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20 წელია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველო“ ჩვენს ქვეყანაში აქტიურად მუშაობს 
და პოზიციონირებს ყველა იმ მიმართულებით, 
რაც დემოკრატიული ინსტიტუტების განმტკიცებას 
და კორუფციისგან თავისუფალი გარემოს 
დამკვიდრებას უწყობს ხელს. 

საიუბილეო წელს, შეგვიძლია ზედმეტი 
თავმდაბლობის გარეშე აღვნიშნოთ, რომ 
ჩვენმა ორგანიზაციამ, პარტნიორებთან ერთად, 
წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეიტანა სამოქალაქო სექტორის გაძლიერებაში, 
რომელიც დღესდღეობით ანგარიშგასაწევი 
აქტორია და ამას ჩვენი დასავლელი მეგობრებიც 
პირდაპირ აღიარებენ თავიანთ შეფასებებში. 

ჩვენი ორგანიზაცია „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობის“ გლობალური მოძრაობის 
წევრია 100-ზე მეტ დამოუკიდებელ ეროვნულ 
ბიუროსთან ერთად, რომელთაც ბერლინის 
საერთაშორისო სამდივნო უწევს კოორდინაციას. 
2020 წლის განმავლობაში ჩვენი აღმასრულებელი 
დირექტორი, ეკა გიგაური „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობის“ დირექტორთა საბჭოს 
წევრი იყო და კოლეგებთან ერთად კორუფციის 
გლობალური გამოწვევების დაძლევის თემებზე 
მუშაობდა. 

„ ს ა ერთაშორისო  გამჭვირვალობა -
საქართველოს“ სათაო ოფისი თბილისში 
მდებარეობს და გააჩნია რეგიონული ქსელი. 
ჩვენი რეგიონული ოფისები ფუნქციონირებს: 
ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში, თელავსა 
და ახალციხეში, ასევე ინდივიდუალური 
წარმომადგენლები მუშაობენ გორში, ოზურგეთსა 
და გარდაბანში. ამასთანავე, „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა-საქართველოს“ საკუთარი 
ოფისი აქვს საქართველოს პარლამენტში. 

2020 წლის მიწურულს ჩვენს ორგანიზაციაში  48 
თანამშრომელი მუშაობდა, გენდერული ბალანსი 
კი იდეალურად იყო დაცული - 24/24. 

„ ს ა ერთაშორისო  გამჭვირვალობა -
საქართველოს“ უპირველესი მისია 
ანტიკორუფციული პოლიტიკის  და კარგი 
მმართველობის ხელშეწყობაა. ჩვენ კორუფციას 
ფართოდ განვმარტავთ და მასში ასევე 

მოვიაზრებთ მინიჭებული ძალაუფლების 
პირადი სარგებლის მიზნით ბოროტად 
გამოყენებას. ასეთი ფაქტების გამოვლენით 
და მათზე რეაგირების მიღწევით კი ვცდილობთ 
მეტად ანგარიშვალდებული გავხადოთ 
სახელმწიფო ინსტიტუტები და კორუფციის 
გავრცელება შევაფერხოთ. 

ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები 
ასევე მოიცავს: სამართლიანი საარჩევნო 
გარემოსთვის,  მართლმსაჯულების სისტემის 
გაჯანსაღებისთვის, საპარლამენტო პროცესის 
ზედამხედველობაზე, თავისუფალი და 
პლურალისტური მედიის დახმარებისთვის 
მუშაობას, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 
მოქალაქეთა ჩართულობის წახალისებას და 
მათ წინაშე ცენტრალური და ადგილობრივი 
ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების 
გაზრდას. მაქსიმალურად ვეხმარებით ყველა 
იმ მოქალაქეს თუ კომპანიას, რომლებიც 
სამართლის ძიებაში არიან ან უსაფუძვლოდ 
იჩაგრებიან.

საზოგადოებას ყველა ამ მიმართულებით 
სირღმისეულ და სანდო ანალიზს ვთავაზობთ 
ჩვენი კვლევების, განცხადებებისა და ბლოგების 
სახით. თანამედროვე მოთხოვნებიდან 
გამომდინარე, ვცდილობთ სათქმელი და 
მთავარი გზავნილები მარტივად და გასაგებად 
მივიტანოთ ადრესატამდე მედიის დახმარებით, 
სოციალური ქსელებისა და ჩვენს მიერ 
მომზადებული სხვადასხვა ვიზუალური ფორმების 
გამოყენებით. 

მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და 
სამართლიანობა -  ჩვენი ორგანიზაცია თავის 
საქმიანობაში სწორედ ამ პრინციპებს ეყრდნობა 
და ცდილობს მუდამ იყოს საზოგადოებისთვის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების 
ადვოკატირების მხარდამჭერი. 

წლებმა დაამტკიცა, რომ ჩვენ ეს კარგად 
გამოგვდის, რაც კიდევ უფრო მეტ მოტივაციას 
გვმატებს! ინდივიდუალურ, კოალიციურ თუ 
საერთაშორისო ფორმატების ფარგლებში 
ენერგიას არ ვზოგავთ, რომ ჩვენი ქვეყნის 
დემოკრატიული განვითარება და დასავლური 
კურსი შეუქცევადი გახდეს. 

ჩვენ შესახებ
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ჩემო ძვირფასებო,

ვფიქრობდი როგორ დამეწყო 
ამ წლის შეფასება, რომელიც 
ყველაზე უჩვეულო და სრულიად 
არაორდინალური აღმოჩნდა არა 
მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, 
არამედ მთელი კაცობრიობისთვის, 
როცა სრულიად მოულოდნელად 
თავს დაგვატყდა კოვიდ პანდემია 
და შეცვალა თითოეული ჩვენგანის 
ყოველდღიური ცხოვრება.

ბევრი გამოწვევისთვის გაგვიძლია 
ღირსეულად და ამასაც  ეფექტურად 
გაუმკლავდა ჩვენი გუნდი - 
სწრაფი ადაპტირება მოვახდინეთ 
და საქმიანობა დაუყოვნებლივ 
გადავაწყვეთ იმგვარად, რომ 
არცერთი პროექტი არ შეგვიფერხებია 
და არც მოქალაქეების დახმარების 
სერვისები გაგვიჩერებია არცერთი 
წამით.

ჩვენი უფასო იურიდიული დახმარების 
მომსახურება დაუყოვნებლივ 
გადავიყვანეთ ონლაინ ფორმატში 
და წლის განმავლობაში 1200-ზე მეტ 

ადამიანს გავუწიეთ მათთვის ასე საჭირო კონსულტაცია, სასამართლოებში მოგებული საქმეების 
შედეგად კი 742 ათას ლარზე მეტის კომპენსაცია მოვიპოვეთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის და თითქმის 
60 ათასი კვადრატული მიწა დავუბრუნეთ მათ საკუთრებაში.

