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ძირითადი დასკვნები
ღია მმართველობის პარტნიორობა გლობალური პლატფორმაა, რომელიც ახლახან
დაიწყო და რომლის მიზანია მოქალაქეებს დეტალური ინფორმაცია ჰქონდეთ
მთავრობის საქმიანობის შესახებ და შეეძლოთ ამ საქმიანობაში მონაწილეობა. ახალი
ტექნოლოგიების გამოყენებით მოქალაქეებს ინფორმაციაზე უფრო იოლი წვდომა
ექნებათ და უფრო უკეთ შეეძლებათ საკითხები პირდაპირ მთავრობის წინაშე
დააყენონ.
საქართველო ერთ-ერთი პირველი იყო იმ ქვეყნების ჯგუფიდან, რომელიც ღია
მმართველობის პარტნიორობას შეუერთდა და აიღო ვალდებულება დაეცვა მისი
ძირითადი
პრინციპები:
გამჭვირვალობა,
მოქალაქეთა
მონაწილეობა,
ანგარიშვალდებულება და ტექნოლოგიური ინოვაცია. 2012 წლის აპრილში ქვეყნის
მთავრობამ წარმოადგინა კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, სადაც ხაზგასმული არის ამ
პრინციპების სახელმწიფო სექტორში დანერგვის ძირითადი ღონისძიებები. სამოქმედო
გეგმის შემუშავებას წინ უძღოდა კონსულტაციების სერია სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციებთან, რომლებმაც გადამწყვეტი როლი შეასრულეს საბოლოო
დოკუმენტის მათ საჭიროებებსა და ღია მმართველობის პარტნიორობის ძირითად
მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაში.
წინამდებარე კვლევის ძირითადი დასკვნებია:
•
•

•

•

•

საქართველოს მთავრობას აქვს ქვეყანაში ღია მმართველობის პარტნიორობის
პრინციპების დანერგვის პოლიტიკური ნება და უნარი.
იუსტიციის სამინისტრომ, რომელიც საქართველოში ღია მმართველობის
პარტნიორობის მთავარი განმახორციელებელი უწყებაა, დაგვიანებით დაიწყო
საზოგადოებასთან კონსულტაციები. მან მხოლოდ ცალკეული შეხვედრები
ჩაატარა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან. ამის შედეგად, მთელი
კონსულტაციის
პროცესი
გართულდა,
გახდა
რა
ექსკლუზიური,
არათანმიმდევრული და ფრაგმენტული.
ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის პირველ ორ სამუშაო
ვერსიაში, რომლებიც იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა, არ აისახა
არასამთავრობო
ორგანიზაციათა
მოსაზრებები.
ეს
დოკუმენტები
კორუფციასთან საქართველოს ბრძოლის უკვე არსებული რეფორმების
გამეორება იყო და არ შეიცავდა ღია მმართველობის პარტნიორობის მიერ
მოთხოვნილ ახალ ვალდებულებებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევამ, კოალიციაში მეტი ორგანიზაცია
ჩაერთო
და
შედეგად
სამოქმედო
გეგმის პროექტზე
ერთობლივი
რეკომენდაციები შეემუშავებინა, ხელშესახები შედეგი გამოიღო, როცა დარგის
სამი მოწინავე ორგანიზაცია: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“,
„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ და „ჯამფსტარტ
საქართველო“ სამოქმედო გეგმის პროექტის მომზადებაში ჩაერთო.
ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტი
ძირითადად არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს ეყრდნობა და
წინა ორ ვერსიასთან შედარებით მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას წარმოადგენს.
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•

•

•

არსებული რეფორმების წარმოდგენის გარდა, იგი მოიცავს რიგ ახალ
ვალდებულებებს, რომელიც ღია მმართველობის პარტნიორობის მთავარი
პრინციპებისა და საქმიანობის შესაბამისია.
ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის მთავარ სისუსტეს
წარმოადგენს იმ კონკრეტული მაჩვენებლების არარსებობა, რომელთა
მიხედვითაც ამ სამოქმედო გეგმის განხორციელების წარმატება უნდა გაიზომოს.
იუსტიციის
სამინისტროს
მიერ
ორგანიზებულ
არასამთავრობო
ორგანიზაციების ფორუმს, რომელიც საქართველოს მთავრობის ღია
მმართველობის პრინციპების განხორციელების მაკოორდინირებელი სამუშაო
ჯგუფია, უმეტესად ის არასამთავრობო ორგანიზაციები ესწრებიან, რომელთაც
კონსულტაციის პროცესში მთავარი როლი ითამაშეს.
საქართველოში
მოქალაქეებისა
და
არასამთავრობო
ორგანიზაციების
უმეტესობას ღია მმართველობის პარტნიორობის მცირე ცოდნა, გამოცდილება
და ინტერესი აქვს, რაც მას ორგანიზაციების ექსკლუზიური კლუბისთვის
განკუთვნილ ფუფუნების პოლიტიკად ხდის.
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შესავალი
მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს მოქალაქეებთან თავისი
პოლიტიკის ღიად და გულწრფელად კომუნიკაციას, რათა ისინი უფლებამოსილი
გახადოს და ამასთანავე მათი ნდობა მოიპოვოს. ამ მხრივ ახალი ტექნოლოგიების და
ინოვაციების გამოყენება მეტად გამოსადეგია, აძლევს რა ხალხს ინფორმაციაზე უფრო
იოლ წვდომას და უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ
ჩართულობას. მეორე მხრივ, სამოქალაქო საზოგადოების ცოდნა, იდეები და
დამოუკიდებელი დაკვირვების უნარი მთავრობისთვის შეიძლება ძლიერ სასარგებლო
აღმოჩნდეს და მას დაეხმაროს საჭიროებებზე მორგებული პოლიტიკის შემუშავებაში,
რომელიც მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმებით იქნება აღჭურვილი. ეს თავის
მხრივ
აუმჯობესებს
ქვეყანაში
მთავრობის
ანგარიშვალდებულებისა
და
გამჭვირვალობის სტანდარტებს, ამცირებს კორუფციის აღქმას და მოქალაქეებს
ეხმარება ცხოვრების განმავლობაში არჩევანი კარგად ინფორმირებულობის
საფუძველზე გააკეთონ.
გლობალური ინიციატივა ღია მმართველობის პარტნიორობა, რომელიც 2011 წლის 20
სექტემბერს დაიწყო, მიზნად ისახავს ზემოხსენებული ამოცანების შესრულებას. ღია
მმართველობის პარტნიორობა ეფუძნება ისეთ ძირითად პრინციპებს, როგორიცაა
გამჭვირვალობა, მოქალაქეთა ჩართულობა, ანგარიშვალდებულება და ტექნოლოგიური
ინოვაცია. აღნიშნულ პარტნიორობაში ჩართვით, მთავრობები იღებენ ვალდებულებას,
მოქალაქეებს მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ თავიანთი საქმიანობის შესახებ, გაზარდონ
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობა, სახელმწიფო
სამსახურში დანერგონ მაღალი პროფესიული და ეთიკური სტანდარტები და ახალი
ტექნოლოგიები ინოვაციის შემოტანის სამსახურში ჩააყენონ. ღია მმართველობის
პარტნიორობამ გამოავლინა ხუთი „დიდი გამოწვევა“, რომელსაც ყველა ქვეყანა ამ
ვალდებულებების შესრულებისკენ სავალ გზაზე აწყდება. ესაა: სახელმწიფო
მომსახურების გაუმჯობესება, საჯარო მოხელეების კეთილსინდისიერების ამაღლება,
სახელმწიფოს რესურსების ეფექტური მართვა, უფრო უსაფრთხო საზოგადოების შექმნა
და კერძო კომპანიების ანგარიშვალდებულების გაზრდა.1
2012 წლის დეკემბრის მდგომარეობით, მთელი მსოფლიოს 58 მთავრობამ მხარი
დაუჭირა ღია მმართველობის პარტნიორობის პრინციპებს, 47–მა მთავრობამ კი უკვე
სამოქმედო გეგმის სახით წარმოადგინა აღებული ვალდებულებები ქვეყნის სპეციფიკის
გათვალისწინებით.2
საქართველო ღია მმართველობის პარტნიორობაში თავიდანვე იყო ჩართული. 2012
წლის 17 აპრილს ქვეყნის მთავრობამ პარტნიორობის ყოველწლიურ სამიტზე

1

ღია მმართველობის პარტნიორობა, მონაწილეობა, http://www.opengovpartnership.org/ogp-participation (ბოლო
ნახვა 2012 წლის 8 დეკემბერი).
2
ღია მმართველობის პარტნიორობა, ქვეყნის ვალდებულებები, http://www.opengovpartnership.org/countries
(ბოლო ნახვა 2012 წლის 8 დეკემბერი).
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ბრაზილიაში წარადგინა შესაბამისი სამოქმედო გეგმა.3 მანამდე მთავრობას ღია
მმართველობის პარტნიორობის კონსულტაციის სახელმძღვანელოს თანახმად,
მოეთხოვა სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესის კოორდინირება მოეხდინა
მოქალაქეთა დიდ ჯგუფთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ბიზნესის
წარმომადგენლებთან. ეს გულისხმობდა ღია მმართველობის პრინციპების შესახებ მათი
ცნობიერების ამაღლებას, სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მათ ჩართვასა და საბოლოო
დოკუმენტში მათი მოსაზრებების ასახვას. მთავრობას ასევე ინტერნეტში უნდა
გამოექვეყნებინა საკონსულტაციო შეხვედრების გრაფიკი და დეტალები, ამ
შეხვედრებზე გაჟღერებულ კომენტარებსა და მოსაზრებებთან ერთად. საბოლოო
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შემდეგ მთავრობას ევალებოდა შეექმნა რეგულარული
საკოორდინაციო მექანიზმი სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მონაწილეობით,
რომელიც გეგმის განხორციელებაზე იმუშავებდა.4 მთელი ამ პროცესების
კოორდინაციის როლი მიენიჭა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და მის
ანალიტიკურ დეპარტამენტს.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ კარგ მდგომარეობაშია ღია
მმართველობის პარტნიორობის შესახებ ამ ანგარიშის დაწერისა და მთავრობის ღია
მმართველობის პოლიტიკის ერთწლიანი მონიტორინგისა და ადვოკატირების დროს
გამოვლენილი ძირითადი საკითხების ფართოდ წარმოჩენისათვის. „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა – საქართველო“ აქტიურად იყო ჩაბმული ღია მმართველობის
პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის მომზადებაში და პარტნიორ არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან
ერთად
მთავრობას
მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია
და
რეკომენდაციები მიაწოდა. ამასთან, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“
გამოვიდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმის შექმნის ინიციატივით, რომელიც
იუსტიციის სამინისტროში იმოქმედებდა და ღია მმართველობის პარტნიორობის
სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობას
უზრუნველყოფდა. ფორუმის საშუალებით „საერთაშორისო გამჭვირვალობა –
საქართველო“ რეგულარულ კონტაქტში არის იუსტიციის სამინისტროსთან და სხვა
მონაწილე ორგანიზაციებთან, მათთან მჭიდრო სამუშაო ურთიერთობა აქვს და ბოლო
მოვლენების შესახებ უახლეს ინფორმაციას ფლობს.
წინამდებარე კვლევა მიზნად ისახავს, მიმოიხილოს, როგორ იყო ღია მმართველობის
პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის მომზადება კოორდინირებული საქართველოს
მთავრობასა და ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოებას შორის, როგორია მათი
მუშაობის საბოლოო პროდუქტი და რამდენად აკმაყოფილებს იგი იმ ექსპერტების
მოლოდინს, რომლებიც ამ პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული. სამოქმედო გეგმისა
და მისი არსებული მდგომარეობის ანალიზისას „საერთაშორისო გამჭვირვალობა –
საქართველო“ განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს აღებული ვალდებულებების

3

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ღია მმართველობის პარტნიორობა,
http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=794&lang_id=GEO (ბოლო ნახვა 2012 წლის 8
დეკემბერი).
4
ღია მმართველობის პარტნიორობა, კონსულტაცია, http://www.opengovpartnership.org/consultation (ბოლო
ნახვა 2012 წლის 8 დეკემბერი).
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აქტუალურობას, მთავრობის უნარს და რესურსებს მათ შესასრულებლად და
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დონორების როლს დახმარების გაწევაში.
კვლევაში ასევე განხილულია, თუ რომელი მეთოდები იქნება ყველაზე შესაბამისი და
ეფექტური ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის განხორციელებაში
მიღწეული პროგრესის შესაფასებლად. ბოლოს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა –
საქართველო“ მთავრობას, არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და დონორებს რიგ
რეკომენდაციებს სთავაზობს საქართველოს მიერ ღია მმართველობის პარტნიორობის
სამოქმედო გეგმის შესრულების გაუმჯობესების შესახებ.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ძირითადი დასკვნები პირველ რიგში
ეფუძნება საკუთარ გამოცდილებასა და ცოდნას, რომელიც მიიღო საქართველოში ღია
მმართველობის პარტნიორობის დაწყებიდან განხორციელების მიმდინარე ეტაპამდე
მისი აქტიური ჩართულობის შედეგად. ამას ემატება სამაგიდო კვლევა და
არასამთავრობო ორგანიზაციების ექსპერტებთან და ოფიციალურ პირებთან შვიდი
ინტერვიუ, რომლებიც პროცესის მთავარი წამყვანები არიან. ინტერვიუები ჩატარდა
თბილისში, 2012 წლის 8–31 აგვისტოს.
წინასწარი კონსულტაციები
ღია მმართველობის პარტნიორობის ვალდებულებების შემუშავების პროცესი ყველა
ქვეყანას საკმაოდ დიდ მოქნილობას ანიჭებს, რომლის დროსაც სათანადო ყურადღება
ეთმობა ეროვნულ კონტექსტს და ადგილობრივ თავისებურებებს. და მაინც,
პარტნიორობა მთავრობებს თხოვს, აიღონ ვალდებულებები, რომლებიც იქნება
კონკრეტული, დროში გაწერილი, ქმედებებზე ორიენტირებული და გაზომვადი,
პლატფორმის ძირითადი პრინციპების შესაბამისი. მთავარი აქცენტი უნდა გაკეთდეს
ახალი ვალდებულებების დამატებული ღირებულების ახსნაზე, რომელიც უნდა
განხორციელდეს
ღია
მმართველობის
პარტნიორობაში
სამოქმედო
გეგმის
წარდგენიდან ორი წლის ვადაში. ამასთან, მთავრობამ უნდა ახსნას, თუ როგორ
ეხმიანება ეს ვალდებულებები საზოგადოების შეფასებებს, რომელიც გაჟღერდა
წინასწარი კონსულტაციების დროს, რომელი სახელმწიფო უწყებები არიან
პასუხისმგებელი მათ განხორციელებაზე და რომელი კონკრეტული მაჩვენებლები და
ვადებია დადგენილი სამოქმედო გეგმის შესრულების გასაზომად.5 მთავრობებმა
სამოქმედო გეგმის შესრულებაში მიღწეული პროგრესის შესახებ ანგარიში უნდა
წარადგინონ ყოველწლიურად, ადგილობრივი დამოუკიდებელი ექსპერტების საბჭომ
კი პროცესის მისეული შეფასება ცალკე უნდა წარმოადგინოს. ორივე ანგარიში
ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოებისათვის, განთავსდება რა ღია მმართველობის
პარტნიორობის ონლაინ პორტალზე.6
საქართველოს მთავრობას არ ჰქონდა ღია მმართველობის პარტნიორობის
ვალდებულებების შემუშავების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოებისა და კერძო
სექტორის
ჩაბმის
კონკრეტული
გეგმა.
ფაქტობრივად,
საზოგადოებასთან

5

ღია მმართველობის პარტნიორობა, სამოქმედო გეგმის ნიმუში: http://www.opengovpartnership.org/ogp-actionplan-template (ბოლო ნახვა 2012 წლის 8 დეკემბერი).
6
ღია მმართველობის პარტნიორობა, მონაწილეობა, განმეორებითი ციტირება.
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კონსულტაციის პროცესი დაიწყო საკმაოდ სპონტანურად, მთავრობის მიერ ღია
მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივის მხარდაჭერიდან ორი თვის შემდეგ. 2011
წლის 14 ნოემბერს, იუსტიციის სამინისტრომ და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ
მიმართეს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ და თხოვეს შეეფასებინა
საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის კონცეფცია.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ იცოდა, რომ საქართველოს მთავრობა
აპირებდა პარტნიორობაში გაწევრიანებას, მაგრამ არ იცოდა, რა კონკრეტული
ვალდებულებები იყო აღებული, ამიტომ ამ ორი სამინისტროდან მიღებული
შეტყობინება მისთვის კარგი შესაძლებლობა აღმოჩნდა პროცესში ჩასართველად. ორი
დღის შემდეგ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ შეხვდა იუსტიციის და
საგარეო საქმეთა სამინისტროების ოფიციალურ პირებს არასამთავრობო ორგანიზაცია
„თავისუფლების ინსტიტუტის“ წარმომადგენელთან ერთად. შეხვედრაზე იუსტიციის
სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის მაშინდელმა უფროსმა ოთარ კახიძემ7 და
საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა თამთა კუპრაძემ „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო
გეგმის დაგეგმილი შინაარსი და მისი შემუშავების ვადები გააცნეს.
კახიძის თქმით, მთავრობის ღია მმართველობის პარტნიორობის ვალდებულებები
ძირითადად საქართველოს 2010 წლის ანტიკორუფციულ სამოქმედო გეგმას უნდა
დაფუძნებოდა.
გეგმა
45–გვერდიანი
დოკუმენტია,
რომელიც
ქვეყნის
8
ანტიკორუფციული რეფორმების საბაზისო წყაროს წარმოადგენს. დოკუმენტში
მოცემულია რამდენიმე დებულება სახელმწიფო სექტორის მეტი ღიაობის და
ანგარიშვალდებულების შესახებ.
ამ
დებულებებზე
დაყრდნობით,
კახიძემ
წარმოადგინა იმ ინფორმაციის სია, რომლის თავიანთ შესაბამის ვებგვერდებზე
პროაქტიულად გამოქვეყნება დაევალება ყველა სახელმწიფო უწყებას (იხ. დანართი I).
ამ სიაში შედის ინფორმაცია უწყების ბიუჯეტის, სტრუქტურის, გადაწყვეტილების
მიღების პროცედურების, თანამშრომელთა მოვალეობების, კანონმდებლობის,
პოლიტიკის დოკუმენტებისა და უწყების სამუშაოს განმსაზღვრელი საქმიანობის
შესახებ. ამავდროულად, სახელმწიფო უწყებებმა პროაქტიულად უნდა გამოაქვეყნონ
აუდიტის შედეგები და სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომელიც უშუალოდ მათ
ეხება. დამატებითი მოთხოვნისას, მათ ასევე უნდა გასცენ იმ პასუხისმგებელი პირების
საკონტაქტო ინფორმაცია, რომელთაც ევალება ინფორმაციის თავისუფლების
მოთხოვნების დაკმაყოფილება.
18 ნოემბერს, იუსტიციის სამინისტრომ ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო
გეგმის პირველი სამუშაო ვერსია (იხ. დანართი II) გაუგზავნა „საერთაშორისო
7

იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ამჟამინდელი უფროსი არის რუსუდან
მიხელიძე, http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=644&lang_id=GEO (ბოლო ნახვა 2012
წლის 8 დეკემბერი).
8
ანტიკორუფციული სტრატეგიის განხორციელების საქართველოს ეროვნული სამოქმედო გეგმა
2010-2013,
http://www.justice.gov.ge/files/Departments/Analytical/Georgia/corruption_docs/legislation/Action_Plan_for_AntiCorruption_Strategy_of_Georgia.pdf (ბოლო ნახვა 2012 წლის 8 დეკემბერი).
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გამჭვირვალობა – საქართველოს“ და თხოვა, ერთ კვირაში მისი მოსაზრებები
მიეწოდებინა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ აღნიშნული
დოკუმენტი იუსტიციის სამინისტროს შეხვედრის სხვა მნიშვნელოვან დოკუმენტებთან
და მასალებთან ერთად გადაუგზავნა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლებიც ამ
სფეროში მუშაობენ: „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს“ და
„ჯამფსტარტ საქართველოს“, რომლებმაც შემდეგ ცალკე მოამზადეს თავიანთი შეფასება
და იუსტიციის სამინისტროს მიაწოდეს.
პირველი სამუშაო ვარიანტი ერთგვერდიანი დოკუმენტი იყო, რომელიც
ანტიკორუფციული გეგმის რამდენიმე პუნქტისგან შედგებოდა. ისინი ეხებოდა
სახელმწიფო მომსახურების გაუმჯობესებას, სახელმწიფო შესყიდვებისა და ხარჯების
გამჭვირვალობას და კერძო სექტორის კეთილსინდისიერების ამაღლებას. თუმცა, ეს
იყო კორუფციასთან ბრძოლაში მთავრობის მიერ უკვე განხორციელებული ან
მიმდინარე რეფორმების ჩამონათვალი და ამიტომ კონკრეტულად ღია მმართველობის
პარტნიორობით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ ასახავდა. „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა – საქართველომ“ დოკუმენტის სამუშაო ვერსიასთან დაკავშირებით
მისი წინასწარი კომენტარები (იხ. დანართი III) იუსტიციის სამინისტროს გაუგზავნა და
თხოვა, ამოეღო პუნქტები იმის შესახებ, რისი ვალდებულებაც საქართველომ სხვა
დოკუმენტებში უკვე იკისრა, და ჩაემატებინათ ახალი შესაბამისი პუნქტები.
27 ნოემბერს იუსტიციის სამინისტრომ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა –
საქართველოს“ მიაწოდა ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის მეორე
სამუშაო ვარიანტი (იხ. დანართი IV), რომელიც დიდად არ განსხვავდებოდა პირველი
ვარიანტისგან და რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, არ ასახავდა „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა – საქართველოს“, „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტისა“ და „ჯამფსტარტ საქართველოს“ წინადადებებს. იუსტიციის
სამინისტრომ წინა სიას რამდენიმე პუნქტი დაამატა, მათ შორის ორი ახალი თავი
მართლმსაჯულების განხორციელებისა და პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების
გამჭვირვალობის შესახებ. თუმცა, დოკუმენტის სტრუქტურა ძალიან ჰგავდა ძველ
ვერსიას და არ შეიცავდა ღია მონაცემებისა და მოქალაქეთა ჩართულობის შესახებ ახალ
ვალდებულებებს. ამან არასამთავრობო ორგანიზაციებს უბიძგა მათი ადვოკატირების
გაძლიერებისკენ.
სამოქმედო გეგმის განახლებული სამუშაო ვარიანტი მოგვიანებით განთავსდა
იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე სპეციალურად შექმნილ ღია მმართველობის
პარტნიორობის განყოფილებაში სადაც მას თან დაერთო თავად ღია მმართველობის
ინიციატივის მოკლე აღწერა. იმ დროისათვის, უფრო და უფრო მეტი არასამთავრობო
ორგანიზაციისთვის
გახდა
ცნობილი
საქართველოში
ღია
მმართველობის
პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესის შესახებ, და ეს
ორგანიზაციები გამოხატავდნენ სურვილს, ჩართულიყვნენ საკონსულტაციო პროცესში.
შედეგად, 2011 წლის დეკემბერში, ღია მმართველობის პარტნიორობის საკითხი
პირველად დაისვა მედია კოალიციის შეხვედრაზე, რომელიც საქართველოში მედიის
თავისუფლებისა
და
ანგარიშვალდებულების
საკითხებით
დაკავებულ
13
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ორგანიზაციას აერთიანებს.9 თამარ გურჩიანის თქმით, რომელიც ღია მმართველობის
პარტნიორობის შესახებ დისკუსიებს აქტიურად უკეთებდა სტიმულირებას, მთავარი
იყო ღია მმართველობის საკითხის ჩართვა კოალიციის დღის წესრიგში და ერთობლივი
საკითხებისა და რეკომენდაციების სიის შემუშავება.10 თუმცა ამან შექმნა ღია
მმართველობის პარტნიორობის შესახებ დისკუსიების დაგეგმვის, ორგანიზებისა და
კოორდინაციის პრობლემა ათზე მეტ არასამთავრობო ორგანიზაციას შორის, რადგან
ყველა მათგანს საკითხის გამოკვეთილი პერსპექტივა ჰქონდა. „ჯამფსტარტ
საქართველოს“ აღმასრულებელმა დირექტორმა ერიკ ბარეტმა პროცესი ასე აღწერა:
„ყველა ისროდა ძალიან ბევრ აზრს, და ეს კატეგორიებად არ იყოფოდა.“11 ამიტომ,
კოალიციის რეკომენდაციების პირველი სამუშაო ვარიანტი საკმაოდ ვრცელი
შეფასებითი ხასიათის დოკუმენტი იყო, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო არ იღებდა,
თუ იგი არ შემოკლდებოდა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“,
„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა“ და „ჯამფსტარტ
საქართველომ“ ითავეს რეკომენდაციებში ცვლილებების შეტანა თავიანთ ცოდნასა და
გამოცდილებაზე დაყრდნობით.12
არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების საბოლოო ტექსტი, რომელსაც
მედიაკოალიციის ყველა წევრი ეთანხმებოდა, ექვსგვერდიანი დოკუმენტი იყო (იხ.
დანართი V). ძირითადი დასკვნების მიხედვით, თავდაპირველი სამოქმედო გეგმა
„მხოლოდ პუნქტებისგან შემდგარი სია“ იყო, სადაც მთავრობის მიერ უკვე
განხორციელებული ან დაგეგმილი საქმიანობა იყო ჩამოთვლილი და არ იყო ნახსენები,
რა საკანონმდებლო და პრაქტიკული ნაბიჯები გადაიდგმებოდა მეტი ღიაობის,
ანგარიშვალდებულების და მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად. პასუხად,
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოამზადეს კონკრეტული რეკომენდაციების სია ღია
მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის განახლებული ვარიანტისთვის:
ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების კანონისმიერი ვალდებულება ყველა
სამთავრობო უწყებისათვის, სახელმწიფო მოხელეთა ქონებრივი დეკლარაციების
ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კანონშემოქმედებით პროცესში მეტი მოქალაქის ჩართვა,
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და სასამართლო პროცესების შესახებ მეტი ინფორმაციის
არსებობა. ამ მიმართებით, მთავრობას მიეწოდა რეკომენდაცია, შეექმნა ონლაინ
პლატფორმები, სადაც ყველა საჯარო მონაცემის გაერთიანება მოხდებოდა გამოყენებად
ფორმატში და თან მოქალაქეებს მიეცემოდა საშუალება გამოეხატათ იდეები, შეეტანათ
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2012 წლის ნოემბრის მდგომარეობით, მედიაკოალიციის წევრები არიან: „სამოქალაქო განვითარების
ინსტიტუტი“, „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო“, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“,
„საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია“, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია“,
„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“, „ლევან მიქელაძის ფონდი“, „საქართველოს
რეგიონული მაუწყებლების ასოციაცია“, „პრესის ასოციაცია“, „სამოქალაქო საზოგადოების მედიაკლუბი“,
„ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი“ და „რეგიონულ მაუწყებელთა ქსელი“.
10
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ინტერვიეუ სკაიპით მედიაკლუბის იურისტ თამარ
გურჩიანთან, 2012 წლის 11 აგვისტო.
11
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ინტერვიუ „ჯამფსტარტ საქართველოს“
აღმასრულებელ დირექტორთან, ერიკ ბარეტთან; 2012 წლის 13 აგვისტო.
12
გურჩიანი, განმეორებითი ციტირება.
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ინფორმაციის თავისფლების მოთხოვნები ან ელექტრონული პეტიციები, რომელთა
განხილვა და რეაგირებაც ხელისუფლებას დაევალებოდა.13
იუსტიციის
სამინისტროს
პოზიტიური
რეაქცია
ჰქონდა
არასამთავრობო
ორგანიზაციების შეფასებაზე და პირობა დადო, რომ რეკომენდაციების უმეტესობას
ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტში შეიტანდა.
2012 წლის 1 თებერვალს ჩატარებულ შეხვედრაზე იუსტიციის სამინისტროს,
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ და „ჯამფსტარტ საქართველოს“
შორის, ოთარ კახიძემ აღნიშნა, რომ ინფორმაციის ჩამონათვალი, რომლის
ვებგვერდებზე
პროაქტიულად
გამოქვეყნებაც
დაევალება
მთავრობას,
ანტიკორუფციული საბჭოს მიერ უკვე დამტკიცებულია. ამდენად, ამ ინფორმაციის
გამოქვეყნება საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებისთვის სავალდებულოა. კახიძემ
ასევე აღნიშნა, რომ იუსტიციის სამინისტრო გეგმავდა ვებ პორტალის ამოქმედებას,
სადაც სხვადასხვა სექტორის საჯარო მონაცემთა ბაზები გამოქვეყნდებოდა.
2012 წლის მარტში იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა საზოგადოებასთან
კონსულტაციის შეხვედრების გრაფიკი. შეხვედრები 12-16 მარტს ჩატარდა
საქართველოს ექვს სხვადასხვა ქალაქში, მათ შორის თელავში, გორში, ახალციხეში,
ქუთაისში, ბათუმსა და თბილისში (იხ. დანართი VI). ყველა ეს საკონსულტაციო
შეხვედრა, გარდა ერთისა, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან, უნივერსიტეტებში ან
სკოლებში გაიმართა, შესაბამისად მათ უმეტესად სტუდენტები და აკადემიური
წრეების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა –
საქართველო“ დაესწრო ერთ ასეთ შეხვედრას, რომელიც თბილისის თავისუფალ
უნივერსიტეტში 16 მარტს გაიმართა. შეხვედრას უძღვებოდნენ იუსტიციის
სამინისტროს ადმინისტრაციის მაშინდელი უფროსი ანდრო გიგაური14 და ამავე
სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში ქეთი
აბაშიძე. მათ წარმოადგინეს საქართველოს მთავრობის ძირითადი პრიორიტეტები ღია
მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. ამ პრეზენტაციას
მიზნად მთავრობის არსებული სამოქმედო გეგმის სტიმულირება უფრო ჰქონდა ვიდრე
სტუდენტების შეფასებების მოსმენა და მათი გათვალისწინება. განსაკუთრებით
საინტერესო იყო, გამოაქვეყნებდა თუ არა იუსტიციის სამინისტრო მოქალაქეთა
კომენტარებს სამოქმედო გეგმაზე ინტერნეტში, ღია მმართველობის პარტნიორობის
კონსულტაციების სახელმძღვანელოს თანახმად. გიგაურის პასუხი იყო, რომ
მოქალაქეებს შეეძლოთ ღია მმართველობის პარტნიორობასთან დაკავშირებული
კომენტარები იუსტიციის სამინისტროსთვის მის ვებგვერდზე მიეწერა, მაგრამ ამ
კომენტარების ონლაინ გამოქვეყნება არ იყო დაგეგმილი.
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კომენტარები ღია მმართველობის პარტნიორობის ვალდებულებებზე, მოამზადეს: „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველომ“, „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ“, „ინფორმაციის
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა“, „ჯამფსტარტ საქართველომ“ და მედიაკოალიციამ, 2012
წლის 4 თებერვალი.
14
იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის ამჟამინდელი უფროსი არის ირაკლი მჟავანაძე.
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საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა და მისი შეფასება
2012 წლის 5 აპრილს, ღია მმართველობის პარტნიორობაში წარდგენამდე რამდენიმე
დღით ადრე იუსტიციის სამინისტრომ თავის ვებგვერდზე გამოაქვეყნა პარტნიორობის
სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტი, რომელიც ათგვერდიანი დოკუმენტი არის (იხ.
დანართი VII). სამოქმედო გეგმის საბოლოო ვარიანტი ნამდვილად ასახავს
არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსაზრებების უმეტესობას და წინა ორ ვარიანტთან
შედარებით მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას წარმოადგენს. აღნიშნული სამოქმედო გეგმა
ძირითადად მაინც მთავრობის არსებულ რეფორმებს ეყრდნობა (მაგ. ნაფიც მსაჯულთა
ინსტიტუტი, თანამედროვე იუსტიციის სახლების მშენებლობა, შესყიდვების,
აუქციონისა და დეკლარაციების ელექტრონული პლატფორმების შექმნა), მაგრამ იგი
ასევე შეიცავს ახალ ვალდებულებებს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციების
რეკომენდაციის შესაბამისი არის. ამასთან, იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა
თითოეული ვალდებულების მოკლე აღწერა, პასუხისმგებელი უწყებების შესახებ
ინფორმაცია და კონკრეტული დავალებების შესრულების ზოგადი ვადები.
საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა ოთხ მთავარ
გამოწვევაზეა აგებული, ესენია: სახელმწიფო მომსახურების გაუმჯობესება, საჯარო
მოხელეების კეთილსინდისიერების ამაღლება, სახელმწიფოს რესურსების უფრო
ეფექტური მართვა და უფრო უსაფრთხო საზოგადოების შექმნა. ღია მმართველობის
პარტნიორობის მოთხოვნაა, ხუთი დიდი გამოწვევიდან ქვეყანამ ერთი რომელიმე
აიღოს, ასე რომ, საქართველომ ოთხი გამოწვევის აღებით, ამ მოთხოვნას გადააჭარბა.15
სამოქმედო გეგმა საჯარო სამსახურის რეფორმას „ყველაფერი ერთ სივრცეში“
ფლაგმანური კონცეფციის ფარგლებში წარმოადგენს. მთავრობამ იკისრა ვალდებულება
მთელი ქვეყნის მასშტაბით იუსტიციის სახლები აეშენებინა. მათი საშუალებით
ადამიანებს შეუძლიათ სწრაფი მომსახურება მიიღონ, დაწყებული პირადობის
მოწმობის მიღებიდან და ნოტარიუსის სერტიფიკატებიდან, დამთავრებული
სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებით, ბიზნესისა და საკუთრების უფლების
რეგისტრირებით. რეგიონებში მომსახურების გაუმჯობესება საქართველოს საჯარო
სამსახურის რეფორმის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ამ მიმართებით,
დაგეგმილია ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ინტეგრირება ელექტრონული
მმართველობის სისტემაში, რითაც მათ პირდაპირი წვდომა ექნებათ ქვეყნის ყველა
საჯარო მონაცემთა ბაზაზე. ამასთან ერთად, მთავრობა აპირებს სოფლების
განვითარების ცენტრების აშენებას მოშორებულ სოფლებში, რითაც ადგილობრივი
მოსახლეობა მიიღებს ინტეგრირებულ მომსახურებას როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო
სექტორისგან.16
მთავრობისთვის ასევე პრიორიტეტია მოქალაქეთათვის საჯარო ინფორმაციაზე მეტი
წვდომის
და
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მეტი ჩართულობის
15

ღია მმართველობის პარტნიორობა, მონაწილეობა, http://www.opengovpartnership.org/ogp-participation
ღია მმართველობის პარტნიორობა, საქართველო, სამოქმედო გეგმა 2012-2013, 2012 წლის აპრილი, გვ.2-4,
იხ. აქ:
http://www.opengovpartnership.org/sites/www.opengovpartnership.org/files/country_action_plans/OGP_AP_Final_eng.p
df (ბოლო ნახვა 2012 წლის 8 დეკემბერი).
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შესაძლებლობის მიცემა. სამოქმედო გეგმის თანახმად, ყველა სახელმწიფო უწყებას
მოეთხოვება თავიანთი ბიუჯეტის, თანამშრომლების, გადაწყვეტილების მიმღები
სტრუქტურების, პოლიტიკისა და საქმიანობის შესახებ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
პროაქტიულად
გამოაქვეყნონ
თავიანთ
ვებგვერდებზე.
ეს
ინფორმაცია
ინტეგრირებული იქნება ერთ ვებპორტალზე (data.gov.ge), სადაც მონაცემები
სორტირებული იქნება თემატური სექციების მიხედვით, თანაც, ადამიანებს შეეძლებათ
დამატებითი კითხვების შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების გაგზავნა.
კიდევ ერთი ონლაინ პორტალი (ichange.ge) ადამიანებს საშუალებას მისცემს მათი
იდეები გამოხატონ ან მათთვის საჭირბოროტო საკითხებზე შეიტანონ ელექტრონული
პეტიცია. შესაბამის უწყებებს დაევალებათ ელექტრონულ პეტიციებზე რეაგირება, თუ
პეტიციის ხელისმომწერთა რაოდენობა გარკვეულ ზღვარს მიაღწევს. მოქალაქეებს
ასევე შეეძლებათ კანონშემოქმედებით პროცესებში ჩართვა უკვე არსებული
საკანონმდებლო მაცნის საშუალებით (matsne.gov.ge). ამ პლატფორმის ახალი
სპეციალური სექცია ხალხს მისცემს საშუალებას კანონპროექტებზე, მოქმედ კანონებსა
და ნორმატიულ აქტებზე კომენტარები გააკეთონ. იუსტიციის სამინისტრომ პირობა
დადო, რომ მონიტორინგს გაუკეთებს ამ კომენტარებს, ყველაზე პოპულარულ თემებს
სისტემაში მოიყვანს და პარლამენტს ახალ საკანონმდებლო ინიციატივებს მიაწვდის,
თუ საზოგადოების ინტერესი ძალიან დიდი იქნება.17
სამოქმედო გეგმის კიდევ ერთი პრიორიტეტი ქვეყანაში კრიმინალის პრევენციას
უკავშირდება. ახალი პროექტის „უსაფრთხოება შენს უბანში“ ფარგლებში, მთავრობა
შექმნის საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში კრიმინალის რუკაზე დატანის სისტემას.
შესაბამის მონაცემებს თვითონ მოქალაქეები მიაწვდიან, მათ საშუალება ექნებათ
დაუკავშირდნენ ადგილობრივ პროკურორს ონლაინ რეჟიმში და აცნობონ თავიანთ
უბანში მომხდარი კონკრეტული ინციდენტების შესახებ.18
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს სჯერათ, რომ მთავრობა ზემოხსენებულ
ყველა ვალდებულებას შეასრულებს, რადგან მათი განხორციელება უკვე
კოორდინირებულია შესაბამის უწყებებთან. ქეთი აბაშიძის თქმით, ელექტრონული
მომსახურების დანერგვა ისეთი სფეროა, სადაც მთავრობა წარმატებას მიაღწევს, რადგან
მას სახელმწიფო სექტორის მოდერნიზაციის დიდი სურვილი აქვს.19 მთავრობა ასევე
ერთგულად ახორციელებს მიზანს, გაზარდოს მოქალაქეთა წვდომა საჯარო
ინფორმაციაზე. ამ მიმართულებით უკვე არის პოზიტიური ნიშნები. მაგალითად,
იგეგმება სახელმწიფო უწყებების მიერ ინფორმაციის ინტერნეტში პროაქტიულად
გამოქვეყნება იმ თარიღამდე, როცა ეს მოთხოვნა მათთვის სავალდებულო გახდება
(2013 წლის 1 სექტემბერი).20

