების
ცენტრისმეშვეობითდაუკავშირდარკი
ნიგზასდამიაწოდაინფორმაციასამშე
ნებლოსამუშაოებისშედეგადწარმოქ
მნილიპრობლემებისშესახებ.შედეგად
სამართლებრივიდახმარებისცენტრის
ყველასაქმეზემიღებულიიქნადადებითი
გადაწყვეტილება,რაციმასგულისხმობს,
რომოჯახებმამიიღესკომპენსაციაიმ
ზიანისთვის,რომელიცმათსამშენებლო
სამუშაოებისშედეგადმიადგათ. 

ბ
ათუმშიპიაცასცნობილიმოედნის
მშენებლობისპროცესმასაფრთხეშე
უქმნამედეაკუნჭულიასსაკუთრების

უფლებას.
ქალბატონიმედეაბათუმელია,იგიპი

აცასმოედნისმიმდებარეტერიტორიაზე
ცხოვრობს.მოედნისტერიტორიაზემას22
კვ.მ.ფართიჰქონდასაკუთრებაში.მას
შემდეგრაცბათუმისსაკრებულომპიაცას
მოედნისაშენებაგადაწყვიტა,საჭი
როგახდამოედანზეარსებულიშენობების
დემონტაჟი.შესაბამისადგადაწყდა,რომ
მომხდარიყომოედნისტერიტორიაზეარსე
ბულიკერძოსაკუთრებისშესყიდვა.
ბათუმისსაკრებულოსწარმომადგენლებმა

მოლაპარაკებებიგამართესმესაკუთრეებ
თან,მათშორისქალბატონმედეასთანაც.
მისისაკუთრებისსანაცვლოდმასასაშე
ნებელობიექტზეიგივეოდენობისკომერ
ციულიფართისადაბათუმშისაცხოვრებელი
ბინისგადაცემასდაჰპირდნენ.საკრე
ბულომასევეაიღოვალდებულებაპიაცას
მოედნისმშენებლობისდასრულებამდეუზ
რუნველყოყოველთვიურადმედეაკუნჭულიას
საკუთრებისდანგრევისგამოგამოწვეული
ზიანისკომპენსირებისმიზნითგარკვე
ულითანხისგადახდა.მხარეებსშორის
შესაბამისიხელშეკრულებაცგაფორმდა,
რომელიცკანონითდადგენილიწესითდარე
გისტრირდასაჯარორეესტრისადგილობრივ
სამსახურში.ხელშეკრულებისშესრულების
ვადად2011წლისსექტემბერიდასახელდა.
ხელშეკრულებისგაფორმებიდანგარკვე

ულივადისგასვლისშემდგომსაკრებულომ
შეწყვიტადაპირებულითანხისგადახდა;

გარდაამისახელშეკრულებისვადისგასვ
ლისმიუხედავადსაკრებულომარშეასრულა
აღებულივალდებულებები.მედეაკუნჭული
ამვერცპიაცაზემიიღოდაპირებულიფარ
თიდავერცსაცხოვრებელიბინაბათუმში.
ამავეპერიოდშიბათუმისსაკრებულომ
პიაცასფართიკერძოპირზეგაასხვისა,
რითაცსრულადუგულებელყომესაკუთრეების
ინტერესები.
2012წლის15აპრილსქალბატონიმზია

კუნჭულიადაუკავშირდა„საერთაშორისო
გამჭვირვალობასაქართველოს“სამართლევ
ბრივიდახმარებისცენტრისბათუმისწარ
მომადგენლობას.ორგანიზაციისიურისტები
აქტიურადჩაერთვნენსაქმეში,არაერთხელ
შეხვდნენსაკრებულოსთავმჯდომარეს.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართ
ველოს“მიერწამოწყებულიმოლაპრაკებები
5თვეგაგრძელდა.ამპერიოდშიჩვენი
ორგანიზაციისინიცირებითგამართულსაკ
რებულოსსპეციალურსხდომაზეგანიხილეს
პიაცასმშენებლობისშედეგადდაზრალებუ
ლიბათუმელებისსაკითხი.სხდომაზედა
ზარალებულებიციყვნენწარმოდგენილები.
საკრებულომ„საერთაშორისოგამჭვირ

ლვალობასაქართველოს“მონაწილებით
შეიმუშავადაზარალებულებისთვისზიანის
ანაზღაურებისდეტალურისგეგმა.გეგმის
გამოქვეყნებისთანავესაკრებულომკონკ
რეტულიშეთავაზებაგაუკეთადაზარალებულ
მოქალაქეებს,მათშორისქალბატონმედეა
კუნჭულიასაც.პირობებისგაანალიზების
შემდგომქალბატონიმედეადასთანხმდა
საკრებულოსშემოთავაზებასდამიიღოალ
ტერნატიულიფართები. 
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2011წლისდასაწყისში,„საერთაშორისოგამჭ
ვირვალობასაქართ

ველომ“თავისიპირველირეგიონულიოფისი
გახსნაბათუმში,რომელმაცფუნქციონი
რებადაიწყოროგორცადვოკატირებისა
დაიურიდიულიდახმარებისცენტრმადა
საკუთრებისუფლებებთანდაკავშირებული
დავებისგადაწყვეტაზემუშაობდა.შეზღუ
დულიმანდატისმიუხედავად,სულმალეის
ადგილობრივისამოქალაქოსაზოგადოების
ღირებულიწევრიგახდა.ამჟამადბა
თუმისოფისისსაქმიანობასხვაასპექ
ტებსაცმოიცავს,მათშორის:აჭარაში
მიმდინარესხვადასხვაპროცესშიჩართუ
ლობა,ადგილობრივიმოქალაქეებისათვის
იურიდიულიკონსულტაციისუზრუნველყოფა,
ადმინისტრაციულისასამართლოსპროცესე
ბისმონიტორინგიბათუმისადახელვა
ჩაურისსასამართლოებში,აჭარისავტო
ნომიურირესპუბლიკისუმაღლესისაბჭოს
მონიტორინგი(SCA).
2012ჩვენიბათუმისოფისისათვის

ღირშესანიშნავიწელიიყო.ჩვენდა
ვიწყეთაჭარისავტონომიურირესპუბლიკის
უმაღლესისაბჭოსრეგიონშიუმაღლესი
საკანონმდებლოორგანოსმონიტორინგი.
მონიტორინგისდროსჩვენაჭარისავტო
ნომიურირესპუბლიკისუმაღლესისაბჭო
დანმხოლოდინფორმაციისშეგროვებითადა
გაზიარებითროდივიყავითდაკავებულნი;
ჩვენასევევმონაწილეობდითსაკანონმ
დებლოპროცესებში,გამოვთქვამდითჩვენს
მოსაზრებებსამათუიმსაკითხზედა
აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისუმაღ
ლესისაბჭოსსაჯაროდისკუსიებისმოწყო
ბაშივეხმარებოდით.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა

ქართველო“დიდმნიშვნელობასანიჭებს
უნივერსიტეტისსტუდენტებთანურთიერ
თობას.ამმხრივ,არცბათუმისოფისია
გამონაკლისი.ჩვენრამდენიმესაჯარო
დისკუსიადალექციაგავმართეთად
გილობრივუნივერსიტეტში.2012წელს
შემოგვთავაზესიურიდიულიფაკულტეტის
სტუდენტებისათვისგანკუთვნილიგარე
პრაქტიკულიკლინიკისათვისგვემასპინ
ძლა.ამითჩვენშესაძლებლობამოგვეცა,
სტუდენტებიჩვენსყოველდღიურსაქმი
ანობაშიჩაგვერთო,რამაცჩვენიოფისი
საზოგადოებისათვისკიდევუფროცნობადი
გახადა.