წლის დასაწყისში განსაკუთრებული გეგმები გვქონდა ჩვენი ორგანიზაციის საიუბილეო წლის 
აღსანიშნავად - 20 წლის გავხდით 2020-ში. აქაც სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ პანდემიამ ვერც 
ამ მხრივ შეგვიშალა დიდად ხელი, გეგმების უმეტესობა განვახორციელეთ და მოკლე ფილმში 
შევაჯამეთ ჩვენი ორგანიზაციის მიღწევები, რომლებიც თითოეული ჩვენი თანამშრომლის მართლაც 
დაუღალავი შრომის და საქმისადმი ერთგულების შედეგია.

2020 წელი მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურით იყო გაჯერებული საპარლამენტო არჩევნების 
გამო. არსებობდა მოლოდინი, რომ ჩვენი დემოკრატია განვითარების ახალ საფეხურზე ავიდოდა. 
ამაში, უპირველესად, ვგულისხმობ მარტში საარჩევნო სისტემაზე ჩვენი დასავლელი მეგობრების 
ჩართულობით პარტიებს შორის მიღწეულ შეთანხმებას თითქმის პროპორციულ საარჩევნო 
სისტემაზე, რომელმაც  პოლარიზაციის შერბილების, ერთმმართველობის დამთავრებისა და 
მრავალპარტიული, კოალიციური პოლიტიკური კულტურის დანერგვის მეტი შანსი გააჩინა.

იმის მიუხედავად, რომ საარჩევნო ციებ-ცხელების მატებასთან ერთად, კოვიდის გავრცელებაც 
პიკისკენ მიდიოდა, ორ მილიონამდე ამომრჩეველი ჯანმრთელობის რისკის ფასად მივიდა 
ცვლილებებისთვის ხმის მისაცემად, რაც უდავოდ დასაფასებელია. მაგრამ სამწუხაროდ, 

აღმასრულებელი დირექტორის, ეკა გიგაურის მიმართვა
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ბევრის მოლოდინი ვერ გამართლდა შედეგების მიმართ უნდობლობის გამო და  მივიღეთ 
ყველაზე ხანგრძლივი პოლიტიკური კრიზისი - ოპოზიციის მიერ ბოიკოტირებული ერთპარტიული 
პარლამენტი, რაც ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის ყველაზე უარესი მდგომარეობაა, 
მისი საერთაშორისო იმიჯის და ევრო-ატლანტიკური მისწრაფებების დამაზარალებელია. „რა 
გახდა ამ ქვეყანაში ნორმალური არჩევნების ჩატარება“ - ეს კითხვა ბევრს გაგვიჩნდა...

ცალკე აღნიშვნის საგანია ის, თუ როგორ მიუდგა საარჩევნო ადმინისტრაცია და სასამართლო 
საარჩევნო დავებს - საჩივრების უმეტესობა არ დაკმაყოფილდა ან საერთოდ უარი ითქვა 
განხილვაზე, რამაც ინსტიტუტებისადმი ნდობა კიდევ უფრო შეურყია მოქალაქეებს. კიდევ ერთხელ 
დავრწმუნდით, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს და ინსტიტუტების არსებობა ამ ქვეყნის 
მთავარი გამოწვევაა, რომლის მოგვარების გარეშეც ქვეყანა წინ ვერ წავა.
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„კორუფციის რუკა“ - ასე დავარქვით 
ვიდეოს, რომელშიც თავი მოვუყარეთ 
ჩვენი ორგანიზაციის მიერ მთელი 
ქვეყნის მასშტაბით გამოვლენილ 
სავარაუდო კორუფციულ ფაქტებსა 
და საეჭვო ტენდერებს, რომლებიც 
მრავლად დაგვიგროვდა სხვადასხვა 
თ ა ნ ა მ დ ე ბ ო ბ ი ს  პ ი რ ე ბ თ ა ნ 
მიმართებაში, მათზე რეაგირებას კი, 
სამწუხაროდ, ვერ ვხედავთ.  ჩვენი 
აქტიური მონაწილეობით შევქმენით 
და პარლამენტს შევთავაზეთ 
დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული 
სააგენტოს შექმნის შესახებ 
საკანონმდებლო ინიციატივა, რომლის 
მიღებაც უმნიშვნელოვანესია, რომ 
კორუფციის ეფექტური შეკავება 
მოხდეს ჩვენ ქვეყანაში.

მედიის თანადგომის გარეშე ალბათ 
ბევრ გზავნილს ვერც მივაწვდიდით 
ფართო საზოგადოებას, რისთვისაც 
ძალიან მადლიერი ვარ ჩვენი 
ჟურნალისტების, რომლებიც მრავალი 
წინააღმდეგობის მიუხედავად, 
დ ა უ ღ ა ლ ა ვ ა დ  ა ს რ უ ლ ე ბ ე ნ 
თავიანთ მისიას. ეს მათთვისაც 
გამოწვევებით აღსავსე წელი იყო, 
რადგან განსაკუთრებით აგრესიულ 
გარემოში მოუწიათ მუშაობა. ბევრს 
თავს დაესხნენ, ბევრი დაშავდა, 
აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ არაერთი მედია საშუალების ხელმძღვანელი ან მათი ოჯახის 
წევრი გამოძიების ქვეშ იმყოფება ჩვენ ქვეყანაში... კრიტიკული მედია მართლაც უმნიშვნელოვანეს 
როლს ასრულებს ქვეყნის დემოკრატიულ ცხოვრებაში, ჩვენ მათი მუდმივი მხარდამჭერები და 
გულშემატკივრები ვართ.

განსაკუთრებით მახარებს ჩვენი ორგანიზაციის აქტიურობა რეგიონებში. სამი წლის თავზე თამამად 
შემიძლია ვთქვა, რომ სამოქალაქო საბჭოების შექმნის იდეამ გაამართლა. არაერთი აქტიური 
მოქალაქე წავახალისეთ იმისთვის, რომ პრობლემებზე, რაც მათ ადგილებზე აწუხებთ, ადგილობრივ 
ხელისუფლებამდე ჩვენი დახმარებით მიეწვდინათ ხმა.  2020 წლის განმავლობაში ჩვენმა 
სამოქალაქო საბჭოებმა  16 მუნიციპალიტეტში 222 საკითხის მოგვარებას გაუწიეს ადვოკატირება, 
შედეგად კი 106 პრობლემა მოგვარდა, მათ შორის   დაიგო გზები, მოწესრიგდა წყლის მიწოდების 
სისტემა და გარე განათება, მოეწყო სათამაშო და სპორტული მოედნები, დაიწყო საბავშვო ბაღის 
მშენებლობა...