17

იქვე, გვ.4-7
იქვე, გვ.9
19
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ინტერვიუ იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური
დეპარტამენტის მრჩეველთან იურიდიულ საკითხებში ქეთი აბაშიძესთან, 22 აგვისტო, 2012.
20
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ელ. ფოსტის მიმოწერა იუსტიციის სამინისტროს
სამართალშემოქმედების დეპარტამენტის ადგილობრივი თვითმმართველობის
აქტების ექსპერტიზის სამმართველოს უფროს ზაურ აბაშვილთან, 31 აგვისტო, 2012.
18
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მეორე მხრივ, მთავრობის წარმომადგენლები ღია მმართველობის პარტნიორობის
ვალდებულებების შესრულებაში მოსახლეობის ფართო სპექტრის ჩართვაში
გამოწვევებს ხედავენ, რადგან საქართველოში ადამიანების უმეტესობას ღია
მმართველობის პარტნიორობის სფეროში ნაკლები ცოდნა, გამოცდილება და ინტერესი
აქვთ.21
საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმას ადგილობრივი
არასამთავრობო ორგანიზაციები პოზიტიურად აფასებენ იმ მხრივ, რომ საბოლოო
დოკუმენტი ძირითადად მათი რეკომენდაციების ადექვატურია. მათი აზრით,
სამოქმედო გეგმა საკმაოდ რეალისტურ ვალდებულებებს შეიცავს, რომელთა
განხორციელებაც მთავრობის პოლიტიკურ ნებაზეა დამოკიდებული და არა მის
რესურსებსა და უნარზე.22 და მაინც, ამ კვლევის რესპონდენტებს უფრო მეტის
მოლოდინი ჰქონდათ წინასწარი კონსულტაციების ინკლუზიურობის, ასევე ნაკისრი
ვალდებულებების სიახლის, გაზომვადობის და კანონმდებლობის გაძლიერების
თვალსაზრისით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით სამოქმედო გეგმა არ ასახავს იმ მრავალ
შეფასებას, რომელიც ბიზნესის წარმომადგენლებს, სხვადასხვა სექტორში მომუშავე
არასამთავრობოებსა და ცალკეულ მოქალაქეებს შეეძლოთ გამოეთქვათ. ერიკ ბარეტის
თქმით, ღია მმართველობის პარტნიორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლების
ფართომასშტაბიანი კამპანია უნდა ჩატარებულიყო, პრეზიდენტს მოქალაქეებისთვის
პლატფორმის გაცნობა უნდა მოეხდინა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ეს იუსტიციის
სამინისტროს მისცემდა მანდატს, წინ წაეწია ღია მმართველობის პარტნიორობის
სამოქმედო გეგმის საქმიანობა და ამოცანები.23
თამარ გურჩიანი ფიქრობს, რომ საქართველოს მთავრობას საზოგადოებასთან
კონსულტაციების ცნების ვიწრო გაგება ჰქონდა, რამაც მთელი პროცესი გაართულა და
გახადა ექსკლუზიური, სპონტანური და ფრაგმენტული. მისივე თქმით, იუსტიციის
სამინისტრო არ მოიქცა შესაბამისად, როცა მხოლოდ რამდენიმე არასამთავრობო
ორგანიზაციას ცალკე დაუკავშირდა, იმ არასამთავრობოებს, რომელთაც მთავრობა ღია
მმართველობის პარტნიორობის სფეროში მოწინავეებად მიიჩნევდა.24 ასეთი მიდგომა
ასევე ეწინააღმდეგებოდა ღია მმართველობის პარტნიორობის კონსულტაციის
სახელმძღვანელო პრინციპებს, სადაც კონკრეტულადაა მითითებული, რომ ქვეყანამ
„კონსულტაციები უნდა გამართოს ფართოდ, ეროვნულ საზოგადოებასთან, მათ შორის
სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კერძო სექტორთან; მოისმინოს სხვადასხვა
მოსაზრებები; ონლაინ რეჟიმში გამოაქვეყნოს საზოგადოებასთან კონსულტაციების
შეჯამება და ცალკეული პირების მიერ მოწოდებული წერილობითი კომენტარები.”25
იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო შეხვედრების გამართვა სტუდენტებთან, აკადემიურ
წრეებთან და საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასთან მხოლოდ კონსულტაციის ბოლო
21

აბაშიძე, განმეორებითი ციტირება.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ინტერვიუ მისსავე პროექტის მენეჯერ დერეკ
დოლერთან, 8 აგვისტო, 2012.
23
ბარეტი, განმეორებითი ციტირება.
24
გურჩიანი, განმეორებითი ციტირება.
25
ღია მმართველობის პარტნიორობა, კონსულტაცია, http://www.opengovpartnership.org/consultation
22

16

ეტაპზე, როცა ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა
ფაქტობრივად დასრულებული იყო; ამ შეხვედრებზე სამინისტრო სამოქმედო გეგმას
უბრალოდ წარმოადგენდა, ნაცვლად იმისა, რომ აუდიტორიისთვის შეფასებების
გაკეთება ეთხოვა და ეს შეფასებები შემდგომ გაეთვალისწინებინა. ამის საპასუხოდ, ღია
მმართველობის პარტნიორობის შესახებ საზოგადოებასთან კონსულტაციების
დაწყებამდე მთავრობას ღია მმართველობის თვალსაზრისით ხალხის საჭიროებების
შესახებ კვლევა უნდა ჩაეტარებინა და სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტები ამ კვლევის
დასკვნების საფუძველზე უნდა განესაზღვრა.26 შემდეგი ნაბიჯი იქნებოდა სპეციალური
საკოორდინაციო სტრუქტურის შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობდა დისკუსიებს
მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის. მაგალითად, ონლაინ ჯგუფის
შექმნა წინასწარ კონსულტაციებში ჩართულ პირებს საშუალებას მისცემდა დაეზოგათ
დრო, პირველ რიგში ყველაზე პრობლემური საკითხები განეხილათ და უფრო
პროდუქტიულად დახმარებოდნენ სამოქმედო გეგმის შედგენას.27
მეორე მხრივ, სამოქმედო გეგმის ვალდებულებები არ ასახავს ახალ გზებს, რითაც
შეიქმნება მეტი ღიაობა და მოქალაქეებს მეტი არჩევანი ექნებათ იმისა, თუ რა სახის
მონაცემები და მომსახურება უნდათ მთავრობისგან, და რომელ უწყებებს შეუძლია
მათი უზრუნველყოფა.
მთავრობამ ფაქტობრივად იკისრა ის ვალდებულებები, რაც ადრე უკვე დაგეგმილი
ჰქონდა. ვალდებულებების უმეტესობა უკავშირდება კარგ მმართველობას,
გაციფრულებას და უკეთესი მომსახურების მიწოდებას, მაგრამ ნაკლებად - ღია
მმართველობას, როგორც ასეთს, ფიქრობს ერიკ ბარეტი.28 ღია მმართველობის
კონტექსტში, ღიაობა ნიშნავს ონლაინ რეჟიმში „დიდი მოცულობის ინფორმაციის
გამოქვეყნებას ... საკმაო დეტალურობით და ორიგინალის ფორმით.“ ეს ასევე
გულისხმობს, რომ მონაცემები ქვეყნდება „ღია, მოსახერხებელი (და) კომპიუტერის
მიერ ადვილად წაკითხვად ფორმატებში.“29 ღია მმართველობის პარტნიორობის
ამოცანები ბარეტის აზრით ორმაგია: ხალხის უფლება ინფორმაციის მიღებაზე და
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები. მისი განცხადებით, საქართველოს
მთავრობა ელექტრონულ მმართველობას იმავე ლინზით უყურებს, როგორც ღია
მმართველობას და ამდენად, უკვე არსებული მონაცემების გაციფრულებაზე უფროა
ფოკუსირებული, ვიდრე ახალ მონაცემთა ბაზების შექმნასა და გამოყენებად ფორმატში
გამოცემაზე.30 მაგალითად, არსებობს მონაცემთა მნიშვნელოვანი სახეები, რომელიც
საქართველოში საზოგადოებისთვის არ არის ხელმისაწვდომი (მაგალითად, ახალი
მისამართების მონაცემები, სახელმწიფო რეესტრის გეოგრაფიული მონაცემები,
ტურიზმის სტატისტიკა, გარემოს დაცვის მონაცემები, ტოპოგრაფიული მონაცემები და
გეოლოგიური მონაცემები). ამ მონაცემთა გაცემას მთავრობა არ მიიჩნევს
საზოგადოებრივ სიკეთედ და ამიტომ ისინი ღია მმართველობის პარტნიორობის
ვალდებულებებში არ შედის. თუმცა ამან შეიძლება ქვეყნის ეკონომიკური
26

გურჩიანი, განმეორებითი ციტირება.
ბარეტი, განმეორებითი ციტირება.
28
იქვე.
29
ღია მმართველობის პარტნიორობა, მონაცემთა გამოქვეყნების პოლიტიკა,
http://www.opengovpartnership.org/ogp-disclosure-policy (ბოლო ნახვა 2012 წლის 8 დეკემბერი).
30
ბარეტი, განმეორებითი ციტირება.
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განვითარების პერსპექტივებს ზიანი მიაყენოს, რადგან არა მხოლოდ ფართო
საზოგადოება, არამედ ისეთი ძირითადი ჯგუფები, როგორიცაა ბიზნესმენები,
ინვესტორები, ტურისტები და მეცნიერები დიდ სარგებელს ნახავენ საქართველოში
სხვადასხვა სექტორებისთვის დამახასიათებელი მრავალფეროვანი მონაცემების
ქონით.31
„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ დირექტორი გიორგი
კლდიაშვილი ასევე ფიქრობს, რომ მთავრობას ღია მმართველობის პარტნიორობის
ფარგლებში უფრო მეტი ახალი ვალდებულება უნდა აეღო და მათ განხორციელებაზე
მოეხდინა კონცენტრაცია, არსებული ღონისძიებების გაუმჯობესების ნაცვლად.32
მაგალითად, სამოქმედო გეგმაში ნათლად უნდა ყოფილიყო განმარტებული, რომ ღია
მმართველობის პარტნიორობის მთავარი პრინციპები შიდა კანონმდებლობაში
კონკრეტულად აისახება და რომ მთავრობას აქვს ან ექნება ინსტიტუციური
შესაძლებლობა მათ პრაქტიკაში დასანერგად. კლდიაშვილი ასევე თვლის, რომ
სამოქმედო
გეგმა
უნდა
შეიცავდეს
ქვეყანაში
კერძო
კომპანიების
ანგარიშვალდებულების გაზრდის საკითხს. კერძოდ, მთავრობასა და ბიზნესს შორის
ურთიერთობა გამჭვირვალე უნდა იყოს და კერძო კომპანიების მმართველთა შესახებ
მონაცემები, მათ შორის ოფშორული კომპანიების ბენეფიციარი მესაკუთრეების შესახებ
მონაცემები საჯარო და ხელმისაწვდომი რომ საზოგადოებამ იცოდეს, ვინ ფლობს და
აფინანსებს მსხვილ ბიზნესებს საქართველოში.33
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ პროექტის მენეჯერი, დერეკ
დოლერი ფიქრობს, რომ მთავრობას უფრო კონკრეტულად უნდა მიეთითებინა
სამოქმედო გეგმის წარმატების თუ წარუმატებლობის საზომი თარიღები და
მაჩვენებლები. მკაფიო მაჩვენებლების გარეშე სამოქალაქო საზოგადოებას გაუჭირდება
რაიმე დასკვნების გამოტანა მთავრობის ღია მმართველობის პოლიტიკისა და
საქმიანობის შედეგის შესახებ.34 ეს შეიძლება სამოქმედო გეგმის დიდ სისუსტედ
ჩაითვალოს, რაც ასევე აღნიშნა „გლობალ ინთეგრითიმ“, არასამთავრობო
ორგანიზაციამ, რომელიც მთელ მსოფლიოში მთავრობების ღიაობას და
ანგარიშვალდებულების სტანდარტებს იკვლევს.35 დოლერი ფიქრობს, რომ ამ
შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ერთი გამოსადეგი ალტერნატივაა
საქართველოს მთავრობის ძალისხმევის შედარება საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკასთან (მაგ. data.gov, data.gov.uk). თუმცა, გაზომვის ამ მეთოდს შეიძლება დიდი
ხარვეზები ჰქონდეს, რადგან საქართველოს რესურსები და ადგილობრივი კონტექსტი
შეიძლება ძალიან განსხვავდებოდეს სხვა ქვეყნებისაგან. ასევე შეიძლება, საქართველოს
სამოქმედო გეგმაში იყოს ისეთი ელემენტები, რომელსაც პირდაპირი პარალელები სხვა
ქვეყნებთან არ მოეძებნებოდეს. ამის გათვალისწინებით, უფრო მართებული იქნებოდა

31

იქვე.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ინტერვიუ „ინფორმაციის თავისუფლების
განვითარების ინსტიტუტის“ დირექტორთან, გიორგი კლდიაშვილთან, 2012 წლის 17 აგვისტო.
33
იქვე.
34
დოლერი, განმეორებითი ციტირება.
35
„გლობალ ინთეგრითი“, ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმების შეფასება, 2012 წლის
21 ივნისი, http://www.globalintegrity.org/blog/ogp-action-plan-assessments (ბოლო ნახვა 2012 წლის 8 დეკემბერი).
32
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იმ სფეროების გამოვლენა, რომელშიც საქართველო გაუმჯობესებას საჭიროებს ან
რომელშიც იგი სხვა ქვეყნებზე წინაა.36
მიმდინარე განხორციელება და მასთან დაკავშირებული გამოწვევები
2012 წლის აპრილში ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის
დამტკიცებიდან ცოტა ხანში იუსტიციის სამინისტრომ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა
- საქართველოს“ ინიციატივით, ჩამოაყალიბა არასამთავრობო ორგანიზაციების
ფორუმი,
რეგულარული
კოორდინაციის
მექანიზმი,
რომელიც
გეგმის
განხორციელებაზე იმუშავებს. ფორუმის წევრები ამჟამად არიან:
●
●
●
●
●
●
●
●

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“
„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია
მედიაკოალიცია
კოალიცია ევროპული საქართველოსთვის
„ახალი ხედვა საქართველო“
„ჯამფსტარტ საქართველო“
აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო37

არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმი ძალიან არაფორმალური სტრუქტურაა.
მასში გაწევრიანება ნებისმიერ დაინტერესებულ ორგანიზაციას შეუძლია, როგორც
ადგილობრივს, ისე საერთაშორისოს. მაგალითად, ფონდი „ღია საზოგადოება
საქართველო“ და „მენეჯმენტ სისტემზ ინტერნეშენალი“ შეხვედრებს პირველად 2012
წლის ივლისში დაესწრნენ. ფორუმის შეკრება თვეში ერთხელ ხდება. დღის წესრიგი
განისაზღვრება იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის მიერ.
შეხვედრები, როგორც წესი, ერთ საათს გრძელდება. ამ დროს იუსტიციის სამინისტროს
წარმომადგენლები ფორუმის წევრებს აცნობენ ბოლო პერიოდის მოვლენებს, ისინი კი
სვამენ კითხვებს, წარმოადგენენ საკუთარ ინიციატივებს და ხელს უწყობენ
დისკუსიებს.
იუსტიციის სამინისტროსთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების გამოცდილება და ღია
მმართველობის პარტნიორობის სხვადასხვა ასპექტზე მათგან წამოსული ახალი იდეები
მნიშვნელოვან ფასეულობას წარმოადგენს. სამინისტრო აპირებს არასამთავრობოების
ჩართვას ინფორმაციის თავისუფლებაზე პასუხისმგებელი საჯარო მოხელეებისთვის
სახელმძღვანელოს მომზადების პროცესში, ასევე ვებგვერდის data.gov.ge (ამოქმედდა
2012 წლის ნოემბერში) შევსებაში ახალი მონაცემთა ბაზებით. ასე რომ, სამინისტროს
დიდი მოლოდინი აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმის წევრების მიმართ.
იგი მოელის, რომ არასამთავრობოები უფრო აქტიურნი და კრეატიულნი იქნებიან და
გამოვლენ ახალი ინიციატივებით.38
36

დოლერი, განმეორებითი ციტირება.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, ღია მმართველობის პარტნიორობის განხორციელება,
http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=828&lang_id=GEO (ბოლო ნახვა 2012 წლის 8
დეკემბერი).
38
აბაშიძე, განმეორებითი ციტირება.
37

19

თავის მხრივ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთაც ამ კვლევის ფარგლებში
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ გაესაუბრა, არასამთავრობოების
ფორუმს მიიჩნევენ ინფორმაციის გაცვლის უმნიშვნელოვანეს მექანიზმად, რაც მათ
საშუალებას აძლევს რეგულარულად და პირდაპირ იყვნენ კავშირში მთავრობასთან და
ღია მმართველობის პარტნიორობის სფეროში მიმდინარე სიახლეებიც დროულად
შეიტყონ. ამავდროულად, ისინი ამ მექანიზმის უკეთ ამოქმედების გზებსაც ეძებენ.
პირველ რიგში, სამინისტრომ რეგულარულ პრაქტიკად უნდა აქციოს დღის წესრიგის
და იმ დოკუმენტების სულ მცირე ერთი კვირით ადრე გავრცელება, რომლებსაც
ფორუმის წევრები შეხვედრამდე უნდა გაეცნონ. მეორე, სამინისტრომ უნდა დანიშნოს
პასუხისმგებელი პირი, რომელიც მოამზადებს შეხვედრების ოქმებს და გაავრცელებს
წევრებს შორის. ამ გზით ყველა წევრი თანაბრად იქნება ინფორმირებული და
ეცოდინება რა ხდება ღია მმართველობის პარტნიორობასთან მიმართებაში. ასევე
სასურველია, სამოქმედო გეგმის კონკრეტულ პუნქტთან დაკავშირებით არსებული
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია რეგულარულად გამოქვეყნდეს სამინისტროს
ვებგვერდზე. მესამე, იუსტიციის სამინიტრომ მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოს
ბიზნესის და სხვადასხვა სექტორებში მომუშავე არასამთავრობოების ჩართვას ღია
მმართველობის პარტნიორობის ვალდებულებების შესრულებაში, კერძოდ კი
არასამთავრობოების ფორუმის მუშაობაში.
დერეკ დოლერი ფიქრობს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უფრო პროაქტიულნი
უნდა იყვნენ ზემოთ ჩამოთვლილი საკითხების წინ წაწევის თვალსაზრისით. ისინი
ასევე აქტიურად უნდა აყენებდნენ ახალ წინადადებებს, რომელიც სავარაუდოდ
მთავრობის ინტერესს გამოიწვევს. „ღია მმართველობის პარტნიორობის წარმატება
ბევრადაა
დამოკიდებული
სამოქალაქო
საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების
აქტიურობაზე, ამიტომ მათ საკუთარი იდეები პროაქტიულად და კონსტრუქციულად
უნდა წარმოადგინონ“ – ამბობს დოლერი.39
არასამთავრობო ორგანიზაციების გარდა, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ დონორებიც,
რომლებიც მთავრობას ეხმარებიან ღია მმართველობის პარტნიორობის უკეთ
განხორციელებაში. საქართველოს მთავრობა უფრო მგრძნობიარეა საკითხის
საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების შესწავლისადმი, ვიდრე როცა ამას
ადგილობრივი არასამთავრობოები აკეთებენ. ამიტომ, ისეთ მსხვილ დონორებს,
როგორებიცაა მსოფლიო ბანკი და აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო,
შეუძლიათ მთავრობას ღია მონაცემების სტანდარტების შესახებ სასარგებლო რჩევები
მისცენ. საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითებად კი ისინი მონაცემთა გამოქვეყნების
საკუთარ პოლიტიკას მოიყვანენ. დონორების ამგვარი რეკომენდაციები საჯარო
დოკუმენტის სახით უნდა ჩამოყალიბდეს და ღია მმართველობის პარტნიორობის
ამოცანებს და საქმიანობას ნათელი მოჰფინოს. 40
ამასთან, დონორებს შეუძლიათ გააუმჯობესონ მთავრობის უნარი, შექმნას ამომწურავი
და ადვილად ხელმისაწვდომი მონაცემთა ბაზები, რომელიც ავტომატიზებული და
39
40