ბათუმისოფისიაქტიურროლსთამაშობს
ადგილობრივსაზოგადოებაში,მაგ.,ად
გილობრივიმედიასაშუალებებიმუდმივად
მიმართავენჩვენსწარმომადგენლებს,
რათამათიაზრიმოისმინონამათუიმ
საკითხზე,ჩვენასევეგვიწვევენხოლმე
თოქშოუებშიმონაწილეობისმისაღებად.
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართ
ველოს“ყოველთვისსთხოვენ,დაესწროსდა
თავისიმოსაზრებაგამთქვასსაზოგადოე
ბისათვისსაჭირბოროტოსაკითხებისადმი
მიძღვნილდისკუსიებში.
დაბოლოს,„საერთაშორისოგამჭვირ

ვალობასაქართველოს“მიერბათუმში
განხორციელებულიყველაზეღირშესანიშნა
ვიღონისძიებაარჩევნებისმონიტორინგი
იყო,რომელიცმთელიქვეყნისმასშტაბით
ჩატარებულიმონიტორინგისმისიისნაწილი
გახლდათ.უნდაითქვას,რომაჭარისრე
გიონი,ამთვალსაზრისით,მართლაციმსა
ხურებსყურადრებას,ვინაიდან2012წელს
აქორიარჩევნებიგაიმართასაპარ
ლამენტოდააჭარისუზენაესისაბჭოსი.
ჩვენმაჩართულობამროგორცწინასაარ
ჩევნოპერიოდში,ისეარჩევნებისდღესა

ვ
ცხოვრობხელვაჩაურისრაიონის
სოფელშარაბიძეებში.საცხოვრე
ბელისახლიმაშინდელმაკომპანია

„საქართველოსენერგიამ“(ე.წ.გრუზ
ენერგო)გადმომცა,რადგანაცმათიმუ
შაკივიყავი,ხოლოშემდეგარცკორპუსი
დაარცმიწააჭარისეკონომიკისსამი
ნისტროსბალანსზეარგადასულა.ამიტო
მაცარასდროსმიგვიმართავსსარეგისტ
რაციოორგანოებისათვის,რადგანამისი
არცსაჭიროებაგვქონიადაარცარანაირი
პრობლემაშეგვქმნიასახელმწიფოსთან.
მასშემდეგრაცსააკაშვილმაგამოცხადა
მიწებისდასაკუთრებაზეტელევიზიით,გა
დავწყვიტეთჩვენიკუთვნილისაკარმიდამო
დაგვეკანონებინა.თუმცაესყველაფე
რიგარკვეულხარჯებთანდადროსთანიყო
დაკავშირებული,მოგეხსენებათთუმუშაობ
ადამიანი,დროშიკიდევუფროშეზღუდუ
ლიხარ,ამიტომაცსაკმაოდდიდიხანი

ნუგ ზარ შა რა ბი ძის საქ მე „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე ლო“

ჩვენი ოფი სე ბი უკ ვე რე გი ო ნებ შია

„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა 
- სა ქარ თ ვე ლოს“ ოფი სე ბი

დაგვჭირდასაბუთებისშესაგროვებლად,
თუმცა2008წელსმოვახერხეთდამივ
მართეთსაკუთრებისუფლებისკომისიას
განცხადებითდაივნისისთვეშიკომი
სიამდაგვიკანონამიწა.იმდროისათვის
რაცმოვიკითხეთდაგავარკვიეთ,ყველა
საბუთიწესრიგშიგვქონდადასანერვი
ულოცარაფერიიყო,არავისუთქვამსმა
შინჩვენთვისრომსაკუთრებისუფლების
მოწმობასკიდევდამატებითრეგისტრაცია
სჭირდებოდა;თუმცაკარგახნისმე
რე,მიწებისდაკანონებაზეწარმოშობილი
პრობლემებისშესახებიმდენადხშირად
გადმოიცემოდატელევზიით,დავინტერეს
დითამსაკითხით,ყველაზეუფროგონიოს
მიწებმამიიქციაჩვენიყურადღებადა
ცოტაარიყოსშეგვაშინაკიდეც.
ბათუმისსარეგისტრაციოსამსახურს

გასულწელსმივმართეთ,თუმცაჩემდა
გასაოცრადაღმოჩნდა,რომმიწისნაკვე

თისახელმწიფოსსაკუთრებაშია;ამიტომ
სარეგისტრაციოსამსახურმაუარიმითხ
რასაკარმიდამომიწისდაკანონებაზე.
სწორედამისშემდეგმივმართედასახ
მარებლად„საერთაშორისოგამჭვირვალო
ბასაქართველოს“დასაქმეამჟამად
სასამართლოშია.გავასაჩივრეთროგორც
სარეგისტრაციოსამსახურისგადაწყვეტი
ლება,ასევეეკონომიკისსამინისტროს
წერილები,რომლისსაფუძველზედაისაკუთ
რაეკონომიკისსამინისტრომჩვენიმიწის
ნაკვეთი.თუმცაარცსაჯარორეესტრის
ეროვნულმასააგენტომდაარცაჭარის
მთავრობამსაჩივარიარდაგვიკმაყოფილა.
ხელისუფლებისცვლილებიდანგამომდინარე,
ვიმედოვნებთ,რომპოლიტიკაშეიცვლე
ბადასახელმწიფოდაგვიბრუნებსწართ
მეულმიწას.გვჯერა,რომსასამართლოც
ობიექტურდაკანონიერგადაწყვეტილებას
მიიღებს. 

დაარჩევნებისშემდგომპროცესებშიამ
პროცესებისმონაწილემხარეთადაგანსა
კუთრებით,საერთაშორისოსადამკვირვებლო
მისიისმოწონებადაიმსახურა.
2012წლისსექტემბერში„საერთაშორისო

გამჭვირვალობასაქართველომ“თავისი
ოფისიგახსნაზუგდიდში,სამეგრელოზემო
სვანეთისადმინისტრაციულცენტრში,რომლის
მოსახლეობაცდაახლოებით160000მაცხოვ
რებელსითვლის.ოფისისმუშაობა,უმთავრე
სად,მიმართულიიყოშავიზღვისსანაპი
როზე,ანაკლიაშიახალისაკურორტოზონის
მშენებლობისასდაშვებულიკანონდარღვევე
ბისგამოვლენაზე.ამპატარასოფელშიათე
ულმოქალაქესჩამოართვესკანონისდაცვით
დარეგისტრირებულიმიწისნაკვეთი.მსგავსი
შემთხვევებირამდენიმესხვარეგიონშიც
დაფიქსირდა.ზუგდიდისოფისიმონაწილე
ობასიღებდაასევეპოლიტიკურიპარტიების
წინასაარჩევნომონიტორინგში.
2012წლისმიწურულს„საერთაშორისო

გამჭვირვალობასაქართველომ“იმერეთ
შიც,ქუთაისში,გახსნაოფისი.ამოფისის
ძირთადდანიშნულებასაცუფასოიურიდიული
დახმარებისგაწევაწარმოადგენს. 


ზუგდიდი

ბათუმი

ქუთაისი

თბილისი
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ყ
ველაზედიდიგამოწვევა,რაცკი
ჩვენსორგანიზაციასჰქონია,2012
წლისარჩევნებისსადამკვირვებლომი

სიისგანხორციელებაიყო.პირველრიგში,
თვითონსაპარლამენტოარჩევნებიისტორი
ულმნიშვნელობასატარებდადაარამარტო
საქართველოში,ქვეყნისფარგლებსგარეთაც
ყველაელოდა,რამდენადსამართლიანადჩა
ტარდებოდაის.ჩვენწინასაარჩევნოპერი
ოდსაცვაკვირდებოდით,თვალსვადევნებ
დითსხვადასხვაპარტიიისწინასაარჩევნო
კამპანიას,ადმინისტრაციულირესურსის
გამოყენებას.თუმცავიცოდით,რომმთა
ვარიგამოწვევაჯერკიდევწინიყო.
გარკვეულიგამოცდილებაუკვეგვქონდა

ამმიმართულებით.2008წლისზამთარში
ჩატარებულსაპრეზიდენტოარჩევნებსჩვენ
წინასწარიდაკავებისიზოლატორებშივაკ
ვირდებოდით,ხოლო2008წლისგაზაფხულზე
საპარლამენტოარჩევნებსქვემოქართლ
ში,ეთნიკურიუმცირესობებითდასახლებულ

რეგიონში,ვადევნებდითთვალყურს.2012
წელსთამამიდეასშევეჭიდეთ–გადავწყ
ვიტეთ,არჩევნებსმთელიქვეყნისმასშ
ტაბითდავკვირვებოდით.ამიდეისგან
სახორციელებლადსულმცირე400მოხალისე
გვესაჭიროებოდა.ამიტომმზადებაუკვე
ადრეგაზაფხულზედავიწყეთდამარტიდან
მთელისაქართველოსმასშტაბითაქტიუ
რადვხვდებოდითსტუდენტებსსხვადასხვა
უმაღლესსასწავლებელში.
სტუდენტებისაზოგადოებისყველაზე

აქტიურინაწილია,რომლებსაცსჯერათ,
რომნამდვილადშეუძლიათ,ცვლილებები
მოახდინონქვეყნისრეალობაში.გვინდო
და,ჩვენიმოხალისეებიმარტოთბილისის
ინსტიტუტებისსტუდენტებიარყოფი
ლიყვნენ,ამიტომდავიწყეთმოგზაურობა
რეგიონებში.პირველიშეხვედრაბათუმის
უნივერსიტეტისსტუდენტებთანგვქონდა.
შემდეგქუთაისისუნივერსიტეტისსტუდენ
ტებსშევხვდით.გვახარებდაისფაქტი,