ვცდილობთ, რომ კონკრეტული გაკეთებული საქმეების სატელევიზიო სივრცესა და ჩვენს სოციალურ 
ქსელებში წარმოჩენით კიდევ უფრო მეტი მოქალაქე გავააქტიუროთ, რათა ხელისუფლებამ მათ 
წინაშე ანგარიშვალდებულად იგრძნოს თავი.
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შიდა საქმეების პარალელურად, მთელი წლის განმავლობაში “საერთაშორისო გამჭვირვალობის” 
საერთაშორისო ბორდის წევრის რანგში  კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში მსოფლიოს 
მასშტაბითაც აქტიურად ვიყავი ჩავრთულიყავი. გარდა ამისა, ჩემი ბორდში ყოფნის პერიოდში 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობის” მმართველობის რეფორმა ჩავატარეთ, მივიღეთ 2030-ის 
სტრატეგია, დავგეგმეთ საერთაშორისო ადვოკატირების ბევრი მიმართულება...

2020-ში ჩვენს აქტიურობას ვრცლად ამ ანგარიშში ნახავთ. მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენი 
გუნდის თითოეულ წევრს ორგანიზაციის წარმატებაში შეტანილი წვლილისთვის. 
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ლევან ნატროშვილი  
პროგრამების მენეჯერი

2020 წელი საპარლამენტო არჩევნების წელი 
იყო, რომელში მონაწილეობაც 50-მა საარჩევნო 
სუბიექტმა მიიღო. პარლამენტში მოსახვედ-
რად საჭირო 1%-იანი ბარიერი პროპორ-
ციულ არჩევნებში 9 საარჩევნო სუბიექტმა 
გადალახა. 30-დან 17 მაჟორიტარულ ოლქში 
პირველი ტურის შედეგად ვერ გამოვლინდა  
გამარჯვებული, რის გამოც, 21 ნოემბერს 
დაინიშნა მეორე ტური.  „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველომ” ეს 
არჩევნები 2012 წლის შემდეგ ყველაზე ცუდად 
ადმინისტრირებულ არჩევნებად მიიჩნია. 

საარჩევნო წლის დიდი ნაწილი საარჩევნო 
კანონმდებლობის ცვლილებებს დაეთმო, 
რაშიც ჩვენი ორგანიზაციაც აქტიურად იყო 
ჩართული. 2020 წელს შეიცვალა პარლამენტის 
საარჩევნო სისტემა, საკანონმდებლო 
რეფორმა, ასევე, შეეხო სხვა საკითხებსაც, 
რომლებიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველომ” ძირითადად დადებითად 
შეაფასა. თუმცა, საარჩევნო კანონმდებლობაში 
კვლავ დარჩა რამდენიმე ისეთი ძირითადი 

პრობლემა, რომელიც მმართველი პარტიის 
სასარგებლოდ მუშაობს და რომელთა გამოს-
წორების პოლიტიკური ნება ხელისუფლებამ არ 
აჩვენა.

გარდა ამისა, წლის განმავლობაში პოლი-
ტიკურ პარტიებთან რამდენიმე შეხვედრა 
გავმართეთ, რომელზეც სამოქალაქო 
საზოგადოების წარმომადგენლებმა პარტიებს 
ჩვენი აზრი გავუზიარეთ საჯარო პოლიტიკის 
სხვადასხვა საკითხზე. დისკუსიების შედეგად 
პოლიტიკურმა პარტიების დიდმა ნაწილმა 
შეძლო შეთანხმებულიყო სასამართლო 
სისტემის რეფორმირების პირველ 10 ნაბიჯზე.

ჩვენი ორგანიზაცია დააკვირდა არჩევნების 
პირველი ტურის მიმდინარეობას, ასევე, 
რამდენიმე თვის განმავლობაში მონიტორინგს 
ვუწევდით წინასაარჩევნო და არჩევნების 
შემდეგ პერიოდს. სადამკვირვებლო მისიაში 
600-მდე მოტივირებული ახალგაზრდა 
დამკვირვებელი გვყავდა მთელი ქვეყნის 
მასშტაბით. გამოვაქვეყნეთ შუალედური და 
საბოლოო შეფასებები.

საარჩევნო პროცესების მონიტორინგისას, 
როგორც წესი, ჩვენ განსაკუთრებულ 
ყურადღებას ვაქცევთ პოლიტიკური პარტიების 
დაფინანსებისა და ადმინისტრაციული 
რესურსების გამოყენების საკითხებს. 2020 
წელს ამ საქმიანობის შედეგები 4 ანგარიშსა 
და ათეულობით განცხადებაში შევაჯამეთ, 
რაშიც დიდი წვლილი შეიტანეს ჩვენმა იურისტ/
ანალიტიკოსებმა გიგი ჩიხლაძემ და თამთა 
კახიძემ.

ჩვენმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ საარჩევნოდ 
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება 
საქართველოსთვის კვლავ პრობლემურია. 
ძალადობის შემთხვევების არაეფექტიანი 
გამოძიება, საჯარო ინსტიტუტების, მათ 
შორის საარჩევნო კომისიების პოლიტიზება 
და მმართველი პარტიის მიერ საბიუჯეტო 
ორგანიზაციების თანამშრომელთა მობილი-
ზება საარჩევნო კამპანიისთვის, საგამოძიებო 
უწყებების გამოყენება პოლიტიკური 
ოპონენტების დისკრედიტირებისათვის  და 
სხვა მანკიერი ტენდენციები არჩევნებიდან 
არჩევნებამდე მოუგვარებელ საკითხებად 
რჩება.