დოლერი, განმეორებითი ციტირება.
ბარეტი, განმეორებითი ციტირება.
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განახლებადია. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარემ, ირაკლი გვენეტაძემ,
რომელიც პასუხისმგებელია საქართველოში ელექტრონული მართვის სისტემის
განვითარებაზე, აღნიშნა, რომ საქართველოს სახელმწიფო უწყებების მთავარი
სირთულეა მონაცემთა ბაზების შექმნა, რადგან მათ ამისათვის საკმარისი ადამიანური
რესურსი არ გააჩნიათ.41 ასევე პრობლემაა მთავრობის ვებგვერდების შექმნა ისე, რომ
ისინი მოქალაქეთათვის უფრო ხელმისაწვდომი და მიმზიდველი აღმოჩნდეს. საკითხის
მნიშვნელობის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობა დაუკავშირდა ცნობილ
ამერიკულ
ვებდიზაინის
ფირმას
„ქლევერბერდს“.
მათი
თანამშრომლობა
ითვალისწინებდა მთავრობის ვებგვერდების ძირეულ შეცვლას. ერთობლივი მუშაობის
ერთ–ერთი პირველი შედეგი არის თბილისის მერიის ვებგვერდი ChemiTbilisi.com. ამ
ვებგვერდის საშუალებით მოქალაქეებს შეუძლიათ ელექტრონული პეტიციების შეტანა
ქალაქის ხელისუფლების სახელზე. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“
აზრით, ვებგვერდი „შთამბეჭდავია, კარგი დიზაინის და ადვილი გამოსაყენებელი.“ ეს
აჩვენებს,
რომ
მთავრობის
გადაწყვეტილებას,
სახელმწიფოს
ვებგვერდები
გააუმჯობესოს ლიდერ კომპანიებთან თანამშრომლობის შედეგად, პოზიტიური
შედეგები მოაქვს.42
საქართველოში მომუშავე დონორების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფოკუსი უნდა იყოს
ადგილობრივი არასამთავრობოების დახმარება მონიტორინგის საქმიანობასა და
ტექნოლოგიური შესაძლებლობების განვითარებაში. ღია მმართველობის პარტნიორობა
ხშირად გულისხმობს ძალიან სპეციფიკურ ტექნიკურ საკითხებს, რომელიც
დაკავშირებულია მაგ. მონაცემთა გამოქვეყნებასთან, ვებგვერდის შემუშავებასთან,
ინფორმაციის უსაფრთხოების სტანდარტებთან. ეს კი ამ სფეროს კარგ ცოდნასა და
გამოცდილებას მოითხოვს. საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე არასამთავრობო
ორგანიზაციაა, რომელსაც აქვს ღია მმართველობის პარტნიორობის ტექნოლოგიური
ასპექტების საჭირო ტექნიკური ცოდნა, ადექვატური ნოუ–ჰაუ და გამოცდილება. ამან
შეიძლება სხვა დაინტერესებული, მაგრამ ნაკლებად უნარიანი არასამთავრობო
ორგანიზაციები დაქვეითებულ პოზიციაში ჩააყენოს და ფორუმის შეხვედრებიდანაც
გამორიცხოს. მათ შეიძლება აღარ ჰქონდეთ სურვილი ღია მმართველობის
პარტნიორობის დისკუსიებში მონაწილეობისა, რადგან შეეშინდებათ, რომ სპეციფიკურ
ტექნიკურ საკითხებს ვერ გაიგებენ. საგულისხმოა, რომ ფორუმის შეხვედრებს
რეგულარულად ესწრებიან მხოლოდ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“,
„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ და „ჯამფსტარტ
საქართველო“ და იუსტიციის სამინისტროს ახალ ინიციატივებზე მოსაზრებებს
ძირითადად სწორედ ისინი გამოთქვამენ. ღია მმართველობის პარტნიორობა აღარ არის
მედიაკოალიციის დისკუსიის თემა მას შემდეგ, რაც მთავრობამ საბოლოო სამოქმედო
გეგმა დაამტკიცა. კოალიციის ფოკუსმა უფრო სპეციფიკურ მედიასაკითხებზე
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ინტერვიუ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს
თავმჯდომარესთან, ირაკლი გვენეტაძესთან, 2012 წლის 16 აგვისტო.
42
დერეკ დოლერი, „თბილისის ახალი პეტიციების ვებ-გვერდი პოზიტიური ნაბიჯია“, 2012 წლის 6
ივლისი, http://transparency.ge/blog/tbilisis-akhali-petitsiebis-veb-gverdi-poziti (ბოლო ნახვა 2012 წლის 8
დეკემბერი).
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გადაინაცვლა, რითაც საქართველოში გაჯერებული იყო პოლიტიკური დისკურსი 2012
წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინაპერიოდში.
ამავდროულად, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც არ არიან ფორუმის
წევრები, არც ფორუმში გაწევრიანების და არც მის მუშაობაში რაიმე სახით ჩართვის
განსაკუთრებული ინტერესი არ გამოუხატავთ. არასამთავრობო ორგანიზაციებს
საქართველოში მთავრობის პოლიტიკაზე კონსტრუქციული შეფასების გაკეთება და
სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან რეგულარულ და თანამიმდევრულ ადვოკატირებასა
და კონსულტაციებში ჩაბმა ხშირად ტვირთად მიაჩნიათ. ამ ფონზე, დონორებმა
ადგილობრივი არასამთავრობოების შესაძლებლობები უნდა გააძლიერონ, რომ ისინი
ჩაებან და მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ ქვეყანაში ღია მმართველობის
პარტნიორობის
სტანდარტების
განვითარებაში.
გაძლიერების
შემთხვევაში
არასამთავრობოებს შეუძლიათ არა მხოლოდ მთავრობის ახალი ღია მმართველობის
პოლიტიკის ფართო საზოგადოებისა და მედიასთან კომუნიკაციის წყარო გახდნენ,
არამედ პირველნი იყვნენ, ვინც ამ პოლიტიკაში გაუთვალისწინებელ ხარვეზებს
აღმოაჩენენ.
დასკვნები და რეკომენდაციები
გაზრდილი კომუნიკაციებისა და ტექნოლოგიური პროგრესის თანამედროვე ერაში ღია
მმართველობა ის ცნებაა, რასაც ბევრისთვის სარგებლის მოტანა შეუძლია. როცა
მთავრობა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით ღია ხდება მოქალაქეთათვის, ისინი კი
ხელს უწყობენ მთავრობის პოლიტიკის საკუთარ საჭიროებებზე უკეთ მორგებას,
ქვეყანაში ცხოვრების სტანდარტების გაუმჯობესების კარგი წინაპირობა იქმნება.
სწორედ ეს იყო ღია მმართველობის პარტნიორობის დაარსების მთავარი
მამოძრავებელი ძალა. პარტნიორობა ხელს უწყობს გამჭვირვალობას, მოქალაქეთა
ჩართულობას, ანგარიშვალდებულებასა და ტექნოლოგიურ ინოვაციას მსოფლიოს
მასშტაბით.
საქართველოს მთავრობამ სწრაფად დაუჭირა მხარი ღია მმართველობის
პარტნიორობის პრინციპებს, რაც ნამდვილად ქების ღირსია, მოგვიანებით კი ღია
მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმა წარადგინა, მოთხოვნის თანახმად.
მანამდე, მთავრობას ფართომასშტაბიანი კონსულტაციები უნდა ჩაეტარებინა ქვეყნის
შიგნით სამოქალაქო საზოგადოებასთან, კერძო სექტორთან და ცალკეულ
მოქალაქეებთან, რომელთა შეფასებებიც უნდა შეჯამებულიყო და გამოქვეყნებულიყო
ინტერნეტში. იუსტიციის სამინისტრომ, ღია მმართველობის პარტნიორობის
განხორციელებაზე მთავარმა პასუხისმგებელმა ორგანომ ვერ შეძლო ამ მოთხოვნის
კარგად შესრულება. მან საზოგადოებასთან კონსულტაცია დაგვიანებით დაიწყო, თანაც
მხოლოდ მცირე რაოდენობის არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, რის შედეგადაც
პროცესი გახდა ექსკლუზიური, სპონტანური და ფრაგმენტული. სამინისტროს
შეხვედრები სტუდენტებთან, აკადემიურ წრეებთან და საქართველოს ბიზნეს
ასოციაციასთან, რომელიც კონსულტაციის პროცესის სულ ბოლო ეტაპზე გაიმართა,
უკვე შემუშავებული სამოქმედო გეგმის შემდგომ გააზრებას უფრო ჰგავდა, ვიდრე
მოქალაქეების ფართო პერსპექტივით გეგმის გამდიდრების მექანიზმს. უფრო მეტიც,
სამინისტროს არ გამოუქვეყნებია საზოგადოების კომენტარების შეჯამება, როგორც ეს
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ღია მმართველობის პარტნიორობის მიერ იყო მოთხოვნილი; არც იმაზე უმსჯელია, თუ
როგორ შეესაბამება სამოქმედო გეგმის კონკრეტული ვალდებულებები საზოგადოების
კომენტარებს.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ორ პარტნიორ არასამთავრობო
ორგანიზაციასთან, „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან“ და
„ჯამფსტარტ საქართველოსთან“ ერთად საკმაოდ პროაქტიულად მუშაობდა
იუსტიციის სამინისტროსთან ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის
შემუშავებაზე. სამოქმედო გეგმის პირველი ორი სამუშაო ვერსია შორს იყო ღია
მმართველობის პარტნიორობის სტანდარტებისგან. ისინი საქართველოს 2010 წლის
ანტიკორუფციული
გეგმით
გათვალისწინებულ,
მთავრობის
მიერ
უკვე
განხორციელებულ ან მიმდინარე რეფორმებს იმეორებდნენ და არ ითვალისწინებდნენ
ახალ ვალდებულებებს ღიაობისა და საზოგადოების ჩართულობის შესახებ.
არასამთავრობო
ორგანიზაციებმა,
მედიაკოალიციის
ღია
მმართველობის
პარტნიორობის კონსულტაციებში ჩართვით ადვოკატირების გაფართოების მიზნით,
შეიმუშავეს ერთობლივი რეკომენდაციები მთავრობისთვის, თუ როგორ უნდა
დააკმაყოფილოს უკეთ სამოქმედო გეგმამ ღია მმართველობის პარტნიორობის
ძირითადი მოთხოვნები. იუსტიციის სამინისტრომ გაითვალისწინა არასამთავრობო
ორგანიზაციების რეკომენდაციები და საბოლოო დოკუმენტი, რომელიც 2012 წლის
აპრილში იქნა მიღებული, ძველ ვარიანტებთან შედარებით მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესებული აღმოჩნდა.
ამ კვლევის ფარგლებში გამოკითხული მთავრობის წარმომადგენლები და
არასამთავრობო ორგანიზაციების ექსპერტები ფიქრობენ, რომ მთავრობას ძლიერი
პოლიტიკური ნება აქვს და შესწევს უნარი, შეასრულოს ღია მმართველობის
პარტნიორობის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ვალდებულებები. ამჟამად ამ
ვალდებულებების შესრულება კოორდინირებულია არასამთავრობო ორგანიზაციების
ფორუმთან, რომელიც რვა ორგანიზაციისგან შედგება. ისინი იუსტიციის
სამინისტროში თვეში ერთხელ იკრიბებიან.
არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან სამოქმედო გეგმისა და არასამთავრობოების
ფორუმის მუშაობის ზოგადი შეფასება პოზიტიურია, თუმცა ისინი ფიქრობენ, რომ
ზოგი რამ უკეთაც შეიძლება გაკეთდეს.
2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ საქართველოს ახალი
მთავრობა ჰყავს ახალი იუსტიციის მინისტრითა და ახალი ანალიტიკური
დეპარტამენტის უფროსით ღია მმართველობის პარტნიორობის პროგრამის სათავეში.
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ ახალმა
ხელისუფლებამ
აქტიური
მხარდაჭერა
გამოუცხადოს
ღია
მმართველობის
პარტნიორობას და საქართველოს არსებული სამოქმედო გეგმის სრულად და
ეფექტურად განხორციელებას.
ქვემოთ მოყვანილი რეკომენდაციები იმ ძირითად ელემენტებს წარმოადგენს, რომელიც
ახალმა მთავრობამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და დონორებმა მხედველობაში
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უნდა მიიღონ, რათა გაუმჯობესდეს საქართველოში ღია მმართველობის პრინციპების
განხორციელება და კოორდინაცია.
●

●

●

●

●

●

●

მთავრობამ მეტი პოპულარიზაცია უნდა გაუწიოს საქართველოს მონაწილეობას
ღია მმართველობის პარტნიორობაში და მის მიერ შესაბამისი სამოქმედო გეგმის
განხორციელებას. ამისთვის მან ფართოდ უნდა გამოიყენოს მედია, როგორც
კომუნიკაციის ეფექტური საშუალება და ხმა მიაწვდინოს ფართო აუდიტორიას
მთელ საქართველოში.
მთავრობამ უნდა იფიქროს მეტი ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე როგორც
საზოგადოებრივ სიკეთეზე. კერძოდ, მან პროაქტიულად უნდა გამოაქვეყნოს
უფრო მეტი მონაცემთა ბაზები სექტორების მიხედვით და თანაც ისე, რომ
ადვილი იყოს მათი გამოყენება შესაძლებელი. ამ მონაცემებს უნდა ახლდეს
კონტექსტური ინფორმაცია, სადაც ახსნილი იქნება, თუ რისთვის ქვეყნდება ეს
მონაცემები და როგორ ისარგებლებენ მოქალაქეები მათი გამოყენებით.
დონორებმა მეტი უნდა იმუშაონ, რათა მთავრობას დაეხმარონ მონაცემთა
გამოქვეყნების სტანდარტების გაუმჯობესებაში. მათ მთავრობას უნდა
შესთავაზონ მათი მონაცემთა გამოქვეყნების პოლიტიკა როგორც საუკეთესო
პრაქტიკა. ამასთან, დონორებს შეუძლიათ მთავრობას დაეხმარონ თავიანთი
გამოცდილებით უფრო ადვილად ხელმისაწვდომი ვებგვერდების შემუშავებასა
და ციფრულ მონაცემთა ბაზების შექმნაში, რომელიც იქნება ავტომატიზებული,
ამომწურავი, განახლებადი და ადვილად გამოყენებადი.
მთავრობისა და ბიზნესის ურთიერთობა უფრო მეტად ანგარიშვალდებული
და გამჭვირვალე უნდა იყოს. იმ კერძო კომპანიებმა, რომლებიც ქვეყნის
ძირითად სექტორებში დიდ საბაზრო წილს ფლობენ და მნიშვნელოვან
საჯარო ფუნქციებს ახორციელებენ მოქალაქეებს მეტი არჩევანი და
ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ მათი საქმიანობისა და მომსახურების შესახებ.
იუსტიციის სამინისტრომ ბიზნესში და სხვადასხვა სექტორში მოქმედი
არასამთავრობოები აქტიურად უნდა ჩააბას არასამთავრობო ორგანიზაციების
ფორუმის მუშაობაში. ისინი გაამდიდრებენ ფორუმის დღის წესრიგს და
თავადაც ისარგებლებენ საჯარო მონაცემებსა და მომსახურებაზე იოლი
წვდომით, ქვეყნის ეკონომიკის სასარგებლოდ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმის დღის წესრიგი მონაწილეებს
შეხვედრებამდე სულ მცირე ერთი კვირით ადრე უნდა დაეგზავნოს. ამასთან,
იუსტიციის სამინისტრომ თავის ვებგვერდზე უნდა გამოაქვეყნოს შეხვედრების
ოქმები ღია მმართველობის პარტნიორობის ვალდებულებების შესრულების
მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციასთან ერთად. ამ გზით საზოგადოება
რეგულარულად იქნება ინფორმირებული ღია მმართველობის სფეროში
მიმდინარე მოვლენების შესახებ და ფორუმის მუშაობაში მეტი ორგანიზაცია
ჩაერთვება.
არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ფორუმზე უფრო პროაქტიულად უნდა
შეიმუშაონ ახალი იდეები ღია მმართველობის პარტნიორობის კონკრეტულ
თემებზე და ისინი კონსტრუქციულად წარუდგინონ იუსტიციის სამინისტროს.
თავის მხრივ, ორგანიზაციებს, რომლებიც არ არიან ფორუმის წევრები, უფრო
ძლიერი სურვილი უნდა ჰქონდეთ ფორუმის შეხვედრებში მონაწილეობისა და
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●

●

სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის მათი ცოდნისა და გამოცდილების
გაზიარებისა.
დონორებმა მეტი ყურადღება უნდა მიაქციონ ღია მმართველობის სფეროში
გამოცდილების დაგროვებას იმ არასამთავრობოების მიერ, რომლებიც
კონკრეტულად ამ სფეროში არ მუშაობენ და მათ დაეხმარონ მავრობის მიერ
ღიაობისა და ტექნოლოგიური ინოვაციის სტანდარტების განხორციელების
უკეთესად მონიტორინგში.
მთავრობამ, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით, უნდა
დააწესოს ნათლად განსაზღვრული მაჩვენებლები, რომელთა მიხედვითაც ღია
მმართველობის პარტნიორობის ვალდებულებების შესრულებაში მიღწეული
პროგრესი გაიზომება.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ განაგრძობს ღია მმართველობის
პარტნიორობის
ამოცანებისა
და
საქმიანობის
განხორციელებაში
აქტიურ
მონაწილეობას. იგი არასამთავრობოების ფორუმს დაეხმარება, გახდეს კოორდინაციის
ფუნქციის უფრო ეფექტური მექანიზმი და ღია მმართველობის შესახებ ინოვაციური
იდეების ფასეული წყარო.
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დანართი I: ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნება43
იმ ინფორმაციის ჩამონათვალი,
ჩამონათვალი, რომელიც პროაქტიულად უნდა გამოქვეყნდეს
მთავრობის ვებგვერდებზე
1. პროცედურული წესები, სტრუქტურა, თანამშრომელთა სამუშაოს აღწერა,
განაწილების და გადაწყვეტილების მიღების წესები სახელმწიფო უწყებებში.
2. ადმინისტრაციული კანონმდებლობა სრული სახით: სამართალდამცავი
ორგანოების შემთხვევაში მხოლოდ ნორმატიული აქტები, დანარჩენი
სამინისტროების შემთხვევაში კი როგორც ინდივიდუალური და ნორმატიული
(ინდივიდუალური აქტები, როცა ისინი შეიცავს ინფორმაციას შეზღუდული
გამოყენებისთვის, და შემდეგ მინიმალური ინფორმაცია ამ აქტის
შესახებ)(მიღების თარიღი, რატომ მიეკუთვნება იგი საიდუმლოებას, როდის
მიეკუთვნა საიდუმლოს სტატუსი და საიდუმლოებაზე პასუხისმგებელი პირის
ვინაობა)
3. სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტები: სახელმწიფო უწყებების საქმიანობა,
საქმიანობის მთავარი პრინციპები და ფოკუსი.
4. 10 დეკემბრის კვლევის შედეგები (პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და
საქართველოს პარლამენტი)
5. შემდეგი ინფორმაცია: იმ სახელმწიფო მოხელეთა ვინაობა და სამუშაო
მისამართი, რომლებსაც უკავიათ თანამდებობა სახელმწიფო უწყებებში ან
პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო ინფორმაციის საიდუმლოდ შენახვაზე, ან
პასუხისმგებელნი არიან საზოგადოებასთან ურთიერთობაზე და
მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის მიწოდებაზე, მათ შორის ის თანამშრომლები,
რომლებიც უზრუნველყოფენ წვდომას საჯარო ინფორმაციაზე, მათი ვინაობა,
მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია.
6. რევიზიის შედეგები და აუდიტის შემოწმების დასკვნები სახელმწიფო
უწყებების საქმიანობაზე. ასევე, სასამართლოს გადაწყვეტილება იმ საქმეების
შესახებ, სადაც მხარედ გამოდის სახელმწიფო უწყება.
7. სახელმწიფო უწყებების ბიუჯეტები.
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ეს თარგმანი შეასრულა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ და არ არის ოფიციალური.
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დანართი II:
II საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის
იუსტიციის სამინისტროს პირველი სამუშაო ვერსია
საქართველოს ვალდებულებები ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში
სახელმწიფო მომსახურების გამჭვირვალობა,
გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და ეფექტურობა
-

განხორციელდეს „საჯარო მომსახურების სახლების“ კონცეფცია სადაც ერთ
შენობაში გაერთიანდება სხვადასხვა სახის მომსახურება.
განხორციელდეს და მონიტორინგს დაექვემდებაროს ქონებრივი დეკლარაციის
ელექტრონული სისტემა.
შემუშავდეს და დაინერგოს ადამიანური რესურსის მართვის ელექტრონული
სისტემა.
შემუშავდეს იმ ინფორმაციის სია, რომელიც სამინისტროებისა და სხვა
სახელმწიფო უწყებების ვებგვერდებზე უნდა გამოქვეყნდეს.

სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის გამჭვირვალობა
-

-

ტენდერების მართვა ელექტრონული სისტემით.
შემუშავდეს და დაინერგოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმების და
შესრულებული
სახელმწიფო
შესყიდვების
ანგარიშის
წარდგენის
ელექტრონული სისტემა.
დაინერგოს ელექტრონული ვაჭრობის სისტემა (ელექტრონული კატალოგი,
ელექტრონული შეკვეთა და ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურის სისტემები).

სახელმწიფო ფინანსების გამჭვირვალობა
-

საგადასახადო დეკლარაციების ელექტრონულად გაგზავნის მექანიზმის
შემუშავება.
პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვა.
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების ელექტრონულად მართვის მექანიზმის
შემუშავება.
ბიუჯეტის ფორმულირების ელექტრონული პროგრამის შემუშავება.

გამჭვირვალე და არაკორუმპირებული კერძო სექტორი
-

ელექტრონული აუქციონის სისტემაზე გადასვლა.
პრივატიზებული ობიექტების ელექტრონული ბაზის შექმნა და კერძო
სექტორის წარმომადგენელთა ავტორიზება მონაცემთა ბაზების განახლებაზე.
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დანართი III:
III „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“
საქართველოს“ კომენტარები
საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის სამუშაო
ვერსიაზე
საქართველოს ვალდებულებები ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში
სახელმწიფო მომსახურების გამჭვირვალობა,
გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და ეფექტურობა
-

-

-

-

განხორციელდეს „საჯარო მომსახურების სახლების“ კონცეფცია სადაც ერთ
შენობაში გაერთიანდება სხვადასხვა სახის მომსახურება.
o რადგან ეს პროექტი უკვე წინ წავიდა, ჩვენი წინადადებაა, ეს პუნქტი
ამოვიღოთ.
განხორციელდეს და მონიტორინგს დაექვემდებაროს ქონებრივი დეკლარაციის
ელექტრონული სისტემა.
o რადგან ამ პროექტის განხორციელება უკვე დასრულდა, ჩვენი
წინადადებაა მის მაგივრად დაიწეროს: „შეიქმნას ელექტრონული
ქონებრივი დეკლარაციების მუდმივი მონიტორინგის სისტემა.“
შემუშავდეს და დაინერგოს ადამიანური რესურსის მართვის ელექტრონული
სისტემა.
o რადგან ეს სისტემა დაგეგმვის გვიან სტადიაზეა და მოსალოდნელია,
რომ დაინერგება, ჩვენი წინადადებაა, ეს პუნქტი ამოვიღოთ.
შემუშავდეს იმ ინფორმაციის სია, რომელიც სამინისტროებისა და სხვა
სახელმწიფო უწყებების ვებგვერდებზე უნდა გამოქვეყნდეს.
○
○

○

○

ამ დოკუმენტს თან ვურთავთ მიმდინარე სიას.
ჩვენი წინადადებაა, ყველა სამინისტროსა და სხვა სახელმწიფო უწყებებს
მოეთხოვოს განსაზღვრონ და სამი თვის ვადაში გამოაქვეყნონ მათ ხელთ
არსებული ერთი მაღალი ღირებულების მქონე მონაცემთა ბაზა, რომლის
პროაქტიულად გამოქვეყნებაც სხვა შემთხვევაში არ მოეთხოვებოდათ და
რომელიც ინტერნეტში უკვე გამოქვეყნებული არ არის. ექვსი თვის
ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს კიდევ ორი ასეთი მონაცემთა ბაზა.
ჩვენი წინადადებაა, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის
სიას დაემატოს: ყოველკვარტალურად, ინფორმაცია, რომელიც
კლასიფიცირებულია, როგორც „არასაჯარო“, მათ შორის საჯარო
ინფორმაციის მოთხოვნები, რომელიც უარყოფილ იქნა, უარყოფის
საფუძველი, ის ინფორმაცია, რომელიც კლასიფიცირებულ იქნა, როგორც
„კომერციული საიდუმლოება“.
პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის სიას, ჩვენი
წინადადებით, დაემატოს: ყოველკვარტალურად, ყველა მონაცემთა
ბაზის ჩამონათვალი (როგორიცაა კომპიუტერული მონაცემთა ბაზები,
ქაღალდზე ნაწერის/ნაბეჭდის ფორმით შენახული ფაილები და ა.შ.)
რომელიც უწყების მფლობელობაშია, მაგრამ რომელიც პროაქტიულად
არ ქვეყნდება და ამ მონაცემთა ბაზების პროაქტიულად გამოქვეყნების
განხორციელებადობის შეფასება.
28

პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის სიას, ჩვენი
წინადადებით, დაემატოს: ყოველწლიურად, იმ ინფორმაციის
მოცულობის გაზრდის სამოქმედო გეგმა, რომელიც უწყებამ
პროაქტიულად უნდა გამოაქვეყნოს მომავალ წელს.
○ ჩვენი წინადადებაა, პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის
სიის მეშვიდე პუნქტი ნათლად განვსაზღვროთ: გასაგები უნდა იყოს,
რომ მასში შევა სრული ინფორმაცია უწყების ბიუჯეტის შესახებ, ანუ,
უწყების დაგეგმილი ბიუჯეტი და მისი განხორციელების ანგარიში, ასევე
მეექვსე პუნქტით მოთხოვნილი აუდიტის ანგარიშის შედეგები.
○ პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის სიას, ჩვენი
წინადადებით, დაემატოს: იმეილის მისამართი, სადაც საჯარო
ინფორმაციის მოთხოვნები უნდა გაიგზავნოს.
○ ჩვენი წინადადებაა, რომ შეიქმნას ინფორმაციის პროაქტიულად
გამოქვეყნების სტანდარტიზებული ორგანიზაციული სისტემა და
უწყებებს მოეთხოვოს ამ სისტემით სარგებლობა ინფორმაციის
პროაქტიულად გამოქვეყნებისას. ასე, პროაქტიულად გამოქვეყნებული
ინფორმაცია ყველა უწყების ვებგვერდზე ერთნაირად შეიძლება
მოიძებნოს. ეს სისტემა უნდა მოერგოს იმ ინფორმაციასაც, რომელიც არ
არის სიაში, რათა იმ უწყებებს, რომელთაც სურთ, უფრო გამჭვირვალე
იყონ, ვიდრე ეს ღია მმართველობის პარტნიორობის
ვალდებულებებითაა მოთხოვნილი, ჰქონდეთ სისტემა, რომლითაც
იხელმძღვანელებენ.
ჩვენი წინადადებაა, დაემატოს შემდეგი პუნქტები:
○ დაინერგოს ელექტრონული სისტემა, რომლითაც შესაძლებელი იქნება
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნების პირდაპირ ყველა უწყებაში გაგზავნა
და მათგან პირდაპირი და დროული პასუხების მიღება, საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
○ ყველა სახელმწიფო უწყება ვალდებულია მიიღოს საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნები იმეილით, და გამომგზავნებს მიაწოდოს ავტომატური
პასუხი, სადაც მოცემული იქნება დოკუმენტის მოძიების ნომერი,
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ხანი დასჭირდება მათი
მოთხოვნის დამუშავებას და ინსტრუქცია იმის შესახებ, თუ ვის უნდა
დაუკავშირდნენ თავიანთ მოთხოვნასთან დაკავშირებით პასუხის
მისაღებად.
○ შემუშავდეს ყველა სახელმწიფო მოხელის სამუშაოს აღწერა და
ანგარიშვალდებულების სტანდარტები (საკვალიფიკაციო მოთხოვნები,
საცდელი პერიოდი, სიღრმისეული რეკომენდაციები).
○ განისაზღვროს ადგილობრივი თვითმმართველობების ყველა წევრი,
როგორც სახელმწიფო თანამდებობის პირი, და მოეთხოვოს მათ
ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენა.
○ გაუმჯობესდეს „მამხილებელთა“ დაცვის კანონმდებლობა და
შიდაუწყებრივი ინსტრუქციები.
○ შეიქმნას მომსახურების სტანდარტების მუდმივი მონიტორინგი და
ჩატარდეს უწყების მომსახურებით კლიენტთა კმაყოფილების კვლევა;
გამოქვეყნდეს კვლევისა და მონიტორინგის შედეგები.
○

●

29

○

○

○

○

○

ჩამოყალიბდეს მომხმარებელთა კომენტარებსა და წინადადებებზე
სწრაფი რეაგირების ფუნქციონირებადი მექანიზმი ყველა უწყებისათვის
(ცხელი ხაზი).
განახლდეს ყველა არსებული მონაცემთა პორტალი (მაგალითად,
ქონებრივი დეკლარაციები, შესყიდვები), რათა მონაცემები იყოს
კომპიუტერის მიერ ადვილად წაკითხვადი ფორმატით, როგორიცაა JSON
ან XML, ხოლო სადაც შესაძლებელია, დაუმუშავებელი მონაცემების
ფორმატით.
გავრცელდეს კომპიუტერისთვის ადვილად წაკითხვადობის და
დაუმუშავებელი მონაცემების მოთხოვნა ყველა სამომავლო
ელექტრონული მთავრობის, გაციფრულების და ღია მონაცემების
პროექტებში.
მთავრობის მფლობელობაში მქონე ინფორმაციის შემთხვევაში, რომელიც
შეიძლება „კომერციულ საიდუმლოდ“ იქნას კლასიფიცირებული,
დასრულდეს პრაქტიკა, როცა კერძო კომპანიებს ეძლევა შესაძლებლობა,
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის საპასუხოდ, ინფორმაცია კომერციულ
საიდუმლოდ გამოაცხადოს. სხვა სიტყვებით, საჯარო ინფორმაციის
მოთხოვნის საპასუხოდ, ის ინფორმაცია, რომელიც არ არის კომერციულ
საიდუმლოდ აღიარებული, უნდა გაიცეს.
შეიქმნას ონლაინ მონაცემთა ბაზა, რომელიც იქნება კომპიუტერის მიერ
ადვილად წაკითხვადი, და რომელიც თავს მოუყრის ყველა საჯარო
სამართლის იურიდიულ პირს, მათ ფუნქციებსა და ბიუჯეტებს.

სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის გამჭვირვალობა
● გაუმჯობესდეს საქართველოს არსებული ელექტრონული შესყიდვების სისტემა.
○ ჩვენი წინადადებაა, შემცირდეს შესყიდვების ელექტრონული სისტემით
წარმოებისას დაშვებული გამონაკლისების რაოდენობა; პრეზიდენტის
სარეზერვო ფონდს, მთავრობის სარეზერვო ფონდს და მერიის
სარეზერვო ფონდს უნდა მოეთხოვოს ყველა შესყიდვის ელექტრონული
სისტემით წარმოება.
○ ჩვენი წინადადებაა, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების
შემთხვევაში, ყველა შესყიდვა, რომელსაც სამინისტროები აწარმოებენ,
წარმოებდეს ელექტრონული სისტემით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა
კონკრეტული ტენდერის საჯაროდ გამჟღავნება საზიანო იქნება
საზოგადოებისათვის. უნდა დაწესდეს და გამოქვეყნდეს ოფიციალური
პროცედურები, რომლითაც ამ უწყებების ტენდერები შეიძლება
საიდუმლოდ ჩაითვალოს. ყოველკვარტალურად უნდა გამოქვეყნდეს
ყველა საიდუმლო ტენდერის მთლიანი ფულადი ღირებულება.
● შემუშავდეს და დაინერგოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმების და
შესრულებული
სახელმწიფო
შესყიდვების
ანგარიშის
წარდგენის
ელექტრონული სისტემა.
● დაინერგოს ელექტრონული ვაჭრობის სისტემა (ელექტრონული კატალოგი,
ელექტრონული შეკვეთა და ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურის სისტემები).
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ჩვენი წინადადებაა, დაემატოს შემდეგი პუნქტი: „და უზრუნველყოს,
რომ დაუმუშავებელი მონაცემები და კომპიუტერის მიერ ადვილად
წაკითხვადი მონაცემები, როგორიცაა XML და JSON ამ სისტემებიდან
ავტომატურად ქვეყნდებოდეს ინტერნეტში.”
ჩვენი წინადადებაა, დაემატოს შემდეგი პუნქტები:
○ ფინანსთა სამინისტროს დავების გადაჭრის საბჭოში დაინერგოს
საინფორმაციო სისტემა საგადასახადო დავებისათვის.
○ გაიზარდოს ბიზნეს ომბუდსმენის დამოუკიდებლობა და გამჭვირვალობა
(მისი ყოველწლიური ანგარიშები პარლამენტში გახდეს საჯარო)
○ შემცირდეს ბიზნეს ომბუდსმენთან კომუნიკაციის ბარიერები. ამისათვის
საჭიროა შემუშავდეს ელექტრონული პლატფორმა, რომლის
საშუალებითაც ბიზნესს შეუძლია პირდაპირ დაუკავშირდეს
ომბუდსმენს.
○

●

სახელმწიფო ფინანსების გამჭვირვალობა
● შემუშავდეს საგადასახადო დეკლარაციების ელექტრონულად გაგზავნის
მექანიზმი.
● დაინერგოს პროგრამული ბიუჯეტი.
○ პროგრამული ბიუჯეტი უკვე მომზადდა 2012 წლის ბიუჯეტისათვის,
ამიტომ ჩვენი წინადადებაა, ეს პუნქტი ამოღებულ იქნას.
○ შემუშავდეს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების ელექტრონული
მართვის მექანიზმი.
● შემუშავდეს ბიუჯეტის შედგენის ელექტრონული პროგრამა.
● ჩვენი წინადადებაა, დაემატოს შემდეგი პუნქტები:
○ პროაქტიულად დაიბეჭდოს ბიუჯეტის და მასთან დაკავშირებული
დოკუმენტების ასლები, როგორიცაა აუდიტის დასკვნები და
განხორციელების ანგარიშები და განთავსდეს საჯარო ბიბლიოთეკებში.
○ ყველა მნიშვნელოვანი სახელმწიფო ბიუჯეტის დოკუმენტი, მათ შორის
წლის შუა პერიოდის და წლის ბოლოს ანგარიშები თანმიმდევრულად და
დროულად უნდა თავსდებოდეს ინტერნეტში.
○ მომზადდეს და ფართოდ გავრცელდეს როგროც ბეჭდური, ისე
ელექტრონული ფორმატით „მოქალაქის ბიუჯეტი“. ბეჭდური ასლები
განთავსდეს ყველა საჯარო ბიბლიოთეკაში. (ან ბიბლიოთეკებს მიეცეს
წვდომა ელექტრონულ ვერსიაზე).
○ მომზადდეს და მუდმივად განახლდეს ონლაინ პლატფორმა, სადაც
მოქალაქეებს შეუძლიათ იხილონ წარსული ბიუჯეტები, ცვლილებები
შეიტანონ ბიუჯეტის პროექტებში და იხილონ მათ მიერ შეტანილი
ცვლილებების შედეგები. მოქალაქეების მიერ არჩეული ბიუჯეტი
შეტანილ იქნას პარლამენტში, როგორც მთავრობის ბიუჯეტის პროექტის
დამატება.
გამჭვირვალე და არაკორუმპირებული კერძო სექტორი
● გადასვლა ელექტრონული აუქციონის სისტემაზე.
● პრივატიზებული ობიექტების ელექტრონული ბაზის შექმნა და კერძო
სექტორის წარმომადგენელთა ავტორიზება მონაცემთა ბაზების განახლებაზე.
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რადგან ეს ვებგვერდი უკვე არსებობს, ჩვენი წინადადებაა ეს პუნქტი
შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს ასე: „კერძო სექტორის წარმომადგენლების
ავტორიზება მონაცემთა ბაზების განახლებაზე.“ ჩვენი რწმენით, ის
მოდიფიკაციები, რომელთა გაკეთების უფლებამოსილებაც კერძო
სექტორს მიეცემა, შემდგომ ახსნას საჭიროებს.
ჩვენი წინადადებაა, დაემატოს: დაიწყოს აუქციონის განცხადებების
გამოქვეყნება წინასწარ და დეტალურად (მათ შორის საპრივატიზაციო
კომპანიების აქტივები და ვალდებულებები), რათა ყველა პოტენციურ
მონაწილეს საკმარისი დრო და ინფორმაცია ჰქონდეს იმისათვის,რომ წინასწარ
კარგად შეისწავლოს აუქციონი.
○