მო ხა ლი სე ე ბი და სტუ დენ ტე ბი 
ორ გა ნი ზა ცი ის აქ ტი უ რი მხარ დამ ჭე რე ბი 
ნა ნა ლობ ჟა ნი ძე – სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის  და სტა ჟი რე ბის პროგ რა მის კო ორ დი ნა ტო რი

რომ18–19წლისახალგაზრდებიენთუზი
აზმითეწერებდონენმოხალისეთარიგებში,
ყველანაირიმატერიალურიდაინტერესების
გარეშე.თბილისში5სხვადასხვაუნივერ
სიტეტშიმოვაწყეთშეხვედრები.სტუდენ
ტებსმოკლედვაცნობდითორგანიზაციას,
ჩვენსმთავარღირებულებებსდასაქმია
ნობისმიმართულებებს.შემდეგკიკითხ
ვით:გჯერათ,რომაქტიურმასამოქალაქო
პოზიციამშეიძლებარეალურიცვლილებები
მოუტანოსქვეყანას?საპარლამეტოარჩევ
ნებისსადამკვირვებლომისიაზედეტალურ
ინფორმაციასვაწვდიდითსტუდენტებს.
ასევე,„საერთაშორისოგამჭვირვალო

ბა–საქართველო“უკვემრავალიწელია
სტაჟირებისპროგრამასახორციელებს.3
თვიანიპროგრამისფარგლებშიაქტიურ
სტუდენტებსსაშუალებაეძლევათოფი
სისსხვადასხვააქტივობებშიჩაერთონდა
უმაღლესსასწავლებლებშიმიღებულითეო
რიულიცონდაპრაქტიკითგაიმყარონ. 
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„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - 

სა ქარ თ ვე ლოს“ თა ნამ შ რომ ლე ბი ორ გა ნი ზა ცი ა ში 

მა თი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ
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რა რო ლი გა კის რი ათ სა ერ თა შო რი სო გამ-
ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე ლო ში?
მე„საერთაშორისოგამჭვირვალობა

საქართველოს“საინფორმაციოტექნოლოგი
ათაგანყოფილებასვხელმძღვანელობდა
პროექტებისმენეჯერებსადამკვლევა
რებსვეხმარები,მოიძიონსაშუალებები,
რომლებსაცთანამედროვეტექნოლოგიები,
განსაკუთრებითკივებტექნოლოგიები,
იძლევადარომლებიცმათმუშაობაშიდა
ეხმარება.

რო გორ შე იც ვა ლა ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო-
ყე ნე ბა „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - 
სა ქარ თ ვე ლო ში“  მას შემ დეგ, რაც თქვენ 
მას შე უ ერ თ დით 2010 წელს?
ვფიქრობ,ყველაზედიდიცვლილებები

ცნობიერებისდაკომპეტენციებისმხრივ
მოხდა.მასშემდეგ,რაცრამდენიმე
ტექნოლოგიურიპროექტიგანვახორციე
ლეთ,ჩვენსთანამშრომლებსშეუძლიათ,
ამმექანიზმებსდაეყრდონსამომავ
ლოპროექტებთანდაკავშირებითახა
ლიიდეებისშემუშავებისას.ყოველთვის
შეიძლებავისწავლოთიმისმაგალითზე,
თურამიმუშავაწარსულშიდარამარა.
ახალიპროექტებისშემუშავებისასძა

ლიანმნიშვნელოვანია,გქონდესინსტი
ტუციონალურიგაგებაიმისა,თურაარის
მიზანშეწონილიდარაარა.გარდაამისა,
მნიშვნელოვნადგაიზარდაორგანიზაცი
ისუნარი,გამოიყენოსარსებულიმექა
ნიზმები.ასერომ,შეგვიძლიასრულად
გამოვყენოთისეთისაიტები,როგორიცაა
Twitter,Facebookდაჩვენისაკუთარი
ვებგვერდი,მაშინაცკი,როდესაცახალი
ტექნოლოგიურიმექანიზმებისშემუშავება
ზევმუშაობთ.

რო გორ შე იძ ლე ბა, „საერთაშორისო გამ-
ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე ლოს“ მსგავ ს მა 
სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ მა, რომ ლე ბიც ყუ-
რადღე ბას  ად ვო კა ტი რე ბა ზე, კვლე ვა სა და 
ანა ლიზ ზე ამახ ვი ლე ბენ, სარ გე ბე ლი ნა ხონ 
ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი დან?
ახალიტექნოლოგიებიმექანიზმებია

დაშეუძლიათ,გაზარდონორგანიზაციის
შესაძლებლობებიმრავალსფეროში,მათ
შორისურთიერთობის,საკომუნიკაციო,
ადვოკატირების,კვლევისადაანალიზის
სფეროში.მაგალითად,ჩვენივებგვერ
დიFixMyStreet.geაძლიერებსსაჯარო
ზედამხედველობასთბილისისმერიაზე,
როდესაცსაჯაროსხდისინფრასტრუქტურის
პრობლემებსთბილისში.

თანამედროვე ტექნოლოგიები ეფექტური ადვოკატირების კამპანიის ახალი გზები

დე რეკ დო ლე რი „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე ლოს“ ციფ რულ პრო ექ ტებ ზე მუ შა ობს. ის 
„საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე ლოს“ თა ნამ შ რო მე ლია 2010 წლი დან და ამ ორ გა ნი ზა ცი ა ში 
ინ ფორ მა ცი ულ ტექ ნო ლო გი ა თა გან ყო ფი ლე ბას ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს.

თე მურ ოვ ჩი ევ მა   „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე ლო ში“ 2006 წელს და იწყო მუ შა ო ბა რო-
გორც პრაქ ტი კან ტ მა. მოგ ვი ა ნე ბით იგი  იყო ოფი სის თა ნა შემ წე, ფი ნან სუ რი მე ნე ჯე რის თა ნა შემ წე 
და მა ტე რი ა ლურ - ტექ ნი კუ რი ბა ზის მე ნე ჯე რი. ამ ჟა მად თე მუ რი მუ შა ობს  ციფ რულ მე დია პრო დი უ სე რად.

თ
ავდაპირველად,გვქონდაიდეა
მოკლევიდეოაღწერილობების
შექმნისა,რითაცჩვენიორგა

ნიზაციისმიერგამოქვეყნებულბლოგებს
შევავსებდით.გვეგონა,რომასეთნაი
რადიმმნახველებისათვის,რომლებსაც,
შესაძლოა,საკმარისითავისუფალი
დროარაქვთ,ბლოგისძირითადიიდეის
გადმომცემიმოკლევიდეოსნახვაუფრო
მოსახერხებელიიქნებოდა.ამისშემდეგ
ისინიადვილადგადაწყვეტდნენ,დაეთ
მოთთუარადრომთელიბლოგისწაკითხ
ვისათვის.რადგანპროფესიონალებიარ
ვიყავით,ჩვენსპირველვიდეოებში,რა
თქმაუნდა,შეცდომებიიყოდაგაუმჯო
ბესებასსაჭიროებდა.მაგრამრამდენი
მეამგვარივიდეოსშექმნისშემდეგ,
ძალზესაჭიროგამოცდილებაშევიძინეთ
დავიდეოებისმნახველთარაოდენობაც
გაიზარდა.ამანუფროგრძელსიუჟეტია
ნისაგამოძიებოფილმებისშექმნისაკენ
გვიბიძგა.
აქედანგამომდინარე,ჩვენგადავწყ

ვიტეთ,რომვიდეოებისგამოიყენებით
ხალხისათვისსაკუთრებისუფლებე
ბისსაკითხებზეინფორმაციამიგვე
წოდებინა.რადგანამპერიოდისათვის
„საერთაშორისოგამჭვირვალობასა
ქართველოს“იურიდიულიდახმარების
ცენტრსუკვეშეკრებილიჰქონდაამ
საჭირბოროტოსაკითხთანდაკავშირებული
მრავალიშემთხვევა,უფროპრაქტიკული
იყოსაკითხისვიდეოფორმატშიწარ
მოჩენა.ამავედროს,თუკიწარსულში
ხალხსეშინოდა,ღიადგამოეხატააზრი,
2012ოქტომბერშიპოლიტიკურიძალაუფ
ლებისცვლილებითსაშუალებამოგვეცა,
საკუთრებისუფლებებისდარღვევისნამ
დვილიმსხვერპლებიგადაგვეღო,რად
განდაზარალებულიადამიანებისაკუთარ
აზრებსადაქმედებებსთვითცენზურას
უკვეაღარუქვემდებარებდნენ.ჩვენმა
ადვოკატმა,ეკატერინებოკუჩავამდა
მეჩვენიუბრალოDSLRკამერაავი
ღეთდამთელისაქართველოსმასშტა
ბითდავიწყეთმოგზაურობა,რათაფირზე
დაგვეფიქსირებინადაზარალებულიპირე
ბი,მათიისტორიებიდაჩამორთმეული
ქონება.ვიდეოფილმებითშევძელით,