საპარლამენტო არჩევნები, საჯარო ფინანსები
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საყურადღებო იყო არჩევნების დღეს და მის შემდეგ მიმდინარე მოვლენები, გამოვლენილი 
დარღვევები და სამართლებრივი დავების პროცესი. არჩევნების მეორე დღიდანვე ოპოზიციური 
პოლიტიკური პარტიების მხრიდან დაიწყო საუბარი არჩევნების შედეგების გაყალბების შესახებ. 
ასეთ ბრალდებებს ძირითადად საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილ შედეგების 
შემაჯამებელ ოქმებში არსებული დისბალანსის ბევრი შემთხვევის არსებობამ შეუწყო ხელი. 
ეჭვები კიდევ უფრო გაღრმავდა ამ ფაქტებზე ზემდგომი საარჩევნო კომისიების (საოლქო და 
ცენტრალური საარჩევნო კომისიები) და სასამართლოების მხრიდან საჩივრებისა და სარჩელების 
თაობაზე დაუსაბუთებელმა და ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატურმა გადაწყვეტილებებმა. 
მაგალითად, საოლქო საარჩევნო კომისიებში ჩვენ მიერ წარდგენილი 61 საჩივრიდან, 
რომლითაც ბიულეტენების გადათვლას მოვითხოვდით, მხოლოდ ორი დაკმაყოფილდა, 
40 უბნის გახსნაზე და გადათვლაზე გვეთქვა უარი, ხოლო ჩვენი 19 საჩივარი დარჩა 
განუხილველი. შემდეგ პროცესი სასამართლოში გაგრძელდა. პირველი ინსტანციის 
სასამართლოებში ჩვენ 41 უბნის შემაჯამებელი ოქმების ბათილობა და ხმების ხელახლა 
გადათვლა მოვითხოვეთ. სასამართლომ საოლქო კომისიებს ბიულეტენების თავიდან 
გადათვლა მხოლოდ 2 შემთხვევაში  დაავალა. ბოლოს კი სააპელაციო სასამართლოში 
სულ 22 საჩივარი შევიტანეთ, თუმცა არცერთი არ დაკმაყოფილდა. 
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საბოლოო ჯამში, სხვადასხვა სუბიექტის 
მიერ წარდგენილი საჩივრებისა და 
სარჩელების აბსოლუტური უმრავლესობა 
ან განუხილველი დარჩა და არ იქნა 
დაკმაყოფილებული. შედეგად, ყველა 
ოპოზიციურმა პარტიამ, რომლის 
კანდიდატებსაც მეორე ტურში უნდა მიეღოთ 
მონაწილეობა, არჩევნების შედეგების 
აღიარებასა და პარლამენტში შესვლაზე 
უარი განაცხადა.

ჩვენი დასკვნები გაზიარებულ იქნა 
ისეთი ავტორიტეტული საერთაშორისო 
სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ 
როგორიცაა ეუთო-ოდირი, ევროპის საბჭო, 
აშშ-ის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტი-
ტუტი და საერთაშორისო რესპუბლიკური 
ინსტიტუტი. ვიმედოვნებ, რომ ეს 
ანგარიშები აიძულებს ხელისუფლებას, 
ნაკლები პრობლემები შექმნას საარჩევნო 
პროცესებში. 

ამასთანავე, 2020 წელს ჩვენ რეგულარულად ვაქვეყნებდით კვლევებს საჯარო ფინანსების 
შესახებ, რომელთა ავტორი ჩვენი უფროსი ეკონომისტი ბესო ნამჩავაძე იყო. შევაფასეთ 
სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიში და 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი. 
ცალკე აღნიშვნის ღირსია ავტორიტეტული საერთაშორისო კვლევა „ღია ბიუჯეტის ინდექსი” 
(OBS), რომლითაც საერთაშორისო ორგანიზაცია „საერთაშორისო საბიუჯეტო პარტნიორობა” 
(IBP) სახელმწიფოების ცენტრალურ ბიუჯეტებს აფასებს და რეიტინგს ადგენს. არაერთი წელია 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” ამ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობს და 
ბიუჯეტირების პროცესში საქართველოს სხვადასხვა საჯარო ინსტიტუტის საქმიანობას აფასებს. ამ 
კვლევის შედეგები 2020 წლის აპრილში გამოქვეყნდა, რომელთა მიხედვითაც, საქართველომ 
სახელმწიფო ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კუთხით მსოფლიოში მე-5 ადგილი შეინარჩუნა. 
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საჯარო ფინანსების ერთ-ერთი მიმართულება სახელმწიფო შესყიდვებია, რომლის 
მონიტორინგსაც, ასევე, რეგულარულად ვახდენდით. 2020 წელს ისევ პრობლემური იყო 
სადღესასწაულო ღონისძიებების ჩასატარებლად საჭირო შესყიდვების უტენდეროდ, პირდაპირი 
მოლაპარაკების გზით განხორციელება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ წინასწარ ვიცით, თუ 
როდის არის დამოუკიდებლობის დღე, შობა-ახალი წელი და ა.შ. საჯარო უწყებები შესყიდვებს 
წინასწარ მაინც ვერ ან არ გეგმავენ, რითაც მნიშვნელოვნად იზრდება კორუფციის რისკი. 

გარდა ამისა, სახელმწიფო შესყიდვებში კორუფციის კუთხით განსაკუთრებულ გამოწვევას 
„კორონავირუსის” პანდემიის გამო ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური სიტუაცია 
წარმოადგენდა. ქვეყანაში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობისას და მის შემდგომ 
პერიოდში მმართველი პარტიის შემომწირველებთან დაკავშირებული კომპანიების მიერ 
სახელმწიფო შესყიდვის კონტრაქტების მიღების მრავალწლიანი ტენდენცია კვლავ შენარჩუნდა.
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გასულ წელს, ასევე, აღსანიშნავი იყო ანგარიში სოფლის მეურნეობის სექტორის შესახებ, 
რომლის ავტორიც ბესო იყო. კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ ამ დარგის მთავარი და 
ტრადიციული პრობლემა დაბალი პროდუქტიულობაა, რომლის გადაჭრასაც სახელმწიფოს მიერ 
გატარებული პოლიტიკა ჯერჯერობით ვერ ახერხებს. 