●

ჩვენი წინადადებაა, დაემატოს შემდეგი სექციები:
გამჭვირვალე კანონმდებლობა
● დაიწყოს ყველა საკანონმდებლო ინიციატივის ინტერნეტში განთავსება სულ
მცირე 72 საათით ადრე კენჭისყრამდე, მათ შორის ადგილობრივი
თვითმმართველობითი ორგანოებისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
საკანონმდებლო ინიციატივების. პარლამენტში ინიციატივების პლენარული
მოსმენები ერთმანეთისგან არანაკლებ 72 საათით უნდა იყოს დაშორებული.
ინიციატივებში შეტანილი ცვლილებები ინტერნეტში უნდა განთავსდეს შემდეგ
პლენარულ მოსმენამდე 72 საათით ადრე. ყველა საკანონმდებლო ინიციატივა
ინტერნეტში უნდა განთავსდეს როგორც ადამიანურად, ასევე კომპიუტერის
მიერ ადვილად წაკითხვად ფორმატში. (მაგ. PDF და XML / JSON).
● დაიწყოს იმის უზრუნველყოფა, რომ საქართველოს ყველა საჯარო
ბიბლიოთეკას ჰქონდეს ქართული კანონმდებლობის ასლები ბეჭდური სახით.
მათი განახლება უნდა ხდებოდეს სულ მცირე წელიწადში ერთხელ, თუ
შესაძლებელია, უფრო ხშირადაც, ან ჰქონდეთ წვდომა ინტერნეტზე და სრული
წევრობა გვერდისა matsne.gov.ge, რათა ქართული კანონების ტექსტები
ყველასთვის იყოს ხელმისაწვდომი.
● პარლამენტის ვებგვერდზე დღის წესრიგის სექცია უფრო ინტენსიურად უნდა
განახლდეს, რათა მოქალაქეებს ჰქონდეთ მონაწილეობის საშუალება
საკომიტეტო მოსმენების დონეზე. საკომიტეტო მოსმენისთვის განკუთვნილი
საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ნახსენებია დღის წესრიგში, ბმულით უნდა
იყოს დაკავშირებული კანონპროექტის უშუალო დოკუმენტთან. ასე რიგით
მოქალაქეებს უკეთესი წვდომა ექნებათ კანონპროექტებზე.
● ჩვენი წინადადებაა, დაიწყოს პარლამენტის პროცედურული წესების 48.5
მუხლის შესრულება, რომელიც მოითხოვს, რომ ინფორმაცია კომიტეტების
დღის წესრიგის შესახებ უნდა გამოქვეყნდეს საკომიტეტო მოსმენამდე ორი
დღით ადრე. ამჟამად, ეს წესი იშვიათად სრულდება..
გამჭვირვალე სასამართლო
● დაიწყოს სასამართლოს ყველა გადაწყვეტილების გამოქვეყნება ავტომატურად
ადამიანურად და კომპიუტერის მიერ ადვილად წაკითხვად ფორმატებში.
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●

●
●

●

დაიწყოს ყველა სასამართლო სხდომის სტენოგრამის ან აუდიო/ვიდეო
ჩანაწერების გამოქვეყნება ავტომატურად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა
მოსამართლე ბრძანებს, რომ საქმე დაიხუროს რომელიმე მხარის ინიციატივით.
დაიწყოს საპროცესო გარიგებებისა და ჯარიმებიდან მიღებული ფულის
ავტომატურად გამოქვეყნება.
დაიწყოს ყველა სასამართლოს დღის წესრიგის შესახებ ინფორმაციის
ავტომატურად გამოქვეყნება ინტერნეტში კომპიუტერულად და ადამიანურად
ადვილად წაკითხვადი ფორმატით, ასევე დღის წესრიგის შეხსენების გაგზავნა
მხარეებისთვის პირდაპირ იმეილის ან მოკლე ტექსტური შეტყობინებების
საშუალებით. დაიწყოს ავტომატური ხმოვანი ცხელი ხაზის შექმნა, რომლის
საშუალებითაც მხარეები შეამოწმებენ, როდისაა დანიშნული მათი მოსმენა.
დაიწყოს სასამართლოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის გაგზავნის
უნიფიცირებული პროცედურების შექმნა; ჩაუტარდეს ტრენინგი სასამართლოს
თანამშრომლებს ამ პროცედურებში, რათა ეს მოთხოვნები მთელ სასამართლო
სისტემაში თანმიმდევრულად დამუშავდეს.

პოლიტიკური პარტიების ფინანსების და არჩევნების გამჭვირვალობა
● შეიქმნას ელექტრონული პლატფორმა, რომლის მეშვეობითაც პოლიტიკურ
პარტიებს შეეძლებათ თავიანთი შემოსავლის, ხარჯებისა და დონორების
შესახებ ანგარიშის წარდგენა. მოეთხოვოს პოლიტიკურ პარტიებს ინფორმაციის
რეგულარულად განახლება. ელექტრონულად წარდგენილი ყველა ინფორმაცია
ავტომატურად უნდა განთავსდეს კომპიუტერულად და ადამიანურად
ადვილად წაკითხვადი ფორმატით, ასევე ავტომატურად დაეგზავნოს
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და კონტროლის პალატას.
● ინტერნეტში გამოქვეყნდეს ინფორმაცია თითოეულ უბანზე რეგისტრირებული
ამომრჩევლის რაოდენობის შესახებ, როგორც ინტუიტიური ვებ-ინტერფეისით,
ისე კომპიუტერულად ადვილად წაკითხვადი ფორმატით. კომპიუტერულად
ადვილად წაკითხვად ვერსიაში, რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა ნომრები
ჩამოთვლილი უნდა იყოს მისამართების მიხედვით.
და ბოლოს, თუ არის ისეთი პუნქტები, რომელზე ვალდებულებაც საქართველოს სხვა
დოკუმენტებში აქვს აღებული, რომელიც უკვე განხორციელებულია, თითქმის
განხორციელებულია, ან დაგეგმვის გვიან ეტაპზეა, მიიჩნევა, რომ სავარაუდოდ,
წარმატებით განხორციელდება, ჩვენ გთავაზობთ ასეთი პუნქტების ამ დოკუმენტიდან
ამოღებას, რადგან ისინი ვერ დააკმაყოფილებენ მოლოდინს, რომ ღია მმართველობის
პარტნიორობის ვალდებულებები საქართველოს „წაწევს“ წინ არსებული პრაქტიკის
მიღმა. ჩვენ გამოვყავით პუნქტები, რომელიც ჩვენი რწმენით, უნდა ამოვიღოთ, მაგრამ
შეიძლება ჩვენ არ გვქონდეს სრული ინფორმაცია საქართველოს ყველა
ვალდებულებასთან ამჟამად არსებული მდგომარეობის შესახებ, ამიტომ ვაკეთებთ
ზოგად რეკომენდაციას, რომ ყველა ის ვალდებულება, რომელიც, სხვა დოკუმენტებით,
სავარაუდოდ წარმატებით განხორციელდება, ამოღებულ იქნას.
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დანართი IV:
IV საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის
იუსტიციის სამინისტროს მეორე სამუშაო ვერსია
სახელმწიფო
სახელმწიფო მომსახურების გამჭვირვალობა,
გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და ეფექტურობა
• განხორციელდეს კონცეფცია „საჯარო მომსახურების სახლები“, სადაც ერთ
ადგილზე ერთიანდება სხვადასხვა სახის მომსახურება.
• განხორციელდეს და მონიტორინგს დაექვემდებაროს ქონებრივი დეკლარაციის
ელექტრონული სისტემა.
• დამუშავდეს და დაინერგოს ადამიანური რესურსის მართვის ელექტრონული
სისტემა.
• დამუშავდეს ინფორმაციის სია, რომელიც სამინისტროებისა და სხვა
სახელმწიფო უწყებების ვებგვერდებზე უნდა განთავსდეს.
• დამუშავდეს და დაინერგოს სპეციალური სასწავლო პროგრამა სახელმწიფო
მოხელეთათვის - „ეთიკა სახელმწიფო სამსახურში.“
სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის გამჭვირვალობა
-

-

ტენდერების მართვა ელექტრონული სისტემით.
შემუშავდეს და დაინერგოს სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმების და
შესრულებული
სახელმწიფო
შესყიდვების
ანგარიშის
წარდგენის
ელექტრონული სისტემა.
დაინერგოს ელექტრონული ვაჭრობის სისტემა (ელექტრონული კატალოგი,
ელექტრონული შეკვეთა და ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურის სისტემები).

სახელმწიფო ფინანსების გამჭვირვალობა
-

საგადასახადო დეკლარაციების ელექტრონულად გაგზავნის
შემუშავება.
პროგრამული ბიუჯეტის დანერგვა.
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების ელექტრონულად მართვის
შემუშავება.
ბიუჯეტის შედგენის ელექტრონული პროგრამის შემუშავება.
დამუშავდეს და დაინერგოს საქართველოსთვის გამოყოფილი
დახმარების ფინანსური და შესაბამისობის აუდიტის ინსტრუქცია.
დამუშავდეს და დაინერგოს საქართველოსთვის გაწეული
დახმარების ეფექტური აუდიტის ინსტრუქცია.

მექანიზმის

მექანიზმის

უცხოური
უცხოური

გამჭვირვალე და არაკორუმპირებული კერძო სექტორი
-

ელექტრონული აუქციონის სისტემაზე გადასვლა.
პრივატიზებული ობიექტების ელექტრონული ბაზის შექმნა და კერძო
სექტორის წარმომადგენელთა ავტორიზება მონაცემთა ბაზების განახლებაზე.
განხორციელდეს
კანონმდებლობა,
რომელიც
სამაუწყებლო
მედიის
მფლობელობისა და ფინანსების მეტ გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს.

34

-

-

დამუშავდეს
„კომერციული
ბანკის
ფინანსური
მდგომარეობის
გამჭვირვალობის“ წესის განახლებული ვერსია, რათა უზრუნველყოფილ იქნას
კომერციული ბანკების ფინანსური მდგომარეობის გამჭვირვალობა.
დამტკიცდეს სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური ანგარიშების გამოქვეყნების
წესი საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით.

მართლამსაჯულების განხორციელება
• ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მასშტაბის გაზრდა (დანაშაულის ტიპისა და
გეოგრაფიის მიხედვით).
• მოსამართლეთა მთელი სიცოცხლის მანძილზე დანიშვნის პრაქტიკის შემოღება.
• უნიფიცირებულ კომპიუტერულ სისტემაში სასამართლოების ჩართვა.
• საქმეების მართვის ელექტრონული პროგრამის შექმნა და განხორციელება.
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობა
• განისაზღვროს კონტროლის პალატა, როგორც პოლიტიკური პარტიების
დაფინანსების მონიტორინგის ორგანო. მიეცეს მას მანდატი, უფლებამოსილება,
ასევე ადექვატური რესურსები, რათა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას
ეფექტური ზედამხედველობა გაუწიოს.
• დამუშავდეს პოლიტიკური პარტიების ფინანსური დეკლარაციის
სტანდარტიზებული ფორმატი.
• განისაზღვროს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების აუდიტირების
სტანდარტი.
• გამოქვეყნდეს პოლიტიკური პარტიების და აუდიტის ანგარიშების ფინანსური
დეკლარაცია.
• დაწესდეს პოლიტიკური პარტიებისთვის გაკეთებული შემოწირულობების
ლიმიტები.
• უზრუნველყოფილ იქნას პოლიტიკური პარტიებისადმი გაკეთებული
შემოწირულობების გამჭვირვალობა და არიდებულ იქნას საიდუმლო
შემოწირულობები.
• შემოღებულ იქნას პოლიტიკური პარტიებისათვის იურიდიული პირების
მხრიდან შემოწირულობის გაკეთების აკრძალვა.
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დანართი V: სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კომენტარები
საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის სამუშაო
ვერსიაზე

04.02.2012
კომენტარები ღია მმართველობის პარტნიორობის ვალდებულებების სამუშაო
ვერსიაზე
მოამზადეს: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“, „საქართველოს
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ,“ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების
ინსტიტუტმა“, „ჯამფსტარტ საქართველომ“ და მედიაკოალიციამ
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I. საქართველოს მთავრობის ინიციატივები ღია მმართველობის პარტნიორობასთან
პარტნიორობასთან
დაკავშირებით - შეფასება
იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული ღია მმართველობის პარტნიორობის
სამოქმედო გეგმის შეფასებისას, მნიშვნელოვანია შემდეგი ფაქტების ხაზგასმა:
•

•

•

გეგმა
არ
შეესაბამება
კონცეპტუალურ
დოკუმენტს.
იგი
მხოლოდ
განხორციელებული და დაგეგმილი აქტივობების პუნქტობრივი სიაა. იგი არ
შეიცავს დაგეგმილი აქტივობების განხორციელების საკანონმდებლო და
პრაქტიკულ ღონისძიებებს.
გეგმის პუნქტების მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართველოს მთავრობის მიერ უკვე
ფაქტობრივად განხორციელებულია და უმეტესად მოიცავს იმ საკითხებს, რომელიც
განხილულია საქართველოს ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის
სამოქმედო გეგმაში.
დოკუმენტში ღონისძიებების უმეტესობა კარგი მმართველობის სფეროს უფრო
განეკუთვნება და სუსტ აქცენტს აკეთებს ღია მმართველობაზე, კერძოდ
გამჭვირვალე და მონაწილეობაზე ორიენტირებულ სახელმწიფო მმართველობაზე.

ამიტომ, ჩვენი რწმენით, სამოქმედო გეგმაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა იქნას
შეტანილი.
II. სამოქალაქო საზოგადოების რეკომენდაციები
საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული სამოქმედო გეგმა აუცილებლად უნდა
შეიცავდეს შემდეგ ასპექტებს:
1. გაუმჯობესდეს/შეიქმნას შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა ღია მმართველობისა და
ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების უზრუნველყოფისათვის.
2. შედგენილ იქნას გამჭვირვალე საჯარო მომსახურებისთვის საჭირო ღონისძიებათა
სია, მათ შორის სახელმწიფო მოხელეთა ქონებრივი დეკლარაციის არსებობის
ეფექტური სისტემის შექმნა.
3. განვითარდეს გამჭვირვალე კანონშემოქმედება და უზრუნველყოფილ იქნას ამ
პროცესში მოქალაქეთა ცნობიერების ამაღლება და საუკეთესო შესაძლო ჩართულობა.
რაც შეიძლება გაფართოვდეს საკანონმდებლო ორგანოს ანგარიშვალდებულება.
4. უზრუნველყოფილ იქნას სახელმწიფო ფინანსების გამჭვირვალობა, მათ შორის
ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ხარჯების შესახებ საზოგადოების ინფორმირების ეფექტური
სისტემის შექმნა.
5.
ჩამოყალიბდეს გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული სასამართლო სისტემა.
შეიქმნას საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ეფექტური სისტემა.
6. შეიქმნას საჯარო ინფორმაციის სივრცე, რომელიც, ერთი მხრივ, მთავრობას
დაეხმარება პროაქტიული საჯარო ინფორმაციის მომზადებაში და მეორე მხრივ
ფართო საზოგადოებას - შესაბამის მონაცემებზე წვდომაში.
7. შეიქმნას სახელმწიფო დაწესებულებების ვებგვერდები/გაუმჯობესდეს არსებული
ვებგვერდები, რომელიც მოქალაქეებს საშუალებას მისცემს, მოიპოვონ და
გააანალიზონ საჯარო ინფორმაცია ადვილად წაკითხვადი ფორმატით.
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8. შემუშავდეს საზოგადოებრივი ჩართულობის ეფექტური მექანიზმები.
III. საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება
ღია მმართველობისა და ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებისათვის
აუცილებელია,
საქართველომ
კიდევ
უფრო
გააუმჯობესოს
არსებული
საკანონმდებლო ბაზა და ზოგ შემთხვევაში შეიმუშაოს ახალი. ეს ერთი მხრივ
დაინტერესებულ კერძო პირებს საშუალებას მისცემს იოლად მოიპოვონ საჯარო
ინფორმაცია და ამავდროულად, შესაბამის საჯარო უწყებებს დაავალდებულებს,
შეუზღუდავად გასცენ სათანადო ინფორმაცია. ამ მიმართებით, უნდა გაკეთდეს
შემდეგი:
1. შეტანილ იქნას შესაბამისი ცვლილებები ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში, რაც:
•
•
•

•
•

შემოიღებს სახელმწიფო დაწესებულებებისგან ინფორმაციის ონლაინ მოთხოვნის,
გაცემის და მიღების გამარტივებულ მეთოდს.
დაავალდებულებს საჯარო უწყებებს პროაქტიულად გამოაქვეყნონ ინფორმაცია
სპეციალურ ინსტრუქციებზე დაყრდნობით.
კონკრეტულად ახსნის, თუ რა პარამეტრებს უნდა აკმაყოფილებდეს სახელმწიფო
დაწესებულების
ოფიციალური
ვებგვერდები,
საჯარო
ინფორმაციის
ელექტრონულ მონაცემთა ბაზები, საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული საჯარო
რეესტრი და ა.შ.
განსაზღვრავს ჯარიმებს იმ ადმინისტრაციული ორგანოს ან პასუხისმგებელი
პირისათვის, რომელიც ვერ შეძლებს საჯარო ინფორმაციის გაცემას.
მოითხოვს, რომ ყველა ადმინისტრაციულ ორგანოს ჰქონდეს ვებგვერდი.
განსაზღვრავს ადმინისტრაციული ორგანოს ოფიციალური ვებგვერდის
ხელმისაწვდომობისა
და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის
ძირითად
პრინციპებს; განსაზღვრავს ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების ზოგად
წესებს (ინფორმაციის გამოქვეყნების და განახლების სიხშირეს, განახლების
პერიოდულობას).

2. შემოიღებს მკაცრად განსაზღვრულ წესებს ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ
ინფორმაციისთვის სტატუსის მინიჭების შესახებ (კონფიდენციალური, საჯარო).
IV. გამჭვირვალე საჯარო მომსახურება
გამჭვირვალე საჯარო მომსახურების შესაქმნელად, საჭიროა:
•
•

გაუმჯობესდეს „მამხილებელთა“ დაცვის შესახებ კანონმდებლობა და შესაბამისი
შიდა ინსტრუქციები ადმინისტრაციული ორგანოებისთვის.
შეიქმნას მთავრობის მიერ მომზადებული ბრძანებებისა და მიღებული
გადაწყვეტილებების შესახებ საზოგადოების ინფორმირების ეფექტური მექანიზმი.
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•

•

•

•

ვებ პორტალზე განთავსდეს ინფორმაცია საჯარო მოხელეთა ქონებრივი
დეკლარაციის შესახებ სორტირებისა და ანალიზისათვის შესაფერის ფორმატში.
მონაცემები უნდა იყოს ციფრულად წაკითხვადი ფორმატით.
შეივსოს იმ ადამიანების სია, რომელთა ქონებრივი დეკლარაციაც საძიებო სისტემით
www.declaration.ge გამოქვეყნებას ექვემდებარება (საჯარო სამართლის იურიდიული
პირების ხელმძღვანელები, ადგილობრივი თვითმმართველობების ყველა წევრი).
შეიქმნას ქონებრივი დეკლარაციის მოულოდნელი/გამოუცხადებელი აუდიტის
სისტემა. უზრუნველყოფილი იქნას აუდიტს დაქვემდებარებული ოფიციალური
პირების რაოდენობის წინასწარ გამოქვეყნება. გარკვეული ოფიციალური პირების
ვინაობა და აუდიტის შედეგების შესახებ ინფორმაცია საჯარო უნდა გახდეს.
შეიქმნას საჯარო სექტორში დასაქმებისა და დაწინაურების ეფექტური და
გამჭვირვალე სისტემა, რომელიც არ შემოიფარგლება ინტერნეტით ვაკანსიების
გამოცხადებით. დაწესდეს პატრონაჟის პრევენციის ეფექტური მექანიზმები.