გაუყალბებელიემოციითადათანაგრძნო
ბითგადმოგვეცაამადამიანთაისტო
რიები.შედეგად,ერთკვირაში1500
კილომეტრამდეგავიარეთ,ვიყავითდიდ
ქალაქებშიცდამაღალმთიანსოფლებშიც.
საერთოჯამშისაკუთრებისუფლებების
დარღვევისათზემეტიმსხვერპლიგადა
ვიღეთდა40წუთიანიფილმიგამოგვი
ვიდა,რომელსაცინგლისურისუბტიტრები
დავურთეთდაანტიკორუფციულიკვირე
ულისპროგრამისფარგლებშივუჩვენეთ
საზოგადოებას.მოგვიანებითჟურნა
ლისტებისთვისცალკეჩვენებამოეწყო.
ფილმისაკმაოდწარმატებულიგამოდგა.
ჩვენიფილმითთვითპროკურატურცკი
დაინტერესდადაჩვენსმიერშეკრებილი
მთელივიდეომასალისასლებისგადაცემა
გვთხოვააღწერილშემთხვევებზეგამო
ძიებისდასაწყებად.
მომავალწელსჩვენიორგანიზაცია

გეგმავს,უფროაქტიურადგამოიყენოს
ვიდეომასალაადვოკატირებისსაშუალე
ბად,რისიმიზანიცხალხისცნობიერე
ბისამაღლებააქართულისაზოგადოები
სათვისყველაზეაქტუალურსაკითხებზე,
როგორიცააბუნებრივირესურსების
ბოროტადგამოყენებათუსხვაშესაძლო
პრობლემა. 

ჩვენასევეშევქმენითრამდენიმემე
ქანიზმი,რომლებივჩვენსმკვლევარებს
ისეთისაჯაროჩანაწერებისმოძიებასგაუ
ადვილებს,როგორიცაასახელმწიფოშესყიდ
ვებისმონაცემთაბაზა,საჯარომოხელე
თაქონებრივიდეკლარაციებიდასაჯარო
რეესტრისმონაცემთაბაზაკორპორაციები
სათვის.ამან,შეიძლება,მნიშვნელოვნად
დააჩქაროსგარკვეულიტიპისკვლევები.

რას ურ ჩევ დით სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებს, 
რო მელ თაც სურთ, აიმაღ ლონ ტექ ნო ლო გი უ რი 
უნა რე ბი?
უპირველესად,საფუძვლიანადდაეუფლეთ

იმმექანიზმებს,რომლებიცუკვეგაქვთ.
ხშირადგამოყენებულბევრმექანიზმს,
როგორიცააExcelდაGoogle,მძლავ
რიფარულითვისებააქვს,რისშესახებაც
ზოგიერთმამომხმარებელმაარცკიიცის.
არსებობსუამრავისასწავლოსაშუალება
დაონლაინკურსი,რომელთამეშვეობი
თაცშესაძლებელია,ისწავლოთ,თუროგორ
გამოიყენოთესთვისებები.Google,მა
გალითად,გთავაზობთთვითმასწავლებლის
მსგავსკურსებს,რომელიცდაგეხმარებათ
იმაში,რომმაქსიმალურადეფექტურად
შეძლოთძებნისფუნქციისგანხორციელება
Googleში. 
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ს
აქართველოსსადაზღვევობაზარზე
20082012წწუპრეცედენტოდმაღა
ლიაქტივობადაფიქსირდა.2006წ.

ქვეყანაშისახელმწიფოდაზღვევის100,000
ბენეფიციარიიყო,2012წ.კი2მილი
ონზემეტი.
სახელმწიფოდაზღვევისასეთმაგაფარ

თოებამახალიშესაძლებლობებიცმოიტანა
დაარნახულიგამოწვევებიც.ჯანმრთელობის
დაზღვევისპრობლემებითჩვენიდაინტერე
სებასწორედამუპრეცედენტოაქტივობამ
გამოიწვია.
ჩვენიშეფასებით,სახელმწიფოდაზღვე

ვისსისტემისწინაშეარსებულიმთავარი
გამოწვევაშეზღუდულირესურსებია.იმის
გასარკვევად,თუროგორშეიძლებაამ
შეზღუდულირესურსებისუკეთგამოყენება,
ჩვენშევისწავლეთროგორცჯანმრთელობის
დაზღვევისსახელმწიფოპროგრამები,ისე
მთლიანადჯანმრთელობისდაზღვევისსექ
ტორშიარსებულიმდგომარეობა.ამმიზნით
ჩავატარეთსადაზღვევოსისტემისკვლევა,
რაცარამხოლოდგამოკითხულთადამოკი
დებულებების,მათისარგებლიანობის,
კმაყოფილებისდაუფლებებისდარღვევების
გარკვევაშიდაგვეხმარა,არამედიმისგა
გებაშიცთურაუნდაგაკეთდესიმისთვის,

რომსახელმწიფოდაზღვევისპროგრამებმა
უკეთიმუშაოს.
ამსადაზღვევოკვლევისშედეგებმასა

შუალებამოგვცაწამოგვეწიაპრობლემები,
რაზეცმანამდეარაფერითქმულა,კერძოდ:
}მთავრობისმიერნებაყოფლობითიდაზღ

ვევისპროგრამისდაფინანსებისშეწყვეტა.
ჩვენიკვლევითდადგინდა,რომინდივი
დუალურიდაკორპორატიულისადაზღვევო
პაკეტისმფლობელები,რომლებიცმთლიანად
თავადაფინანსებენსაკუთარდაზღვევას:
1.მეტიპასუხისმგებლობითეკიდები
ანპრევენციას(მათი30%ითუფრომეტი
მიმართავსპრევენციულზომებს,ვიდრესა
ხელმწიფოანკორპორატიულიდაზღვევისის
ბენეფიციარები,ვინცთავადარიხდიან);
2.უფრომეტადმომთხოვნებიარიანსამე
დიცინომომსახურებისხარისხისმიმართ
(15კრიტერიუმიდანსულმცირე7კრიტერი
უმისმიხედვით).
}სამედიცინომომსახურებისხარისხი

სადაზღვევოკომპანიებისსაავადმყოფო
ებში.ჩვენმივიჩნევთ,რომინტერესთა
კონფლიქტისთავიდანასარიდებლადესსაა
ვადმყოფოებიუნდამართონდამოუკიდებელმა
მენეჯმენტკომპანიებმადაარასადაზღვე
ვოებისშვილობილმაკომპანიებმა.
}სახელმწიფოდაზღვევითმოსარგებლის

უფლება,აირჩიოსსამედიცინომომსახურე
ბისმიმწოდებელი.ჩვენმაანალიზმააჩვე
ნა,რომმომხმარებელთადიდუმრავლესობას
20102012წლებშისაშუალებაარჰქონდა
აერჩიაპროვაიდერი.ჩვენირეკომენდაცი
აა,რომსახელმწიფოდაზღვევისკონტრაქ
ტებშიდეტალურადგაიწეროსმომხმარებელთა
უფლებები,რაცმათსაშუალებასმისცემს,
სრულადისარგებლონსადაზღვევოპაკეტით.
}ის,რომმთავრობამარიცისსახელ

მწიფოსადაზღვევოპრემიისრანაწილი
ხმარდებაექიმისანაზღაურებას,დიაგნოს
ტიკურანალიზებს,ზედნადებხარჯებსდა
ა.შ.,რაცშეუძლებელსხდისსადაზღვევო
პოლიტიკისკორექტირებას.მაგალითად,რო
გორცჩვენიკვლევიდანირკვევა,სადაზღ
ვევოპრემიიდანძალზემცირეთანხამიდის
ლაბორატორიულანალიზებზე,რაცვერუზ
რუნველყოფსხარისხს.მთავრობამრომიცო
დესპრემიისრანაწილირაზეიხარჯება,
იგიეცდებოდავითარებისგამოსწორებას.
}ის,რომსადაზღვევოკომპანიების