აგრეთვე, ჩვენ დაგვაინტერესა, რამდენად არის საქართველოს ეკონომიკა რუსეთზე დამოკიდებული. 
როგორც ჩვენი კვლევით გამოჩნდა,  საქართველოს ეკონომიკა რუსეთზე ძირითადად 
ტურიზმით, საგარეო ვაჭრობითა და ფულადი გზავნილებით არის დამოკიდებული, რაც 
ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. 
ამის საპირისპიროდ, რუსულ ენერგო რესურსებზე საქართველოს დამოკიდებულება ბოლო 
წლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა. ასევე, დაბალია საქართველოს  დამოკიდებულება რუსულ 
ინვესტიციებზე.
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ჩვენი დამკვირვებლები საარჩევნო მისიის შესახებ

მეგობრებო მინდა მადლობა გითხრათ ამ შესაძლებლებობისთვის ვყოფილიყავი თქვენი 
დამკვირვებელი. ორგანიზაციის რომლის წარმომადგენლსაც თვლიან რომ 
სამართლიანობისკენაა. ( ჩემს უბანზე სულ ესე მიძახდნენე ერთადერთი დამვირვრბელი 
რომელიც სამართლიანი პროცესისთვისაა აქ შენ ხარო)
ახლა 23:13 საათია. ხმები დათვლილია. მიუხედავად იმისა რომ დაღლილი და დაქანცული 
ვარ, არ შემეძლო არ გადამეხადა მადლობა ამ შესაძლებლობიბისთვის. რადგან მე დღეს 
ამაყი ვარ რომ ჩემი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან დღეს ჩემი პატარა, თუმცა მნიშვნელოვანი 
წვლილი შევიტანე მთელი არჩენების თუ არა მინიმუმ 5 ხმის ბათილობა/ არ ბათილობის 
საკითხში.
სიყვარულით,
ჭიათურის N 20.56.05 უბნიდან
#ოქმისმოლოდინში

Sofi Guliashvili
New Member . 1d

ძვირფასო მეგობრებო, მინდა მადლობა გადავუხადო გამჭირვალობას, უკვე მეოთხედ 
დამკვირველობისათვის და სოლიდარობა გამოვუცხადო ვერონიკას, გუშინდელი 
ინციდენტის გამო. დარწმუნებული ვარ, რომ ყველანი ერთ მუშტად შევიკვრებით და 
საკადრის პასუხს გავცემთ პროვოკატორებს, არსებული კანონმდებლობის ფარგლებში. 
იმედს გამოვთქვამ, რომ ახალი პარლამენტი მიიღებს ისეთ კანონს, რომელიც სურვილს 
დაუკარგავს ყველას, ვინც შეეცდება ხელი შეუშალოს დამკვირვებელს მისი მოვალეობის 
შესრულების დროს. თუ რუსთავში გაიმართება მეორე ტური, მზად ვარ წავიდე 
დამკვირვებლად იმ უბანზე, სადაც ინციდენტი მოხდა. კიდევ ერთხელ - დიდი მადლობა!

Leri Maghlaperidze
New Member . 19h

ყველასთვის ძალიან რთული, დაძაბული და მნიშვნელოვანი დღე იყო გუშინ. გილოცავთ 
ყველას, ვინც მშვიდობიანად მოახერხა პროცესების წარმართვა და თანამშრომლობა, 
კეთილი შურით მშურს თქვენი
პირველად ვიყავი დამკვრვებელი და მნიშვნელოვანი მოვალეობა მქონდა, ჩემთვის 
უაღრესად მნიშვნელოვანია სრულად შევასრულო ყოველივე ის, რასაც ხელშეკრულების 
გაფორმებისას ვთანხმდები, ამიტომ ვეცადე მაქსიმალური ყურადღებით დავკვირვებოდი 
პროცესებს.
საკმაოდ მძიმე დღე იყო და მართლა არ ველოდი იმ პრობლემებს, რაც შემექმნა. თუმცა 
ყველა სიტუაციაში არსებობს რაღაც დადებითი. მინდა თქვენც გაიგოთ რამდენად 
პასუხისმგებლიანები და ყურადღებიანები იყვნენ ჩვენი კოორდინატორი, მობილური ჯგუფის 
ხელმძღვანელი და საერთაშორისო გამჭვირვალობას დამკვირვებლები     უღრმესი 
მადლობა თანადგომისთვის, გამხნევებისთვის, მყისიერი რეაგირებისთვის, ყურადღებისთვის 
და ამ მნიშვნელოვან პროცესში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობისთვის!      ვამაყობ 
თითოეული თქვენგანით და იმედი მაქვს, ოდესმე ერთად შევძლებთ უსამართლობის 
დამარცხებას და პროცესების გამჭვირვალედ, მშვიდობიანად და რაც მთავარია, 
ყოველგვარი წესების დაცვით მართვას!
უამრავი კარგი ადამიანი გავიცანი თქვენი დახმარებით  
წარმატებებს გისურვებთ ყველას!

ელეონორა ქირია
New Member . 1d
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გამარჯობა მეგობრებო,
ძალიან დიდი თხოვნა მექნება სადაც ჯერ კიდეც თვლის პროცესი მიდის და ჯერ კიდევ ხართ 
დამკვირვებლები, ვიცი რომ ძალიან დაიღალეთ, მაგრამ, ცოტაც გაიჭირვეთ მაქსიმუმი 
ჩადეთ და ბოლომდე იბრძოლეთ გამჭირვალობისთვისა და სამართლიანობისთვის, არ 
მოდუნდეთ, ზედმეტად ცდილობენ გაყალბებას და არ მისცეთ საშუალება.
მთელი დღეა საშინელ სტრესში ვარ და საშინელ ბრძოლებში, განადგურებული ვარ 
პირდაპირ, საშინელი უბანი შემხვდა მაგრამ არ დავნებდი და ჩემი მაქსიმუმი ვეცადე, ახლა 
სახლში ვარ და ამაყი ვარ იმავეს მოგიწოდებთ თქვენც "ძაან ასწორებს" ეს გრძნობა!

Nika Beriashvili
New Member . 1d

მგონი მე ვიყავი არაჩვეულებრივ სიტუაციაში, ჩემთვის სრულიად უცხო ხალხთან გუშინ, ვინც 
შვილივით მიმიღო და თავი სახლში მაგრძნობინეს, უღრმესი მადლობა თქვენ Maka Chkhar-
tishvili Malkhaz Chkadua რომ მომეცით საშუალება გამეცნო ის ხალხი და გამეტარებინა 
არაჩვეულებრუვ გარემოში არაჩვეულებრივი დრო, ასევე მუმეღო დიდი გამოცდილება

Tako Bolkvadze
New Member . 17h

მადლობა მინდა გადავუხადო Mariam Mamniashvils გაწეული შრომისა და ჩემდამი დიდი 
ყურადღებისათვის. მაშინ როცა საარჩევნო უბანზე ყველა ალმაცერად მიყურებდა და 
მიუსაფარი ბავშვივით თავს "ეულად" ვგრძნობდი, მამხნევებდა, ვერც კი დავითვლი დღეში 
რამდენჯერ მიკავშირდებოდა     საბედნიეროდ დღემაც წარმატებით ჩაიარა . მე კი 
მარიამისაგან გამხნევებული, მაქსიმალურად ვცდილობდი ყოჩაგად და აქტიურად 
ვყოფილიყავი, რონ "ჩემი" მანდ ყოფნა ნუ , რა თქმა უნდა," საერთაშორისო გამჭირვალობა" 
სტატუსი გამემართლებინა და უმოქმედო არ ვყოფილიყავი, ასე რომ ხმების დათვლაშიც 
აქტირად მივიღე მონაწილეობა ისე რონ ჩემი ბეიჯი ბოლო წუთამდე არ მომიცილებია
მაშინ როცა უკვე სხვები მისალავათებულები იყვნენ    მოკლედ ბევრი რომ არ მოგაწყინოთ, 
ჩემი სტატუსი გავამართლე, ვიაქტიურე-ვიშრომე. და უუუდიდესი მადლობა კიდევ ერთხელ 
Mariams შენი დიდძალი დამსახურებაა რომ ამ გამოწვევას წარმატებით გავართვი თავი