V. განვითარდეს გამჭვირვალე კანონშემოქმედება/
კანონშემოქმედება გაფართოვდეს საკანონმდებლო
ორგანოების ანგარიშვალდებულება
საკანონმდებლო ორგანოების გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების გაზრდა
უაღრესად მნიშვნელოვანია. კერძოდ:
•

•

•

•

•

•

•

საქართველოს პარლამენტის, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების
და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკანონმდებლო ინიციატივების ყველა
ტექსტი განთავსებული უნდა იყოს ინტერნეტში ციფრულად წაკითხვადი
ფორმატით არაუგვიანეს 72 საათისა კენჭისყრამდე.
ერთი და იგივე კანონპროექტის მოსმენები ერთსა და იმავე დღეს საპარლამენტო
რეგულირებით უნდა აიკრძალოს, რათა დაინტერესებულ ჯგუფებს ჰქონდეთ
სრული
შესაძლებლობა
მონაწილეობა
მიიღონ
და
დააკვირდნენ
კანონშემოქმედების პროცესს.
საქართველოს კანონების ტექსტების ხელმისაწვდომობა უნდა გაიზარდოს.
კანონები და მათში შეტანილი ცვლილებები ოფიციალურ ვებგვერდზე უნდა
იყოს განთავსებული.
უნდა შემუშავდეს ის ეფექტური მექანიზმები, რომლითაც უზრუნველყოფილი
იქნება როგორც ფართო საზოგადოების, ისე სპეციფიკური დაინტერესებული
ჯგუფების სრული შესაძლო მონაწილეობა კანონპროექტების საპარლამენტო
მოსმენებში ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების გზით.
უნდა შემუშავდეს დაინტერესებულ მხარეთათვის საპარლამენტო მოსმენების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდების უკეთესი მექანიზმები (მაგალითად,
პარლამენტის ვებგვერდზე მოსმენების გრაფიკის გამოქვეყნება)
საპარლამენტო კომიტეტების მოსმენების დღის წესრიგი უნდა გამოქვეყნდეს
საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე მოსმენამდე 2 დღით
ადრე.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებმა უნდა შეიმუშაონ სტრატეგია,
რათა გაზარდონ საკუთარი საქმიანობის შესახებ საზოგადოების ცნობიერება. ამ
მიმართებით, მათ უნდა გამოიყენონ რაც შეიძლება ბევრი საკომუნიკაციო არხი
(ინტერნეტი, ბეჭდური მედია, სოციალური მედია და ა.შ.)
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VI. სახელმწიფო ფინანსებისა
ფინანსებისა და ქონების გამჭვირვალე მართვა
საქართველოს მთავრობამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს იმას,
თუ რამდენად გამჭვირვალეა სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმვა და ხარჯვა.
კერძოდ, მან უნდა უზრუნველყოს, რომ:
•

•

•

•
•
•

•

ბიუჯეტის შედგენისას საზოგადოების და დაინტერესებული ჯგუფების ცნობიერების
ამაღლება გარანტირებულია ყველა შესაძლო გზით, რისთვისაც საჭიროა
ინკლუზიური და არსებითი საზოგადოებრივი მოსმენების ორგანიზება.
საზოგადოებისთვის ინფორმაციის გამჟღავნება აუდიტის შედეგების შესახებ
აუდიტის შედეგების შესახებ უზრუნველყოფილია წლის ბოლოსთვის (ვებგვერდზე
გამოქვეყნების გზით), კონტროლის პალატის მიერ დაგეგმილი ბიუჯეტის
შესრულების შეფასების ჩათვლით.
მთავრობისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდების ხარჯვის ანგარიშები
გამჭვირვალე ხდება, განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როცა შესყიდვები არ
წარმოებს ელექტრონული შესყიდვების სისტემით.
ყველა მნიშვნელოვანი დოკუმენტი ეროვნული ბიუჯეტის შესახებ და მიმდინარე და
წლიური საბოლოო ანგარიშები დროულად და მეთოდურად ქვეყნდება ინტერნეტში.
„მოქალაქის ბიუჯეტი“ მზადდება და ვრცელდება როგორც ინტერნეტით, ასევე
ბეჭდური მედიით.
ინფორმაცია აუქციონების შესახებ დროულად მიეწოდება საზოგადოებას, თანაც
ისეთი სახით, რომ ყურადღება ექცეოდეს ძირითად დეტალებს (მაგ. პრივატიზაციას
დაქვემდებარებული საწარმოს ქონებისა და ვალდებულებების შესახებ ინფორმაცია).
ასე, პოტენციურ მყიდველებს, მათ შორის საერთაშორისო მყიდველებს საკმარისი
დრო და ინფორმაცია ექნებათ საფუძვლიანად შეაფასონ აუქციონი, სანამ იგი
ჩატარდება.
ეკონომიკის სამინისტრო უზრუნველყოფს ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებას
დიდ საინვესტიციო პროექტებსა და ინვესტორებზე, ასევე ინვესტორების მიერ
საინვესტიციო
ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების
შესრულებაზე.

VII. გამჭვირვალე სასამართლო
სასამართლო განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს. კერძოდ:
•

•

ქვედა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებების მონაცემთა ბაზა ისევე
უნდა ფუნქციონირებდეს, როგორც უზენაესი სასამართლოს მიერ შემოღებული
მონაცემთა ბაზა - http://prg.supremecourt.ge/.
სასამართლო მოსმენების დღის წესრიგის შესახებ ინფორმაცია ავტომატურად უნდა
ქვეყნდებოდეს ინტერნეტში, თანაც ისეთი ფორმატით, რომ იოლად იკითხებოდეს
კომპიუტერულად და ადამიანურად. მხარეებს იმეილით და მოკლე ტექსტური
შეტყობინებით უნდა გაეგზავნოს სასამართლოს სხდომების დღის წესრიგის შესახებ
შეტყობინებები. უნდა შეიქმნას კომპიუტერიზებული აუდიო ცხელი ხაზი, რომელიც
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•

•

•
•
•

ყველა ჩართულ მხარეს საშუალებას მისცემს, გაარკვიონ და გადაამოწმონ მომდევნო
სხდომის თარიღი.
სასამართლოს გადაწყვეტილებები ავტომატურად უნდა გამოქვეყნდეს
ინტერნეტით, კომპიუტერულად და ადამიანურად ადვილად წაკითხვადი
ფორმატით.
სასამართლოს სხდომების ოქმები და აუდიო–ვიდეო მასალა ავტომატურად უნდა
ჩაითვალოს საჯაროდ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მოსამართლე გადაწყვეტს
მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე დახურული სხდომა ჩაატაროს.
უნდა შემუშავდეს სასამართლოს დოკუმენტების გაცემის პროცედურა, მათ
შორის ამ დოკუმენტებში გარკვეული მონაცემების დაფარვის მეთოდოლოგია.
პროაქტიულად უნდა გამოქვეყნდეს ინფორმაცია საპროცესო გარიგებებისა და
ჯარიმების შედეგად შემოსული თანხების შესახებ.
იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ უნდა მოამზადოს სასამართლოების ვებგვერდებზე
ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების რეზოლუციის პროექტები და
განსაზღვროს სასამართლოების ვებგვერდებზე გამოქვეყნებადი ინფორმაციის
მინიმალური დიაპაზონი.

VIII. საჯარო ელექტრონული სივრცის რეფორმირება:
რეფორმირება
•

•

პრემიერ–მინისტრის (ან პრეზიდენტის) მიერ ბრძანების მომზადება, რომლითაც განისაზღვრება
სახელმწიფო
დაწესებულებების
ოფიციალურ
ვებგვერდებზე
საჯარო
ინფორმაციის
პროაქტიულად გამოქვეყნების სია და ტექნიკური სტანდარტები.
ადმინისტრაციული დაწესებულებების ოფიციალურ ვებგვერდებზე საჯარო ინფორმაციის
თანმიმდევრულად და პროაქტიულად გამოქვეყნება და ვებგვერდზე გამოქვეყნების ტექნიკური
სტანდარტების ეტაპობრივი შემოღება.

IX. ვებგვერდების შექმნა/არსებული
შექმნა არსებული ვებგვერდების გაუმჯობესება
ადმინისტრაციული ორგანოების საქმიანობისა და კომპეტენციის ფარგლებში,
შემუშავდეს და შემოღებულ იქნას უნიფიცირებული ელექტრონული მონაცემთა ბაზის
კონცეფცია - www.data.gov.ge რათა ხელმისაწვდომი იყოს სახელმწიფო მნიშვნელობის
მონაცემები. ადმინისტრაციული ორგანოების მონაცემები (მათ შორის საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი) ასევე მათი ფუნქციები და ბიუჯეტი თავისუფლად ხელმისაწვდომი
უნდა იყოს ინტერნეტით.
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობისა და ღიაობის თვალსაზრისით, შემუშავდეს და
შემოღებულ იქნას ელექტრონული რესურსის კონცეფცია - www.foia.gov.ge, რომელშიც
მოცემული იქნება საჯარო ინფორმაციის გაცემასთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემები,
სახელმძღვანელოები და სხვა ინფორმაცია.
შემუშავდეს საქართველოს სტატისტიკის დეპარტამენტის ვებგვერდის ახალი
მოდული. მასზე განთავსებული სტატისტიკური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის
გაზრდის მიზნით, გამოქვეყნდეს ადვილად გასაგები სტატისტიკური და კვლევითი
კომპონენტი.
შემოღებულ იქნას პეტიციების ელექტრონული პლატფორმა - www.petitions.gov.ge. ეს
რესურსი დაინტერესებულ პირს საშუალებას მისცემს შეავსოს პეტიცია ელექტრონულად.
შემოღებულ იქნას არსებული ელექტრონული საჯარო ინფორმაციის დაარქივების
კონცეფცია და დამუშავდეს შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა.
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სახელმწიფო შესყიდვების უნიფიცირებული ელექტრონული სისტემის ღიაობის
უზრუნველსაყოფად, შემსყიდველი ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული გეგმები და
www.tenders.procurement.gov.ge
დაურეგისტრირებელი
ანგარიშები
მომხმარებლისთვისაც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.
უნდა შემცირდეს ელექტრონული შესყიდვების სისტემის გვერდის ავლით გაკეთებული
შესყიდვების შემთხვევები. პრეზიდენტის, მთავრობისა და მუნიციპალურ სარეზერვო
ფონდებს უნდა მოეთხოვოს, შესყიდვები აწარმოონ ელექტრონული შესყიდვების სისტემის
მეშვეობით.
უნდა შეიქმნას ელექტრონული პლატფორმა პოლიტიკური პარტიებისათვის, რომელზეც
მათ შეუძლიათ განათავსონ ინფორმაცია მათი შემოსავლების, ხარჯებისა და დაფინანსების
შესახებ.
ინტერნეტში განთავსებული უნდა იყოს ინფორმაცია რეგისტრირებული ამომრჩევლების
რაოდენობის შესახებ უბნების მიხედვით.
X. მოქალაქეთა მონაწილეობა
სამწუხაროდ, სამოქმედო გეგმის პროექტში თითქმის გამოტოვებულია ღია მმართველობის
ისეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, როგორიცაა საზოგადოების ჩართულობა სახელმწიფო
პოლიტიკასა და გადაწყვეტილების მიღებაში. ვფიქრობთ, ცნება „მთავრობა მოქალაქეს“ ძალიან
მნიშვნელოვანია. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება მთავრობას საშუალებას აძლევს,
ხელისუფლებაზე ორიენტირებული მიდგომა საზოგადოებაზე ორიენტირებული მიდგომით
შეცვალოს და შექმნას ისეთი გარემო, სადაც მოქალაქეები ჩართულნი არიან მთავრობის
საქმიანობაში და უფლება აქვთ, ხმა მისცენ გადაწყვეტილების მიღების დროს. ამიტომ, ჩვენ
მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია, რიგი ინიციატივები აქტიურად იქნას შემოღებული, რათა
გაუმჯობესდეს მოქალაქეთა ჩართულობა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებს მიეცეს
შესაძლებლობა, ადმინისტრაციული ორგანოების ვებგვერდების საშუალებით გააჟღერონ
თავიანთი იდეები კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით და ამგვარად ხმა მიაწვდინონ
სახელმწიფო უწყებებს.
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დანართი VI:
VI ღია მმართველობის პარტნიორობის
პარტნიორობის საზოგადოებასთან კონსულტაციების
გრაფიკი საქართველოში
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დანართი VII:
VII საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის საბოლოო სამოქმედო გეგმა

საქართველო
სამოქმედო გეგმა
2012-2013
შესავალი
საქართველოს მთავრობა მიესალმება ღია მმართველობის პარტნიორობის ინიციატივას და
უერთდება მონაწილე ქვეყნების საერთო მისწრაფებას, გახადონ საკუთარი მმართველობა
უფრო მეტად გამჭვირვალე, ხელმისაწვდომი,
ხელმისაწვდომი ინოვაციური და ღია მოქალაქეთათვის.
მოქალაქეთათვის
პრინციპები, რომლებიც პარტნიორობის საფუძველს წარმოადგენს,
წარმოადგენს საკმაო ხანია,
საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტების ნაწილია. 2003 წლის ვარდების რევოლუციის
შემდეგ ჩვენ გავატარეთ მასშტაბური რეფორმები კორუფციის წინააღმდეგ,
წინააღმდეგ ძირეულად
შევცვალეთ საჯარო მომსახურების კონცეფცია და ვიზრუნეთ საჯარო მოხელეთა
პროფესიული ანგარიშვალდებულების გაზრდაზე.
გატარებულმა რეფორმებმა ნაყოფიერი შედეგი გამოიღო: სხვადასხვა ავტორიტეტული
საერთაშორისო კვლევის თანახმად,
თანახმად საქართველოს მოქალაქეთა მხოლოდ 4% აღიქვამს
კორუფციას პრობლემად, მხოლოდ 2 %-ს აქვს ქრთამის მიცემის გამოცდილება და
მოქალაქეთა 77% კმაყოფილია კორუფციის წინააღმდეგ ხელისუფლების გატარებული
ზომებით.
ჩვენი პოლიტიკური სისტემა ემყარება ღიაობას, მოქალაქეთა ჩართულობას,
ჩართულობას საჯარო
მმართველობის გამჭვირვალობასა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობას.
თანამშრომლობას
ღია მმართველობის პარტნიორობა საქართველოსთვის არის დამატებითი შესაძლებლობა,
განავითაროს წამოწყებული რეფორმები, იმუშაოს ახალ მიმართულებებზე და პარტნიორ
ქვეყნებთან გამოცდილების გაზიარებით კიდევ მეტად გამჭვირვალე გახადოს საკუთრი
პოლიტიკური სისტემა.
პარტნიორობის ფარგლებში საქართველო მზადაა, განახორციელოს ღონისძიებები
ერთდროულად პირველი, მეორე,
მეორე მესამე და მეოთხე დიდი გამოწვევების ფარგლებში.
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1. საჯარო მომსახურების გაუმჯობესება
2. საზოგადოებრივი ჩართულობის გაზრდა
3. საჯარო რესურსების უკეთესი მართვა
4. უსაფრთხო გარემოს შექმნა
სამოქმედო გეგმაზე მუშაობის პროცესში საქართველოს მთავრობამ გაიარა აქტიური
კონსულტაციები და მიიიღო რეკომენდაციები როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს ხუთ
სხვადასხვა რეგიონში საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან,
სტუდენტებთან, ბიზნეს ასოციაციასთან და უნივერსიტეტების აკადემიურ პერსონალთან.

1. მომავლის საჯარო მომსახურება
მსოფლიო ბანკის 2012 წლის კვლევის თანახმად, 2003 წლამდე საჯარო მომსახურება იყო
მოშლილი, კორუმპირებული და ბიუროკრატიული ბარიერებით სავსე. სახელმწიფო
რეესტრების სისტემა, იქნებოდა ეს დაბადების თუ ახალი ბიზნესის რეგისტრაცია, იყო
ქაოტური და კორუმპირებული. საბჭოთა ეპოქის არქივებში ინახებოდა ხარვეზიანი
ინფორმაცია. საკუთრების დასარეგისტრირებლად საჭირო იყო რამდენიმე დაწესებულაში
მისვლა ხელმოწერებისა თუ სანოტარო დამოწმებისათვის. სახელმწიფო უწყებებიდან
პასუხის ლოდინი ხშირად ორი თვის განმავლობაში იყო საჭირო. ,,პასპორტის ასაღებად
მოქალაქე მიდიოდა ერთ დაწესებულებაში, იქიდან მას გზავნიდნენ მეორეში ბინადრობის
ნებართვის ასაღებად, შემდეგ ის კვლავ პირველ დაწესებულებაში ბრუნდებოდა, სადაც
დგებოდა რამდენიმე საათიან რიგში და საჯარო მოხელეს უხდიდა ქრთამს იმ სერვისის
გაცემაში, რაც ამ უკანასკნელის მოვალეობას შეადგენდა".44
2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ქაოსი დამთავრდა. საჯარო მომსახურების
კონცეფცია რადიკალურად შეიცვალა: კორუფცია აღმოიფხვრა, ამოქმედდა გამჭვირვალე და
ბიზნესის ტიპის რეესტრები ახალი, კვალიფიციური და კარგად ანაზღაურებადი
პერსონალით. საჯარო მომსახურების მისაღებად საჭირო დრომ საგრძნობლად იკლო.
დაინერგა მაღალი დახვეწილი საინფორმაციო ტექნოლოგიები.45
რეფორმების შედეგებმა არ დააყოვნა: 2011 წლის ევროპის რეკონსტრუქციისა და
განვითარების ბანკის "Life in Transition" კვლევის თანახმად, საქართველოს მოქალაქეთა 92%
კმაყოფილია საჯარო დოკუმენტების გაცემის ხარისხით და შესწავლილ ქვეყანათა შორის
საქართველოს შესაბამისი 1-ლი ადგილი უკავია.
გატარებული რეფორმები, მართალია საკმაოდ წარმატებული აღმოჩნდა, მაგრამ საქართველო
მიღწეულით არ დაკმაყოფილდა:
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მსოფლიო ბანკის კვლევა: ,,კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა საჯარო სამსახურში: საქართველოს რეფორმების
ქრონიკა", 2012 წლის 31 იანვარი, http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/15647088/fighting-corruptionpublic-services-chronicling-georgias-reforms
45
იქვე.