ფინანსურიანგარიშგებაარარისორიენ
ტირებულისწორისაინვესტიციოდაბიზნეს
გადაწყვეტილებებისმიღებაზე,რამაცრამ
დენიმესადაზღვევოკომპანიისბაზრიდან
გასვლაგამოიწვია.
ჯანმრთელობისდაზღვევისჩვენსკვლევა

ზედაფუძნებულმარაოდენობრივმაანალიზმა
ძალიანსაინტერესოდამოულოდნელიშედე
გებიმოგვცა:
}სახელმწიფოდაზღვევისპროგრამის

დაახლოებით260,000გაჭირვებულიბენე
ფიციარიმზადარისსაკუთარიდაზღვევის
თვისგარკვეულითანხაგაიღოს,რაციმას
ნიშნავს,რომთუსაქართველოსმთავრო
ბანებაყოფლობითიდაზღვევისპროგრამას
განაახლებსდაბენეფიციარებსუკეთეს
პირობებსშესთავაზებს,ამადამიანე
ბისდიდინაწილისახელმწიფოდაზღვევის
პროგრამიდანნებაყოფლობითიდაზღვევის
პროგრამაშიგადავა.ესკირესურსებს
გამოათავისუფლებსიმათთვის,ვისაცთანა
გადახდაარშეუძლია.
}სახელმწიფოდაზღვევისმოსარგებ

ლეებისრაოდენობა,რომლებიცსაკუთარი
შემოსავლებისმიხედვითარუნდაიყვ
ნენსახელმწიფოდაზღვევისპროგრამაში
დაახლოებით140,000ია.ესკიდევუფრო
ამცირებსსახელმწიფოდაზღვევისისე
დაცშეზღუდულრესურსს.ჩვენშევთავაზეთ
მთავრობასსკრინინგისუკეთესიმექანიზმი
შეიმუშაოს,რათამინიმუმამდეშემცირდეს
იმპირთარაოდენობა,რომლებიცდაწესებულ
კრიტერიუმებსარაკმაყოფილებენ.
}სახელმწიფოსადაზღვევოკომპანიე

ბისმიერუსამართლოდნათქვამიუარების
რაოდენობამმხოლოდ2011წელსდაახლოე
ბით45,000შეადგინა.ჩვენდავადგინეთ,
რომესუსამართლოუარებიგამოწვეულიიყო
მთავრობისზეწოლითსადაზღვევოკომპანი
ებზეაეშენებინათსაავადმყოფოები,რაც
მზღვეველებისთვისსერიოზულფინანსურ
სტრესსწარმოადგენდა(დაწვრილებითიხ.
სადაზღვევოანგარიშიდასტატისტიკური
ანალიზისმეთოდოლოგია).
}ჩვენმთავრობასთანდაფართოსაზო

გადოებასთანერთადჩართულივართამ
რეკომენდაციებისგანხილვისპროცესში,
რაც,გვჯერა,ხელსშეუწყობსჯანმრთე
ლობისდაზღვევისდამთლიანადჯანდაცვის
შემდგომრეფორმას. 

ს
აქართველოში2011წლისზაფხულში
ჩამოვედიდაანალიტიკოსადდავიწყე
მუშაობა„საერთაშორისოგამჭვირვალობა

საქართველოში“,სადაცჯანდაცვისპრო
ექტიწამოვიწყე.ესთემაჩემთვისერთობ
საინტერესოაღმოჩნდა,რადგანსაქართველოს
პოლიტიკურიდაეკონომიკურიგანვითარების
შესახებკარგიწარმოდგენაშემექმნა.ამ
კვლევისშედეგადდავასკვენი,რომარსე
ბობსსამიმიზეზი,რითაცსაქართველოს
ჯანდაცვისსისტემაშიარსებულიპრობლე
მებიაიხსნება.იმასაცმივხვდი,თუთუ
რატომარისესმნიშვნელოვანისაკითხი.
ჯერერთი,ჯანდაცვასსოციალურკვლევებ
შიმუდმივადმოიხსენიებენროგორცქვეყნის
წინაშემდგომერთერთყველაზემნიშვნელო
ვანსაკითხს.მეორე,საბჭოთაკავშირიდან
გამოყოფისშემდეგსათანადოსტრატეგიებისა
დაახალისისტემისჩამოყალიბებისნათელი
ხედვისუქონლობისგამოსაქართველოსჯან
დაცვისსისტემაქაოსმამოიცვა.მესამეც,
წინახელისუფლებაშეეცადა,მდგომარეობა
პრივატიზაციისადამინიმალურირეგულირე
ბისპოლიტიკისგატარებითგამოესწორებინა.
ამითზოგიერთიასპექტიკიგაუმჯობესდა,
მაგრამმდგომარეობაძირეულადარგამოს
წორებულა.ჯანდაცვისსისტემაშიარსებუ
ლიმრავალიგანსხვავებულიპრობლემისადა
იმისგამო,რომმოსახლეობაჯანდაცვასუმ

ნიშვნელოვანესსფეროდგანიხილავს,ახალი
მთავრობავალდებულიარაღაციღონოს.
ჩვენიკვლევა,უმთავრესად,ეხებაფარ

მაცევტულსექტორს,რომელიცხშირადგამხ
დარათავადპრეზიდენტისკრიტიკისსაგანი,
სადაზღვევოსექტორს,რომელიცწარსულშიც
დაახლაცსერიოზულცვლილებებსგანიცდის,
დაჰოსპიტალურსექტორს,რომელიცსრული
პრივატიზაციისპროცესშიიმყოფებოდა.ჩვე
ნიმიზანიაშევაფასოთ,თუროგორზემოქმე
დებსარსებულისიტუაციადაპოლიტიკაჯან
დაცვისხელმისაწვდომობასადახარისხზე.
ფარმაცევტულბაზარზესაქართველოშიორი

კომპანიადომინირებს,რომლებიცყველაზე
მსხვილიკომპანიააიმპორტის,დისტრი
ბუციის,საცალოვაჭრობისადაწარმოების
სექტორებში.ჩვენმაკვლევამაჩვენა,რომ
ამკომპანიებისმიერბაზარზედომინანა
ტურიმდგომარეობისბოროტადგამოყენებით
2010წელსფასნამატებმა100%სგადააჭარ
ბა.მთავარიპრობლემა,რომელსაცჩვენი
კვლევისდროსვაწყდებოდით,ისიყო,რომ
მიუხედავადიმისა,რომჩვენსმიერგა
მოკითხულთაგანბევრმაიცოდარამდენიმე
მაგალითიიმისა,თუროგორიყენებდაეს
ორიმსხვილიკომპანიაბოროტადსაკუთარ
გაბატონებულპოზიციასბაზარზე,არცერთი
მათგანიარაღმოჩნდამზად,საჯაროდგა
მოსულიყოდასაკუთარისახელიანთუნდაც
გამოცდილებადაეფიქსირებინა.ვითარე
ბასკიდევუფროართულებსწამლისხარისხს
რეგულირებისნაკლებობა.ესსაკითხი,
რეალურად,ბაზარზსაქვსმინდობილი,რის
შედეგადაცპაციენტებსხარისხისგარანტია
არაქვთ.
სერიოზულპრობლემასწარმოადგენსაგრეთ

ვეფარმაცევტულიკომპანიებისვერტიკალუ
რიინტეგრაციასადაზღვევოდაჰოსპიტალურ
სექტორში,ისევე,როგორცსადაზღვევო
კომპანიებისაჰოსპიტალურსექტორში.
მდგომარეობასკიდევუფროართულებსფართო
მასშტაბიანიპრივატიზაცია,რომელსაცსაკ
მარისირეგულაციებიარახლავსთან,რაც
ჯანდაცვისმინიმალურხარისხსუზრუნველ
ყოფდადაპაციენტთაუფლებებსდაიცავდა.
წინამთავრობამგადაწყვიტა,მოძვე

ლებულისაავადმყოფოებიშეეცვალამთელი
სექტორისპრივატიზებისგზით.თუმცა,
ინვესტიციებისნაკლებობისგამო,შეს
ყიდვისპროცესშისადაზღვევოკომპანიები