Ilona Shamugia
New Member . 1d

ნამდვილად, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციის რეპუტაციას. დიდი მადლობა 
საერთაშორისო გამჭვირვალობას, მართლა არაჩვეულებრივი გუნდია და გუშინ კიდევ 
ერთხელ დავრწმუნდი     ამაში ისე ითვალისწინებდნენ ჩემს შენიშვნებს და მადლობებს 
მიხდიდნენ, ხანდახან მეგონა, მე ვიყავი კომისიის თავმჯდომარე

ლედი ბოჟაძე
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ერეკლე ურუშაძე  
ანტიკორუფციული გუნდის ლიდერი

2020 წელი საინტერესო და დატვირთული 
იყო ჩვენი გუნდისთვის. დავასრულეთ 
მუშაობა „საქართველოს ეროვნული ანტი-
კორუფციული სისტემის შეფასების“ 
ანგარიშზე, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის 
ყველაზე მასშტაბური ანტიკორუფციული 
კვლევაა და ყოველ 4-5 წელიწადში ერთხელ 
ქვეყნდება. 

ამ კვლევის შედეგებმა კიდევ უფრო ცხადი 
გახადეს საქართველოში დამოუკიდებე-
ლი ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნის 
აუცილებლობა, რასაც ჩვენი ორგანიზაცია 

საქართველოს ხელისუფლებას წლებია 
სთავაზობს. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო 
ჩვენი გუნდის უფროსი ანალიტიკოსის, ვერონიკა 
ჭკადუას წვლილი ანგარიშის მომზადებაში.

კვლევის გამოქვეყნებიდან მალევე, საქართ-
ველოს პარლამენტის დამოუკიდებელ წევრთა 
ჯგუფმა, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოსთან“ ერთად, პარლამენტს 
წარუდგინა შესაბამისი საკანონმდებლო 
ინიციატივა, რომლის მიზანია ქვეყანაში ისეთი 
ანტიკორუფციული უწყების ჩამოყალიბება, 
რომელიც დაცული იქნება მის საქმიანობაზე 
ნებისმიერი სახის არაჯეროვანი გავლენისგან, 
კორუფციის ყველა ტიპის შემთხვევებზე 
ქმედითი რეაგირების უნარი ექნება და ერთი 
ქოლგის ქვეშ გააერთიანებს სხვადასხვა 
უწყებებში გაბნეულ სტრუქტურებს, რომლებიც 
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე არიან 
პასუხისმგებლები. 

გასულ წელს გავაგრძელეთ მუშაობა კორუფ-
ციის მხრივ ქვეყნის წინაშე არსებულ ძირითად 
გამოწვევებზე: მაღალი დონის კორუფციისა 
და სახელმწიფოს მიტაცების პრობლემებზე. 
ჩვენს მიერ კვლევის ფარგლებში შეგროვებულმა 
მასალამ ცხადჰყო, რომ დღემდე სათანადო 
რეაგირების გარეშე რჩება  შესაძლო მაღალი 
დონის კორუფციის მრავალი გახმაურებული 
შემთხვევა. ამავე დროს, ქვეყნის საკვანძო 
ინსტიტუტებზე არაჯეროვანი არაფორმა-
ლური გავლენის არსებობა მნიშვნელოვ-
ნად აფერხებს როგორც ამ ინსტიტუტების 
საქმიანობას, ისე მთლიანად ქვეყნის 
დემოკრატიულ განვითარებას. ჩვენი გუნდის 
უფროსი ანალიტიკოსის, სანდრო ქევხიშვილის 
ძალისხმევით, ამ თემებზე ინფორმატიული 
და აქტუალური კვლევების მომზადება და 
გამოქვეყნება შევძელით.

კორუფციის გამოწვევები
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ვინაიდან გასული წელი საპარლამენტო 
არჩევნების წელი იყო, ხოლო მოქალაქეთა 
ინფორმირებული არჩევანი დემოკრატიის 
ქვაკუთხედად მიგვაჩნია, საჭიროდ 
ჩავთვალეთ მათთვის ინფორმაციის მიწო-
დება სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის 
მაჟორიტარი კანდიდატების ბიზნესთან 
კავშირების შესახებ. ჩვენი კვლევის 
თანახმად, ბიზნესთან დაკავშირებული 
აღმოჩნდა მმართველი პარტიისა და 
წამყვანი ოპოზიციური გაერთიანების 
კანდიდატების უმრავლესობა (შესაბამისად, 
30 კანდიდატიდან 19 და 26 კანდიდატიდან 
16). აღსანიშნავია ჩვენი ანალიტიკოსის, 
გიორგი ლოლაძის მიერ გაწეული შრომა ამ 
უაღრესად დიდ მოცულობის ინფორმაციის 
შეგროვებისა და დამუშავების პროცესში.

ჩვენთვის მნიშვნელოვან ამოცანად 
რჩება ქვეყნის ანტიკორუფციული კანონ-
მდებლობისა და პოლიტიკის ხარვეზების 
გამოვლენა და ხელისუფლებისთვის 
რეკომენდაციების შეთავაზება მათ გამო-
სასწორებლად. გასულ წელს ჩვენი 
ყურადღების საგანი იყო საქართველოში 
მამხილებელთა დაცვისა და თანამ-
დებობის პირების ქონებრივი დეკლა-
რაციების მონიტორინგის სისტემები. 
ამ სისტემების შესახებ ჩვენს მიერ 
მომზადებულ და გამოქვეყნებულ კვლე-
ვებში ხაზი გავუსვით, ერთი მხრივ, იმ 
ძირითად ნაკლოვანებებს, რომლებიც მათ 
ეფექტიანობას ამცირებენ, მეორე მხრივ კი 
იმ აუცილებელ ნაბიჯებს, რომლებიც მათი 
გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად 
უნდა გადაიდგას.
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გია გვილავა  
პროგრამის მენეჯერი

2020 წელი ახალი გამოწვევებით დაიწყო, 
მსოფლიო პანდემიამ მნიშვნელოვანი 
ცვლილებები შეიტანა ჩვენს ყოველდღიურ 
საქმიანობაში, გაჩნდა ახალი პრობლემებიც. 
ბუნებრივია, საგრძნობლად შეიცვალა 
საზოგადოებრივი ინტერესები და პრიორი-
ტეტებიც. ახალი რეალობის მიუხედავად, 
ჩვენ გუნდს მართლმსაჯულების სისტემის 
მიმართულებით მუშაობა არ შეუჩერებია. 