45

ა. იუსტიციის სახლი: ყველაფერი ერთ სივრცეში
2011 წელს საქართველომ დაიწყო უპრეცედენტო კონცეფციის - იუსტიციის სახლის იმპლემენტაცია, რომელიც საჯარო სერვისის ქართული ბრენდია (www.house.gov.ge) და
ემყარება პრინციპს: ,,ყველაფერი ერთ სივრცეში". მართალია, 2003 წლის შემდეგ
რეფორმირებული სახელმწიფო სააგენტოები ერთი სარკმლის პრინციპის საფუძველზე
მუშაობდნენ, მოქალაქეს მაინც რამდენიმე მათგანში უწევდა მისვლა და დროის დაკარგვა.
ამიერიდან საქართველოს მოქალაქეებს მხოლოდ ერთ შენობაში მოუწევთ მისვლა იუსტიციის სახლში.
იუსტიციის სახლის კონცეფციაზე მუშაობისას აქტიურად იქნა გამოყენებული კერძო
სექტორისთვის დამახასიათებელი მიდგომები. გაანალიზდა 215 ტიპის სერვისის
პროცედურა, ახალი პროცედურები გაუმჯობესდა და სადაც შესაძლებელი იყო, ერთმანეთს
დაუკავშირდა.
საქართველოს მთავრობას მიაჩნია, რომ საჯარო მომსახურების პრინციპები არ უნდა
განირჩეოდეს კერძო სექტორში მომსახურების პრინციპებისგან და ორიენტირებული უნდა
იყოს სისწრაფეზე, ხარისხსა და სიმარტივეზე. იუსტიციის სახლი საქართველოს
მოქალაქეებსა თუ უცხოელებს ერთ სივრცეში სთავაზობს ნებისმიერ მომსახურებას, რაც
ეხება პიროვნების სამოქალაქო დოუმენტაციას, ბიზნესისა თუ ქონების რეგისტრაციას,
არქივის მასალებს, ნოტარიუსის მომსახურებას და სასამართლო გადაწყვეტილების
აღსრულებას. არსებულ სერვისებს მომავალში დაემატება მუნიციპალური მომსახურება,
შემოსავლების სამსახურისა და მომსახურების სააგენტოს (მათ შორის ავტომობილის
რეგისტაცია და მართვის მოწმობა) სერვისები.
მუშავდება ორი ახალი პროექტი, რომლებიც ხაზს უსვამს მოქალაქისათვის მაქსიმალურად
კომფორტული სერვისის შეთავაზებაზე ორიენტირებულ მიდგომას: ესენია Just Drive და Just
Café, სადაც მოქალაქე მანქანიდან გადასვლის გარეშე მიიღებს მომსახურებას ან დაელოდება
ასაღები დოკუმენტის დამზადებას კაფეში.
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია 2012 წლისთვის იუსტიციის სახლი აშენებულია ოთხ ქალაქში. 2012 წელს
დაგეგმილია იუსტიციის სახლების დაფუძნება დამატებით რვა ქალაქში. 2013 წელს
გაიხსნება კიდევ ოთხი იუსტიციის სახლი, რაც ჯამში შეადგენს 16 იუსტიციის სახლს ქვეყნის
მასშტაბით.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო საქართველოს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო.

ბ. სოფლის განვითარების ცენტრები
მაღალი ხარისხის საჯარო მომსახურების მიღება შესაძლებელი იქნება როგორც ქალაქებში,
ასევე რეგიონებში. მუნიციპალიტეტები თანდათანობით ჩაერთვებიან ელექტრონული
მმართველობის სისტემაში. ისინი გააუმჯობესებენ საკუთარ მენეჯმენტსა და მომსახურებას.
გამარტივებული პროცედურების დანერგვით, მათ ექნებათ პირდაპირი წვდომა სხვადასხვა
მონაცემთა ბაზაზე.
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სოფლის განვითარების ცენტრები აშენდება ყველაზე შორეულ სოფლებშიც შედარებით
მრავალრიცხოვანი მოსახლეობით. ეს არის ახალი კონცეფცია, რომელიც სოფლის
მოსახლეობისთვის საჯარო მომსახურებას უზრუნველყოფს. მოქალაქეებს შესთავაზებენ
სოციალურ მომსახურებას, პიროვნების სამოქალაქო დოკუმენტაციის მიღებას, ბიზნესისა და
ქონების რეგისტრაციის შესაძლებლობას. გამიზნულია კერძო სექტორთან თანამშრომლობა:
ცენტრებში მოქალაქეები, ასევე, მიიღებენ საბანკო მომსახურებასა და სოფლის მეურნეობის
წარმართვისთვის საჭირო სხვადასხვა ტექნიკურ-დამხმარე სერვისს.
სოფლის განვითარების ცენტრებში უზრუნველყოფილი იქნება წვდომა კომპიუტერზე, სადაც
მოქალაქეებს შეეძლებათ მოიპოვონ ინფორმაცია საჯარო, სოციალური თუ სხვა სერვისების
შესახებ, ასევე, საჯარო ინფორმაცია.
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია იმპლემენტაცია მიმდინარეობს და გაგრძელდება მომავალი ორი წლის
განმავლობაში.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო საქართველოს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო.

გ. მოქალაქის პორტალი
საჯარო მომსახურების მიღება შესაძლებელი იქნეა ონლაინ - ელექტრონულ რეჟიმში.
საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის შეიქმნება ინდივიდუალური ვებ-სივრცე, სადაც
მოქალაქე საკუთარი თავის იდენტიფიცირებას მოახდენს ID ბარათით და ელექტრონულად
შეძლებს საჯარო მომსახურების მიღებას.
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია მოქალაქის პორტალი ამოქმედდება 2013 წლისთვის.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო საქართველოს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
2. ჯანდაცვის სფეროში მომსახურების გაუმჯობესება
საქართველო ატარებს მასშტაბურ რეფორმებს ჯანდაცვის სფეროში. 2013 წლისათვის, ქვეყნის
მასშტაბით, ექსპლუატაციაში შევა 150-მდე ახლადშექმნილი და/ან რეაბილიტირებული,
თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულება, რაც ჩაანაცვლებს
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ 600-მდე ძველ, ამორტიზებულ და არაფუნქციონირებად
სამედიცინო ობიექტს.
სახელმწიფო მიზნად ისახავს დანერგოს ჯანდაცვის ერთიანი საინფორმაციო სისტემა, რაც
მოქალაქეებს მიაწვდის ჯანდაცვის სხადასხვა დაწესებულებაში არსებული სერვისების
შესახებ სრულ, შინაარსობრივ და პრაქტიკულ ინფორმაციას: http://ehealth.moh.gov.ge
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია იმპლემენტაცია მიმდინარეობს და გაგრძელდება მომავალი ორი წლის
განმავლობაში.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო
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3. იყავი ინფორმირებული და განავითარე შენი ქვეყანა
სამოქმედო გეგმის ამ ნაწილში მოცემული იდეები ძირითადად მომდინარეობს სამოქალაქო
საზოგადოებისგან.
საქართველოს
მთავრობა
ღიაა
არასამთავრობო
სექტორთან
თანამშრომლობისთვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართვისთვის.
საქართველოს
კანონმდებლობა
საჯარო
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობასთან
დაკავშირებით ერთ-ერთი ყველაზე ლიბერალური და მოქნილია მსოფლიოში. საქართველოს
ინფორმაციის თავისუფლების აქტი (ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი) ადგენს საჯარო
ინფორმაციის გაცემისთვის მაქსიმალურ ათდღიან ვადას, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მოკლე
ვადაა მსოფლიოში. იგივე აქტი ადგენს საჯარო დაწესებულებათა მუშაობის გამჭვირვალობის
მაღალ
სტანდარტს
და
შეიცავს
მექანიზმებს
მათი
ანგარიშვალდებულების
უზრუნველსაყოფად.
სამართლისა და დემოკრატიის ცენტრის 2011 წლის ავტორიტეტული კვლევის თანახმად,
საქართველომ მეორე ადგილი დაიკავა ახალი ზელანდიის შემდეგ საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის კუთხით, რაც უმრავლესი განვითარებული ქვეყნების შედეგებზე
უკეთესი მაჩვენებელია. კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში საჯარო მოხელეები იცავენ
კანონს, აქვთ დადებითი მიდგომა და ხარისხიანად პასუხობენ საბიუჯეტო ინფორმაციის
მოთხოვნებს ცენტრისგან.46
საქართველოს მთავრობა გეგმავს შთამბეჭდავად გაზარდოს მოქალაქის მონაწილეობის
შესაძლებლობები აღმასრულებელი, საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების
განხორციელებაში და ამისთვის შექმნას ახალი პლატფორმები:

ა. Ichange.ge
კარგად ინფორმირებული მოქალაქე ქვეყნის განვითრების
მამოძრავებელი ძალაა. შესაბამისად, იგეგმება რამდენიმე სიახლე:

ერთ-ერთი

მთავარი

პროაქტიული გამოქვეყნება:
გამოქვეყნება ყველა საჯარო დაწესებულება საკუთარ ვებ-გვერდზე
პროაქტიულად გამოაქვეყნებს მის ხელთ არსებულ საჯარო ინფორმაციას და შექმნის
ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის შესაძლებლობას. მომზადდება შესაბამისი
საკანონმდებლო ბაზა ცვლილებების განსახორციელებლად.
საჯარო ინფორმაციის ერთიანი ვებ-გვერდი
ვებ გვერდი:
გვერდი data.gov.ge, რომელზეც განთავსდება
მოქალაქისთვის საინტერესო სხვადასხვა ინფორმაცია, სახელმწიფო ფინანსებისა და
ბიუჯეტების ჩათვლით. ამავე ვებ-გვერდზე მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნებათ
ელექტრონულად
გამოითხოვონ
საჯარო
ინფორმაცია
ნებისმიერი
საჯარო
დაწესებულებიდან - ადრესატი დაწესებულების ცოდნის საჭიროების გარეშე.
სახელმწიფო იმედოვნებს, რომ ინფორმაციის მიღების გზების გაიოლება ხელს შეუწყობს
ახალ იდეებსა თუ დისკუსიებს, და შექმნის ქვეყანაში ახალი ცვლილებების განხორციელების
შესაძლებლობას. შეიქმნება მოქალაქის პორტალი: ichange.ge. მოქალაქის პლატფორმა შექმნის
შემდეგ შესაძლებლობებს:
46
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•
•
•
•

საკითხის ან პრობლემის წამოჭრა, რომელიც მოქალაქის აზრით ყურადღებასა და
გადაჭრას საჭიროებს;
იდეის შეთავაზება, რომელიც მოქალაქის აზრით კონკრეტულ პრობლემას მოაგვარებს
ან სასარგებლო იქნება საზოგადოებისთვის/ქვეყნისთვის;
სხვა მოქალაქეები ჩაერთვებიან განხილვაში და შეძლებენ საკუთარი აზრის
გამოთქმასა და საკუთარი გამოსავალის შეთავაზებას;
შესაძლებელია განთავსდეს ელექტრონული პეტიცია, რაც კონკრეტულ ქმედებას
მოითხოვს წვრილმან ან სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვან გარემოებასთან
დაკავშირებით. თუკი პეტიციას დადგენილი ოდენობის მოქალაქე მოაწერს ხელს
(სავალდებულო ოდენობა დამოკიდებულია საკითხის მნიშვნელობასა და მასშტაბზე),
სავალდებულო იქნება საკითხის განხილვა.

მოქალაქის პლატფორმაზე იმუშავებს საჯარო მოხელეთა სპეციალურად დაკომპლექტებული
გუნდი, რომელიც იდეებს და პრობლემებს შესაბამის უწყებებს მიაწვდის.
ვალდებულებათა ამ ნაწილში განსახორციელებელი აქტივობების იდეათა ავტორები:
ავტორები
,,ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი", ,,საქართველოს ახალგაზრდა
იურისტთა ასოციაცია", ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო", კოალიცია "მედიის
ადვოკატირებისთვის" და კოალიცია ,,ევროპული საქართველოსთვის".
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია პროქტიული გამოქვეყნება დაიწყება 2012 წელს სამინისტროებში და დაფარავს
სხვა საჯარო დაწესებულებებს 2014 წლისთვის. data.gov.ge და ichange.ge ამოქმედდება 2013
წელს.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო.

ბ. საკანონმდებლო ხელისუფლების განხორციელებაში მონაწილეობა
საქართველოს ,,საკანონმდებლო მაცნის" ვებ-გვერდის მეშვეობით მოქალაქეებს მიეცემათ
შესაძლებლობა, ნებისმიერი საკანონმდებლო აქტის ან კანონპროექტის ნებისმიერ მუხლთან
დაკავშირებით გამოთქვან კრიტიკა, შეფასებები ან შესთავაზონ უკეთესი რეგულირება.
საკანონმდებლო მაცნის ვებ-გვერდზე, ასევე, მოხდება პრეცედენტული სასამართლო
გადაწყვეტილებების ელექტრონული დაკავშირება შესაბამისი საკანონმდებლო აქტის
მუხლებთან.
სპეციალური გუნდი იუსტიციის სამინიტროში იმუშავებს ვებ-გვერდზე და მოახდენს
პრობლემებისა და პრიორიტეტული თემების იდენტიფიკაციას. საჭიროების შემთხვევაში,
იგივე გუნდი მოამზადებს საკანონმდებლო ინიციატივებს საქართველოს პარლამენტისთვის.
ამ გზით ხელი შეეწყობა საქართველოს კანონმდებლობის განვითარებას.
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია იმპლემენტაცია მოხდება 2012 წელს.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
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გ. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო
2011 წლიდან საქართველოში ამოქმედდა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი, რაც მოქალაქეებს
შესაძლებლობას
აძლევს
თავად
მიიღონ
მონაწილეობა
მართლმსაჯულების
განხორციელებაში. ამჟამად ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო მოქმედებს მხოლოდ
დედაქალაქში და ერთ დანაშაულთან მიმართებით (განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ
გარემოებებში). იგეგმება მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდა: ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო
გავრცელდება საქართველოს მეტ ტერიტორიაზე (პირველი იქნება ქ. ქუთაისი) და მეტ
დანაშაულებთან მიმართებაში.
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია იმპლემენტაცია მიმდინარეობს და გაგრძელდება მომდევნო ორი წლის
განმავლობაში.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს უზენაესი
სასამართლო.

დ. პოლიტიკური პარტიების ფინანსების გამჭვირვალობა
2011 წლის ბოლოს მიღებულ იქნა კანონმდებლობა, რომელიც ადგენს პოლიტიკურ პარტიათა
დაფინანსების გამჭვირვალობის სტანდარტებს და მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას
იცოდნენ, თუ როგორ ფინანსდება სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია. ახალი კანონი
მოწონებულ იქნა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მიერ.47
საჯარო და ხელმისაწვდომი იქნება პოლიტიკური პარტიების ფინანსური დეკლარაციები და
დამფინანსებლების ვინაობა.
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია იმპლემენტაცია დაიწყება 2012 წელს და გაგრძელდება მომდევნო ორი წლის
განმავლობაში.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო საქართველოს კონტროლის პალატა
4. ინოვაცია სახელმწიფო ფინანსების ხარჯვის ეფექტურობისთვის

ა. სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა
2003 წლამდე სახელმწიფო შესყიდვები კორუფციული გარიგებების ნავსაყუდელი იყო. 2003
წლის შემდეგ დაინერგა სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონული სისტემა www.procurement.gov.ge.
კორუფციის
შესაძლებლობის
სრულად
აღმოსაფხვრელად
სახელმწიფო შესყიდვები და თავად ვაჭრობის პროცესი მიმდინარეობს ელექტრონულად და
ღიაა ყველასათვის. უზრუნველყოფილია შეჯიბრებითობა.
ქართული სისტემა უნიკალურია ასეთ სისტემებს შორის, რადგან სახელმწიფო შესყიდვებთან
დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში თანაბარი ოდენობით არიან წარმოდგენილი
არასამთავრობო ორგანიზაციები.
47

http://www.venice.coe.int/site/dynamics/N_Country_ef.asp?C=40&L=E
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ახლებურმა მიდგომამ სახელმწიფოს შესაძლებლობა მისცა დაეზოგა 202 მილიონი ლარი, რაც
სახელმწიფო შესყიდვების ბიუჯეტის 14 პროცენტია.
მოიძებნება ახალი გზები, რითიც სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში
მოხდება ფასისა და ხარისხის კრიტერიუმების დაბალანსება და სისტემის ანალიტიკური
მოდულის გაუმჯობესება.
სახელმწიფო გაყიდვების განხორციელების დროსაც ელექტრონულ სისტემასა და
ელექტრონულ ვაჭრობას მიმართავს - www.eauction.ge. პრინციპები იგივეა: სრული
გამჭვირვალობა, ხელმისაწვდომობა და თანაბარი კონკურენციის პირობები. დაგეგმილია
ელექტრონული აუქციონის სისტემის სრულყოფა, რათა ის მომხარებლისთვის უკეთესად
გამოსაყენებელი გახდეს.
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია იმპლემენტაცია მიმდინარეობს და გაგრძელდება მომავალი ორი წლის
განმავლობაში.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

ბ. ელექტრონული დეკლარაციები
საქართველოში
მოქმედებს
თანამდებობის
პირთა
ქონებრივი
დეკლარაციების
ელექტრონული სისტემა, რომელიც ღიაა და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისთვის:
www.declaration.ge. სახელმწიფო ვალდებულებას იღებს, დახვეწოს არსებული სისტემა, რაც
უზრუნველყოფს დეკლარაციების უკეთეს მონიტორინგს.
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია იმპლემენტაცია მიმდინარეობს და გაგრძელდება მომავალი ორი წლის
განმავლობაში.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო საჯარო სამსახურის ბიურო
5. ტექნოლოგია ზრუნავს უსაფრთხოებაზე
საქართველოს მთავრობამ გაატარა მრავალი მნიშვნელოვანი ღონისძიება საქართველოს
მოქალაქეთა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ევროკავშირის 2011 წლის დანაშაულისა
და უსაფრთხოების კვლევის მონაცემებით, საქართველოს მოქალაქეთა 70% თავს გრძნობს
უსაფრთხოდ, ხოლო 95 პროცენტს არ ეშინია, რომ მის წინააღმდეგ შესაძლოა ჩაიდინონ
დანაშაული.
•

სისხლის სამართლის საქმეთა ელექტრონული წარმოება და ელექტრონული
ელექტრონული
სტატისტიკა

2011 წელს შეიქმნა სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოების ინტეგრირებული სისტემა და
სისხლის სამართლის საქმისწარმოება გახდა სრულად ელექტრონიზებული. პროგრამის
მეშვეობით გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა მოქცეულია ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში. ყველა მტკიცებულება ელექტრონულია.
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ელექტრონული
სტატისტიკა
დაეფუძნება
სისხლის
სამართლის
დანაშაულის
ელექტრონული წარმოების პროგრამას, რაც უზრუნველყოფს მონაცემთა სისრულესა და
სიზუსტეს. მნიშვნელოვანი ძალისხმევაა საჭირო სისტემის გასაუმჯობესებლად. მიზანთა
შორისაა ბიზნეს-ანალიტიკური მოდულის შექმნა.
•

დანაშაულის რუკა

შეიქმნება დანაშაულის გეოგრაფიული განაწილების რუკა და დანაშაულთა სტატისტიკა
ხელმისაწვდომი იქნება ქუჩის სიზუსტით. დანაშაულის რუკა სახელმწიფოს შესაძლებლობას
მისცემს ეფექტიანად მოახდინოს დანაშაულის პრევენცია შესაბამისი ტერიტორიის
მიხედვით.
•

უსაფრთხო უბანი

საქართველო გეგმავს ,,უსაფრთხო უბნის" პროექტის იმპლემენტაციას. მოქალაქეები
შეძლებენ ადგილობრივ პროკურორებებთან ონლაინ კონტაქტს, რათა შეატყობინონ მათ
ინფორმაცია შესაბამის უბანში ზოგადი ან კონკრეტული პრობლემების შესახებ.
ქრონოლოგია:
ქრონოლოგია სისხლის სამართლის საქმეთა ელექტრონული წარმოების ინტეგრირებული
სისტემის იმპლემენტაცია მიმდინარეობს და გაგრძელდება მომავალი ორი წლის
განმავლობაში. დანაშაულის რუკისა და ,,უსაფრთხო უბნის" იმპლემენტაცია დაიწყება 2012
წელს.
პასუხისმგებელი ორგანო:
ორგანო საქართველოს იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროები;
საქართველოს უზენაესი სასამართლო
6. არასამთავრობო ორგანიზაციათა ფორუმი
,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს" ინიციატივით იქმნება არასამთავრობო
ორგანიზაციათა ფორუმი, რომელიც ხელს შეუწყობს ღია მმართველობის პარტნიორობის
საქართველოს სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციას.
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