იქნენჩართულნი,რომლებიც,როგორცჩვენი
კვლევითგამოჩნდა,იძულებისწესითყიდუ
ლობდნენდააშენებდნენსაავადმყოფოებს.
მეტიც,კონტრაქტებისპირობებით,ინვეს
ტორებივალდებულნიარიან,საავადმყოფო
ებსპროფილიმხოლოდ7წლისგანმავლობაში
შეუნარჩუნონ,რისშემდეგაცშენობისსურ
ვილისამებრგამოყენებისუფლებაეძლევათ.
საერთაშორისოგამოცდილებაგვიჩვენებს,
რომსაავადმყოფო,თუმასში100საწოლზე
ნაკლებია,ძალიანსაეჭვოა,მომგებია
ნიიყოს.საქართველოშისაავადმყოფოთა
65%შისაწოლთარაოდენობა50ზენაკ
ლებია,რაცქმნისსაფრთხეს,რომბევრი
საავადმყოფოკონტრაქტის7წლიანივადის
ამოწურვისშემდეგუცბათშეიძლებაგაქრეს
კიდეც.ესპრობლემაგანსაკუთრებითმწვა
ვედდგასრეგიონებში,რადგანსწორედიქ
არისთავმოყრილიპატარასაავადმყოფოთა
უმეტესობა.ამასემატებამომსახურების
დაბალიხარისხიდაცუდისანიტარულიპი
რობები.
ფარმაცევტულიდასოციალურიდაცვისმუ

შაკთასაქართველოსპროფკავშირისპიარ
მენეჯერმამითხრა,რომკმაყოფილიდარჩა
ჩვენიანგარიშებით,რადგანისინირეალუ
რადადასტურებენიმას,რასაცისამდენი
ხნისგანმავლობაშიამბობდა.
ჩვენმაკვლევამმედიასაშუალებებისდი

დიყურადღებამიიპყრო.უმსხვილესმაფარ
მაცევტულმაკომპანიებმაპრესკონფერენცია
გამართეს,სადაცგანაცხადეს,რომჩვენი
დასკვნებიბაზარზედომინირებისბოროტად
გამოყენებისშესახებსიმართლესარშეე
ფერებოდა.
ამჟამადმთავრობამთელისადაზღვევო

სისტემისრეფორმირებასაპირებს.რეფორ
მებიდაზღვევისფართოსისტემისშექმნა
ზეაგათვლილი.თუმცა,ვერვხედავთრაიმე
სტრატეგიას,რომელიცწამლისხარისხის
გაუმჯობესებას,ფასებისშემცირებასან
საავადმყოფოებისმდგრადობასადახარისხს
უზრუნველყოფდა.
დამატებითიმისთქმაშემიძლია,რომ

„საერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართ
ველო“პასუხისმგებლობითჩაატარებსბოლო
დროსგანვითარებულიმოვლენებისმონიტო
რინგსდაშეიმუშავებსრეკომენდაციებს,
თუროგორუნდაგაუმჯობესდესმომავალში
ჯანდაცვასაქართველოში. 

ჯან მ რ თე ლო ბის დაზღ ვე ვაჯანდაცვის სექტორი საქართველოში - 
მთავარი გამოწვევები
ხე რარდ  დე ბუ რი „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა - სა ქარ თ ვე ლოს“ 2011 წელს შე უ ერ თ და 
და ორ გა ნი ზა ცი ის ჯან დაც ვის პრო ექ ტის ანა ლი ტი კო სად მუ შა ობს.

მი ხე ილ კუ კა ვა „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა -  სა ქარ თ ვე ლოს“ ანა ლი ტი კო სი ა. იგი ჩვენს ორ გა-
ნი ზა ცი ას 2011 წელს შე მო უ ერ თ და. მი ხე ი ლი  პა სუ ხის მ გე ბე ლია სა ფი ნან სო, სა დაზღ ვე ვო და ჯან დაც-
ვის სექ ტო რებ ზე.
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ჩ
ვენმაორგანიზაციამმჭიდროთანამ
შრომლობაჯერკიდევ2004წლისმოწ
ვევისპარლამენტთანდაიწყო.მაშინ

ჩვენმაჟორიტარიდეპუტატებისრეგიონულ
ბიუროებთანერთადამომრჩეველსსაკანონ
მდებლოინიციატივებსვაცნობდითდაუკვე
მიღებულკანონებზესაჯაროგანხილვებს
ვაწყობდით.„საერთაშორისოგამჭვირვა
ლობა–საქართველო“ასევესისტემატურად
უტარებდატრენინგებსდეპუტატებისბიუროს
თანამშრომლებს,რათამათისაქმიანობა
რეგიონებშიკიდევუფრონაყოფიერიყოფი
ლიყო.
2008წლისმოწვევისპარლამენტთანთა

ნამშრომლობააქტიურფაზაში2011წელს
შევიდა,როდესაცხელახლაგავხსენით
ჩვენისაპარლამენტოოფისი.ტექნოლოგი
ებისგამოყენებაზეგაზრდილიაქცენტით,
ამპერიოდიდანვცდილობთსაპარლამენტო
საქმიანობისმონიტორინგიკიდევუფ
როეფექტიანადვაწარმოოთდაკანონებისა
დაკანონპროექტებისშესახებდისკუსიაში
ფართოაუდიტორიაჩავრთოთ.ჩვენსბლოგ
პოსტებშიმნიშვნელოვანისაკანონმდებლო
ინიციატივებისშესახებმკითხველსგასა
გებენაზევუამბობთ.სოციალურიქსელები,
FacebookიდაTwitterიმნიშვნელოვა

ნისაკითხებისწამოწევაშიგვეხმარება
დაშესაძლებლობასგვაძლევს,მარტივად
მივაწვდინოთხმაძალიანბევრადამი
ანს,როგორცსაქართველოში,ისე–ქვეყ
ნისგარეთ.აღსანიშნავია,რომ2012წელს
საქართველოშიპირველადსწორედჩვენ
დავიწყეთმნიშვნელოვანისაპარლამენტო
სხდომებისადაშეხვედრებისTwitterის
საშუალებითრეალურდროშიგაშუქება
(იხილეთtwitter.com/TIGLive).
თუმცაგვესმისისიც,რომამმიდგომას

მნიშვნელოვანიშეზღუდვებიცაქვს,რადგან
საქართველოსმოსახლეობისჯერკიდევდიდი
ნაწილიარიყენებსინტერნეტს.სწორედ
ამიტომ2011წლისაპრილშისაპარლამენ
ტოსიახლეებისშესახებმოკლეტექსტუ
რიშეტყობინებებისგაგზავნადავიწყეთ.
ჩვენისაპარლამენტოშეტყობინებების
სერვისით(transparency.ge/legisla
tivealerts)სხვადასხვაინტერესებისა
დაპროფესიებისადამიანებისარგებლობენ:
ჟურნალისტები,სტუდენტები,მასწავლებ
ლები,მეწარმეები,დიპლომატები,უფლე
ბადამცველები...რადგანსულ140სიმბო
ლოთივართშეზღუდულები,ვცდილობთჩვენს
შეტყობინებებშიმაქსიმალურადლაკონურად
გადმოვცეთყველაზემნიშვნელოვანიცვლი

ლება,რასაცკანონპროექტიითვალისწი
ნებს.გარდაძირითადიცვლილებისარსისა,
ჩვენსგამომწერებსასევემოსმენისდრო
ისადაკანონპროექტისსტატუსისშესახებ
ვატყობინებთ.
ნოემბრიდანკიდევერთიინიციატივაწა

მოვიწყეთ–ყოველორშაბათსქვეყნისმთა
ვარსაკანონმდებლოორგანოშიმიმდინარე
ყველაზესაინტერესომოვლენებსსაპარლა
მენტოამბებისპოდკასტშიმიმოვიხილავთ.
პოდკასტისგამოყენებადაგავრცელება
ნებისმიერმედიასაშუალებას,ბლოგერსდა
დაინტერესებულპირსჩვენინებართვისგა
რეშეშეუძლია.
2012წელსჩვენიგუნდისყველაზედიდი

დამნიშვნელოვანიპროექტიალბათმაინც
ჩვენისაპარლამენტომონიტორინგისვებ
გვერდიიყო,რომელიცკავკასიისმშვი
დობის,დემოკრატიისადაგანვითარების
ინსტიტუტთან(CIPDD)ერთადშევქმენით.
ვებგვერდიმიზნადისახავდა:(1)მომხ
მარებლისთვისმისმიერარჩეულიდეპუტა
ტებისპარლამენტშიმოღვაწეობისშესახებ
ამომწურავიდაობიექტურიინფორმაციის
მიწოდებას,(2)უახლესიკანონპროექტების
შესახებინფორმირებასდა(3)პარლამენ
ტისწევრებთანმარტივადდაკავშირების
შესაძლებლობისმიცემას.პროექტისგან
სახორციელებლადჩვენმაპროგრამისტებ
მაჩამოტვირთესდადაამუშავესსაჯარო
მონაცემთაბაზებიისეთიწყაროებიდან,
როგორიცააქონებისდეკლარაციებისადა
პარლამენტისვებგვერდები.
CIPDDსთანერთადშექმნილმავებგვერდ

მაShenMartav.geრამდენიმეთვეიმუშა
ვა.ახალიპარლამენტისარჩევისგამო,
მონაცემებისმთლიანადგანახლებაგახდა
საჭირო.2012წლისოქტომბრიდანსა
პარლამენტომონიტორინგისვებგვერდზე
„საერთაშორისოგამჭვირვალობა–საქარ
თველო“დამოუკიდებლადაგრძელებსმუშა
ობას.2012წლისმოწვევისპარლამენტის
წევრთაშესახებგანახლებულიინფორმაცი
ით,გაუმჯობესებულიმახასიათებლებითადა
დიზაინითვებგვერდსChemiParlamenti.ge
საზოგადოებასულმალეიხილავს. 

ჩვენი საქმიანობა საკანონმდებლო ორგანოში

ეკა როს ტო მაშ ვი ლის პირ ვე ლი პრო ფე სი უ ლი გა მოც დი ლე ბა „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა ქარ თ-
ვე ლოს“ უკავ შირ დე ბა: 2007 წელს მან ორ გა ნი ზა ცი ა ში სტა ჟი რე ბის პროგ რა მა გა ი ა რა. ხუ თი წლის 
შემ დეგ, 2012 წლის იან ვარ ში ეკა „საერთაშორისო გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – სა ქარ თ ვე ლოს“ გუნდს შე უ ერ თ-
და, რო გორც სა პარ ლა მენ ტო ჩარ თუ ლო ბის კო ორ დი ნა ტო რი. 2012 წლის იან ვ რი დან კი სა მო ქა ლა ქო ჩარ-
თუ ლო ბის კო ორ დი ნა ტო რის პო ზი ცი ას იკა ვებს.
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წლიური ანგარიში

ს
აქართველო51ეადგილსიკავებს
„საერთაშორისოგამჭვირვალობის“
2012წლისკორუფციისაღქმისინ

დექსში(CPI),რომელიცსაჯაროსექტორ
შიარსებულიკორუფციისაღქმასზომავს
176ქვეყანაში.საქართველომ2012წლის
კვლევაში52ქულამიიღო100ქულიან
შკალაზე(სადაც0ძალზეკორუმპირებულ,
ხოლო100ძალზესუფთასაჯაროსექ
ტორსნიშნავს).
კორუფციისაღქმისყველაზედაბა

ლიმაჩვენებელი2012წელსდანიაში,
ფინეთში,ახალზელანდიაში,შვედეთსა

დასინგაპურშიდაფიქსირდა.რეიტინგის
ბოლოშიმიანმარი,სუდანი,ავღანეთი,
ჩრდილოეთკორეადასომალიარიან.
2012წლისკორუფციისაღქმისინდექსი

ახალი,გაუმჯობესებულიმეთოდოლოგიით
იქნაშედგენილი,რაცწლევანდელიმაჩ
ვენებლებისწინაწლებისმონაცემებთან
შედარებისსაშუალებასარიძლევა.სა
ქართველორეიტინგში51ეადგილსიყოფს
სეიშელისკუნძულებთანერთად,თუმ
ცაუსწრებსამრეიტინგშიევროკავში
რისწევრრამდენიმესახელმწიფოს,მათ
შორისჩეხეთს,ლატვიას,სლოვაკეთს,

რუმინეთსადაბულგარეთს,დაოდანვჩა
მორჩებარუანდას,ლიტვას,კოსტარიკა
სადაუნგრეთს.
საქართველომ2004წლისშემდგომ

მნიშვნელოვანწარმატებებსმიაღწიაკო
რუფციისსხვადასხვაფორმასთანბრძოლის
მხრივ.წვრილმანიკორუფციაფაქტობრი
ვადგაუჩინარდასაქართველოსმოქალაქე
ებისყოველდღიურიცხოვრებიდან.ასევე
გაუმჯობესდაქვეყნისანტიკორუფციული
კანონმდებლობადაგაიზარდამთავრო
ბისსაქმიანობისგამჭვირვალობამთელ
რიგსფეროში.ამისყველაზეთვალსაჩინო

მაგალითებსშორისაასაჯარომოხელე
თაქონებრივიდეკლარაციებისშესახებ
მონაცემთაბაზისშექმნადაეფექტია
ნიმომსახურება,რომელსაცმოქალაქე
ებსიუსტიციისსახლებიუწევენ.ასევე
აღსანიშნავიასახელმწიფოშესყიდვების
ინოვაციურიელექტრონულისისტემისადა
ელექტრონულიმმართველობისმექანიზმე
ბისშემოღება.
ამავედროს,20042012წლებშიკვლა

ვაცაღინიშნებოდასერიოზულინაკლოვა
ნებებიქვეყნისანტიკორუფციულსის
ტემაში.პარლამენტისადასასამართლოს

სისუსტემშეარყიაურთიერთკონტროლისა
დაგაწონასწორებისდემოკრატიულისის
ტემადააღმასრულებელიშტოსდომინი
რებაგამოიწვია.რამდენიმემნიშვნე
ლოვანისახელმწიფოუწყება,მათშორის
პროკურატურადასახელმწიფოაუდიტის
სამსახური,არასაკმარისადდამოუკიდე
ბელიიყოქვეყნისპოლიტიკურიხელმძღ
ვანელობისგანდაპოლიტიკურინსტრუმენ
ტებადგამოიყენებოდა.აღმასრულებელი
ხელისუფლებისხელმძღვანელებისათანადო
ანგარიშვალდებულებისადაზედამხედვე
ლობისგარეშემუშაობდნენ,რაცძალა

უფლებისბოროტადგამოყენებისადაკო
რუფციისმნიშვნელოვანშესაძლებლობებს
ქმნიდა.ზოგიერთინსტიტუტს,რომლებ
საცგავლენიანითანამდებობისპირები
ხელმძღვანელობდნენ,გამჭვირვალობისა
დაანგარიშვალდებულებისარსებულიმე
ქანიზმებისთვისგვერდისავლისსაშუ
ალებაჰქონდა.სახელმწიფოსმართვის
დაუბალანსებელმასისტემამსახელმწიფო
სამსახურებისუკიდურესიპოლიტიზირე
ბაგამოიწვია,რისაშკარამაგალითებს
ხშირადვხვდებოდითგანსაკუთრებითწი
ნასაარჩევნოპერიოდში. 
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კო რუფ ცი ის 
აღ ქ მის 
ინ დექ სი 2012 
176 ქვე ყა ნას შო რის 
სა ქარ თ ვე ლო 51–ე ად გილ ზეა
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ფი ნან სუ რი გუნ დი 

ჩ
ვენიორგანიზაციისთვის2012წე
ლიისეთივემნიშვნელოვანიაღმოჩნ
და,როგორც2011წელი.2011წელთან

შედარებით,დაფინანსებაგაორმაგდა,ხოლო
თანამშრომლებისრაოდენობა40დან55მდე
გაიზარდა.2012წელს25–ზემეტპროექტს
ვმართავდითფინანსურადდაადმინისტრაციუ
ლად.ამისათვისმოგვიწიაისეთიფინანსური
სისტემისშექმნა,რაცერთდროულადრამოდე
ნიმედონორისრეგულაციებსგააერთიანებდა.

2012წლისყველაზედიდიმიღწევა
ჩვენიდეპარტამენტისთვისიყოშვედე
თისგანვითარებისადათანამშრომლობის
სააგენტოს(Sida)საგრანტოკონკურს
შიმონაწილოებისმისაღებადშესაბამისი
სამუშაოებისჩატარება,რაცგულისხმობდა
ფინანსურისისტემისდახვეწასდამორგე
ბასამკონკრეტულიდონორისმოთოხვნებ
თან.ამავდროულად,ფინანსურისისტემა
თანხვედრაშიუნდამოსულიყოსაქარ

თველოსსაგადასახადოდასაბუღალტრო
რეგულაციებთან.საერთაშორისოაუდიტების
შემოწმებისშედეგადმივიღეთრეკომენდა
ციებისნუსხა,რისიგანხორციელებადა
დამკვიდრებაწლისბოლომდედავასრულეთ.
შვედეთისგანვითარებისადათანამშ

რომლობისსააგენტოს(Sida)გრანტისმი
ღებამჩვენორგანიზაციასინსტიტუცი
ონალურიდაფინანსებისსაშუალებამისცა
დაგააორმაგამთლიანიშემოსავალი. 
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შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 
(SIDA) 

ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო (USAID) 
IREX-ის, EWMI და IFES-ის მეშვეობით

ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო”

ღია საზოგადოების ინსტიტუტი

ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სლოვაკეთის რესპუბლიკის ოფიციალური დახმარება განვითარების 
ხელშეწყობისთვის  (Slovak Aid) სლოვაკეთის TI-ის მეშვეობით

დაბრუნებული დღგ

შემოწირულობები

საერთაშორისო გამჭვირვალობის სეკრეტარიატი

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

საერთაშორისო განვითარების დეპარტამენტი-დიდი ბრიტანეთი(DFID)

ბიუჯეტის და პოლიტიკის პრიორიტეტების ცენტრი

ნიდერლანდების ევროპისა და საერთაშორისო 
საქმეთა თანამშრომლობის სამინისტრო

სხვა შემოსავლები

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000

პირები და სააგენტოები, რომელთაც 2012 წელს 1000 ევროზე მეტი შესწირეს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა –  საქართველოს“           
OSCE/ ODIHR - 6,398.44 ლარი  Gebrüder Weiss - 5,303.71 ლარი

თანამშრომლები 56%
პირდაპირი საპროგრამო ხარჯები 16%
იურიდიული, საკონტრაქტო მომსახურება 5%
ქირა, კომუნალური ხარჯები 8%
აღჭურვილობა 5%
კომუნიცაციის ხარჯი 2%
მგზავრობის ხარჯები 6%
სხვა 2%
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უფროსითანამშრომლები

ეკა გი გა უ რი–აღმასრულებელიდირექტორი
ნი ნა ხა ტის კა ცი პროგრამისდირექტორი
მა თი ას ჰუ თე რი პროექტისმენეჯერი
დე რეკ დო ლე რი პროექტისმენეჯერი
ერეკ ლე ურუ შა ძე პროექტისმენეჯერი
ლე ვან ნატ როშ ვი ლი პროექტისმენეჯერი
გია გვი ლა ვა პროექტისმენეჯერი

თანამშრომლები

ეკა დურ გ ლიშ ვი ლი ფინანსურიდაადმინისტრაციულმენეჯერი
ნა ნა ლობ ჟა ნი ძე კომუნიკაციებისოფიცერი
თე მურ ოვ ჩი ე ვი ლოჯისტიკისმენეჯერი
ლა შა გო გი ძე მკვლევარი/ანალიტიკოსი
ირი ნე ურუ შა ძე იურისტი
ნუ ცა ტუ ღუ ში ტექნიკურიასისტენტი
ეკა ბო კუ ჩა ვა იურისტი
გი ორ გი თო ფუ რი ა საპარლამენტოთანაშემწე
ნი ნო მაჩხა ნე ლი ოფისისთანაშემწე
ჟა ნა ჩი ქო ვა ნი იურისტი,ბათუმი
ნი ნო მე რე ბაშ ვი ლი იურისტისთანაშემწე
ზუ რა გვე ლე სი ა ნი იურისტი
ვან და ცის კა რიშ ვი ლი ფინანსურითანაშემწე
და ვით მეს ხი ძე სასამართლოდამკვირვებელი,ბათუმი 
პა ა ტა ლო ხიშ ვი ლი იურისტი
მა მუ კა ან დღუ ლა ძე მედიაანალიტიკოსი
ლი კა შავ გუ ლი ძე მედიაანალიტიკოსი
ნა თია კუ ტი ვა ძე ანალიტიკოსი
ანი ნო ზა ძე პროგრამისასისტენტი
მა რი ამ გა ბე და ვაპროექტისანალიტიკოსი
ხე რარდ დე ბუ რი პროექტისანალიტიკოსი
მა რი ა ნა კი კუ პროექტისკოორდინატორი
სე ბას ტი ან ჰენ შე ლი წამყვანიდეველოპერი
ალექ სან დ რე ჩუპ რი ნი ITადმინისტრატორი

და ვით ჯა ი ა ნი საპარლამენტოასისტენტიპროგრამისასისტენტი
სან დ რო ქევ ხიშ ვი ლი მედიამონიტორისკოორდინატორი
ქე თი ბოლ ქ ვა ძე–საპარლამენტოასისტენტი
ტე რე ზა სვენ სო ნი პროექტისკოორდინატორი
მი ხე ილ კუ კა ვაუფროსიანალიტიკოსი
ევა ან დერ სო ნი უფროსიანალიტიკოსი
კრის ბე ლი პერსონალისტექნოლოგი
თე ო ნა ზა ქა რაშ ვი ლი იურისტი
გი ორ გი ლი უ ბა რე ცი ვებდეველოპერი
ქე თე ვან მეზ ვ რიშ ვი ლი  იურისტისთანაშემწე
ან დ რია ნა დი რა ძე  იურისტი
თორ ნი კე ნატ როშ ვი ლიინფორმაციისოფიცერი
ეკა როს ტო მაშ ვი ლი საპარლამენტოჩართულობისკოორდინატორი
კა ხა ური ად მ ყო ფე ლი საპარლამენტოასისტენტი
ანა ქო ჩუ აიურისტი
ქე თე ვან შენ გე ლი აოფისისადმინისტრატორი
ოლ ღა შერ მა დი ნიოფისისასისტენტი
დი ა ნა ჩა ჩუ ა მედიაანალიტიკოსი
გი გი ჩიხ ლა ძეანალიტიკოსი
გი ორ გი ჭან ტუ რი აანალიტიკოსი
თა მარ ჭარ ბა ძე  იურისტი/ქუთაისისოფისისკოორდინატორი
ლა დო ხა სი ა იურისტისთანაშემწე
ირაკ ლი ჭუმ ბუ რი ძე დიზაინერი/ფოტოგრაფი

სტაჟიორები

ლილიაჩიხლაძე,ალექსიასაშვილი,დავიდიაროუ,ლევანგულუა,
გიორგიჭანტურია

გამგეობისწევრები

მარკ მა ლე ნი–გამგეობისთავჯდომარე
გი ორ გი ახალ კა ცი წევრი
ნი ნო ლე ჟა ვა–წევრი
ალექ სან დ რე ხუ ბუ ლა ვა–წევრი
თა მარ ქა რო სა ნი ძეწევრი

1.ამერიკისიურისტთაასოციაცია
2.ბრიტანეთისსაბჭო
3.ბრიტანეთისსაელჩოსაქართველოში
4.კანადისსაელჩო
5.კანადისფონდი
6.ევროკომისიისწარმომადგენლობასაქართველოში
7.აირისსაქართველო
8.ფონდი„ღიასაზოგადოებასაქართველო“
9.ეუთოსმისიასაქართველოში
10.ეუთოსვენისოფისი
11.ღიასაზოგადოებისინსტიტუტი
12.შვეიცარიისგანვითარებისადათანამშრომლობისსააგენტო
13.BPსაქართველო
14.ნიდერლანდებისსამეფოსსაელჩოსაქართველოში
15.ეროვნულიშემოწირულობადემოკრატიისათვის
16.გერთიანებულისამეფოსსაერთაშორისოგანვითარებისდეპარტა

მენტი
17.IFES,აშშისსაერთაშორისოგანვითარებისსააგენტო(USAID)
18.საერთაშორისოსაბიუჯეტოთანამშრომლობა
19.საერთაშორისოკვლევისადაგაცვლებისსაბჭო(IREX)/USAID

20.აღმოსავლეთდასავლეთისმართვისინსტიტუტიUSAIDისმხარ
დაჭერით(EWMI)

21.ჩეხეთისრესპუბლიკისსაგარეოსაქმეთასამინისტრო/ჩეხეთის
საელჩოსაქართველოში

22.ევრაზიისთანამშრომლობისფონდი
23.ბრიტანულქართულიპროფესიულიქსელი(UGPN)
24.ოქსფამნოვიბი
25.შავიზღვისნდობარეგიონულითანამშრომლობისთვის
26.ირალანდიისსაგარეოსაქმეთადავაჭრობისდეპარტამენტი
27.შვეიცარიისგანვითარებისადათანამშრომლობისსააგენტო
28.ფინეთისსაგარეოსაქმეთასამინისტრო
29.პოლონურჩეხურისლოვაკურისოლიდარობისფონდი
30.საერთაშორისოგამჭვირვალობისსამდივნო
31.ლატვიისსაგარეოსაქმეთასამინისტრო
32.შვედეთისსაერთაშორისოგანვითარებისადათანამშრომლობის

სააგენტო
33.სლოვაკეთისდახმარება
34.ეკონომიკურიპოლიტიკისკვლევისცენტრი
35.ბიუჯეტისადაპოლიტიკისპრიორიტეტებისცენტრი
36.ნიდერლანდებისსაგარეოსაქმეთასამინისტრო

თა ნამ შ რომ ლე ბი და გამ გე ო ბის წევ რე ბი

დო ნო რე ბი და არ სე ბის დღი დან
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