ვინაიდან 2020 წელი საპარლამენტო 
არჩევნების წელიც იყო, გადავწყვიტეთ 
ყურადღება დაგვეთმო პოლიტიკური პარტიების 
დღის წესრიგში მართლმსაჯულებისა და 
სამართალდამცავი სისტემის რეფორმის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების 
ადექვატურად ასახვაზე. ამ მიზნით, პარტნიორ 
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად 
რამდენიმე შეხვედრა გავმართეთ, სადაც ყველა 
პოლიტიკური პარტია მოვიწვიეთ და  რეფორმის 
კონცეფციის შექმნაზე აქტიური მუშაობა 
დავიწყეთ. რამდენიმეთვიანი მუშაობის შემდეგ, 
არასამთავრობო სექტორის მრავალწლიანი 

დაკვირვებისა და კვლევების გათვალისწინებით, 
შევიმუშავეთ ახალი რეფორმის კონცეფცია. 
იგი მიზნად ისახავს სასამართლო სისტემის 
ფუნქციურ და სისტემურ გაუმჯობესებას, 
მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გაძლი-
ერებას და სასამართლო სისტემაში შიდა 
მმართველობის დემოკრატიული მექანიზმების 
შემოღებას. საბოლოო დოკუმენტს ხელი 
8 ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა 
მოაწერა. სამწუხაროდ, არჩევნების შემდეგ 
განვითარებულმა მოვლენებმა ქვეყანაში 
საპარლამენტო მუშაობა პრაქტიკულად 
შეაჩერა, შესაბამისად სასამართლო რეფორმის 
საკითხები პოლიტიკური პარტიების დღის 
წესრიგში დროებით შეჩერებულია. 

2020 წელს ჩვენი ორგანიზაცია რამოდენიმე 
სისხლის სამართლის საქმითაც დაინტერესდა. 
კერძოდ, 2020 წლის თებერვალში 
ფულის გათეთრების საკითხებზე მომუშავე 
საერთაშორისო ექსპერტი მოვიწვიეთ, 
რომელმაც „თიბისი ბანკის“ დამფუძნებლების 
საქმე შეისწავლა და დასკვნაც მოამზადა. 
ექსპერტის დასკვნა სასამართლო პროცესზეც 
წარვადგინეთ. ჩვენმა სისხლის სამართლის 
იურისტმა ვანო ჩიტაშვილმა გიორგი 
რურუას საქმე შეისწავლა და სასამართლო 
მეგობრის მოსაზრებაც მოამზადა, რომელიც 
სასამართლო პროცესზე წარვადგინეთ 
კიდეც. პირველივე დღიდან ჩართულები 
ვართ ე.წ. „კარტოგრაფების საქმეშიც“, 
სადაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს 
ერთ-ერთი თანამშრომლის (რომელიც 
საქმეში მოწმის სტატუსით არის ჩართული) 
ინტერესებს ვიცავთ.  ამასთან აქტიურად 
ვეხმარებით ბრალდებულების ადვოკატებს 
და პრაქტიკულად, პირველი დღიდანვე 
ჩართულებით ვართ საქმის მიმდინარეობაში.  

2020 წლის მანძილზე არ შეგვიჩერებია 
კვლევითი საქმიანობა და სასამართლო 
სისტემის სხვადასხვა საკითხების შესწავლის 
მიზნით რამდენიმე კვლევაც ჩავატარეთ. 
გამოვაქვეყნეთ საერთო სასამართლოებში 
ვიწრო სპეციალიზაციის კვლევა, რომელშიც 
შესწავლილია  სასამართლოებში ვიწრო 
სპეციალიზაციების შექმნის პრაქტიკა, მათი 
ეფექტიანობა და ის რისკები, რომელსაც 
დაუსაბუთებლად შექმნილი ვიწრო 
სპეციალიზაციები წარმოქმნიან. 

მართლმსაჯულების სისტემა
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გარდა ამისა, დეტალურად აღვრიცხეთ და 
აღვწერეთ უზენაესი სასამართლოში 2019 
წელს ჩატარებული მოსამართლეების 
შერჩევის ქრონოლოგია. აღნიშნულ პროცესზე 
განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ 
იმიტომ გავამახვილეთ, რომ იგი საუკეთესოდ 
წარმოაჩენს მოქმედი ხელისუფლებისა 
და სასამართლოს გავლენიანი ჯგუფის 
თანამშრომლობას. 2020 წლის ოქტომბერში 
გამოვაქვეყნეთ მორიგი ანგარიში, რომელიც 
სასამართლო სისტემაში 2016 – 2020 
წლებში განხორციელებულ მნიშვნელოვან 
მოვლენებსა და საკანონმდებლო 
ცვლილებებს აფასებდა. ანგარიშში 
მოცემულია როგორც პოზიტიური ასევე 
ნეგატიური პროცესებისა და საკანონმდებლო 
ცვლილებების სისტემური ანალიზი. 

ვინაიდან გასული წელი მსოფლიო პანდემიით 
დაიწყო, რომელმაც ყველა ჩვენგანის ცხოვრების 
წესზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედება იქონია, 
ბუნებრივია ვერ დავტოვებდით უყურადღებოდ 
პანდემიით გამოწვეულ სისტემურ პრობლემებს 
და მის ზოგად გავლენას ადამიანის უფლე-
ბათა დაცვის მდგომარეობაზე.  შესაბამისად, 
გასული წლის ივლისში გამოვაქვეყნეთ 
ანგარიში, რომელიც COVID-19 ინფექციის 
გამოწვევების მართვის შეფასებას ეხებოდა. 
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2020 წლის 18 ნოემბერს შესაძლებლობა მოგვეცა თბილისში ოფიციალური ვიზიტით 
მყოფ აშშ-ს სახელმწიფო მდივანს, მაიკ პომპეოს შევხვედროდით. შეხვედრა მთლიანად 
სასამართლო სისტემაში არსებულ მდგომარეობაზე საუბარს დაეთმო. შევეცადეთ მაქსიმალურად 
გამოგვეყენებინა ასეთი შესაძლებლობა და ჩვენი ქვეყნის უმთავრესი პარტნიორის ოფიციალურ 
პირებთან სასამართლო სისტემის გაუმჯობესებისთვის აუცილებელ ნაბიჯებსა და მათი დახმარების 
მნიშვნელობაზე გვესაუბრა.

ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობაში განსა-
კუთრებული წვლილი ჩვენმა იურისტებმა 
თამთა კახიძემ, მაგდა ჯიმშელეიშვილმა 
და ვანო ჩიტაშვილმა შეიტანეს, რომლე-
ბიც აქტიურად მონაწილეობდნენ მართლ-
მსაჯულების მიმართულებით ჩვენი ორგანი-
ზაციის ყველა აქტივობაში.
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თეონა ზაქარაშვილი
სამართლებრივი კონსულტაციის ცენტრის 
კოორდინატორი, იურისტი

წარმატებული საქმეები 

2020 წელი  კოვიდ პანდემიის გამო რთული და გამოწვევებით სავსე იყო, თუმცა  სირთულეების 
მიუხედავად, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“  უფასო იურიდიული დახმარების 
მიწოდება მოქალაქეებისათვის ერთი დღეც არ შეუწყვეტია. 

ჩვენი გუნდი სწრაფად ადაპტირდა შექმნილ ვითარებასთან. მთელი წლის განმავლობაში 
მოქალაქეებისათვის კონსულტაციას გავცემდით როგორც სოციალური ქსელებისა და 
ელექტრონული ფოსტის, ისე სატელეფონო ზარების მეშვეობით.  ამასთან, არც უშუალო 
კომუნიკაციის ფორმებზე გვითქვამს უარი - ღია ცის ქვეშ, სოციალური დისტანციისა და დადგენილი 
მოთხოვნების დაცვით შეხვედრები გავმართეთ სხვადასხვა რაიონის მოსახლეობასთან და მათთან 
ერთად დავგეგმეთ პრობლემების გადაჭრის გზები. 

ჩვენმა იურისტებმა 1221 მოქალაქეს გაუწიეს უფასო იურიდიული კონსულტაცია, მოგებული 
საქმეების შედეგად მოქალაქეები ბიუჯეტიდან კომპენსაციის სახით 742 063 ლარს მიიღებენ  და  
58 982 კვ.მ. მიწა კი საკუთრებაში დაუბრუნდებათ.

მოქალაქეს გაუწიეს უფასო 
იურიდიული კონსულტაცია

1221
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” იურისტებმა 2020 წელს 

პანდემიის მიუხედავად, მოქალაქეთა დახმარება ერთი დღითაც არ შეგვიჩერებია
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ვიქტორ კვიტატიანი
იურისტი

ლუარა დაგარგულიას საქმე 

2020 წელს წარმატებით დასრულებული საქმეებიდან  ლუარა დაგარგულიას მიწის ნაკვეთის 
რეგისტრაციის საქმეს გამოვყოფ.

საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ თავის საკუთრებაში უკანონოდ დაირეგისტრირა 
ლუარა დაგარგულიას მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული 5,648 კვ.მ სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელსაც იგი წლების განმავლობაში ამუშავებდა, 
ჰქონდა შემოღობილი, მოყავდა თხილისა და სიმინდის კულტურები.

საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ დააკმაყოფილა ჩვენი საჩივარი და მიწა დაუბრუნა მის 
კანონიერ მესაკუთრეს - ქალბატონ ლაურას. საქმე განსაკუთრებით სწორედ იმ ფაქტის გამო არის 
მნიშვნელოვანი, რომ მოქალაქეს აღარ დასჭირდა რთული და მრავალწლიანი სასამართლო 
დავა, რადგან ეფექტურმა გასაჩივრებამ შედეგი მოკლე დროში გამოიღო
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ანა ბერძენიშვილი
იურისტი

მარიამ შაინიძე 
იურისტი

“გურია 91”-ის საქმე 

ჩემთვის მნიშვნელოვან საქმეებს შორის შპს “გურია 91”-ის ამბავს გამოვყოფდი, რომელსაც 
სამართლიანობისთვის ბრძოლის თითქმის 30-წლიანი ისტორია აქვს. ლანჩხუთში დაფუძნებულ 
ამ კომპანიას 2008 წელს იძულებით ჩამოართვეს მის მართლზომიერ მფლობელობაში არსებული 
3000 კვ.მ. მიწის ნაკვეთი და შენობა-ნაგებობა, რომელიც ჩუქების გზით სახელმწიფოს გადაეცა, 
კომპანიის წარმომადგენელთა მიმართ კი უკანონო სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო, 
რამაც კომპანიის დამფუძნებლის ანზორ კილაძის სიცოცხლე შეიწირა.

მისმა შვილებმა 2012 წელს კვლავ განაახლეს სამართლებრივი ბრძოლა და გარკვეულ 
წარმატებასაც მიაღწიეს, როცა სასამართლომ ბათილად ცნო სახელმწიფოსთვის მათი ქონების 
გადაცემის გადაწყვეტილება, თუმცა ქონების “გურია 91”-ის სახელზე დარეგისტრირება კვლავ 
ვერ მოხერხდა. 

ჩვენ მოვიძიეთ სხვადასხვა წლებში და სხვადასხვა სასამართლოებში წარმოებული საქმეების 
მასალები (ჯამში 35 ტომი) და საჯარო რეესტრს ქონების დაკანონების მოთხოვნით მივმართეთ, 
მათი უარის შემდეგ კი დავა სასამართლოში წავიღეთ. ოზურგეთის რაიონულმა სასამართლომ 
სრულად დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი და შედეგად, ქონება დღეს უკვე კანონიერი მესაკუთრის 
ხელშია.

სულხან დუმბაძის საქმე

მოხარული ვარ, რომ სულხან დუმბაძემ ჩვენი დახმარებით წარმატებას მიაღწია ქონების 
დაკანონების გზაზე. ის და მისი ოჯახი წლების განმავლობაში ფლობს მიწის ნაკვეთს დაბა ჩაქვის 
მიმდებარე ტერიტორიაზე. მათ  2016 წელს მიმართეს საჯარო რეესტრს მიწის რეგისტრაციის 
მიზნით, თუმცა რეესტრმა მათი საქმის გადაწყვეტა ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიასთან გადაამისამართა, 
რომელმაც ბატონ სულხანს უარი უთხრა საკუთრების უფლების აღიარებაზე. 

ამის შემდეგ მან სამართლებრივი დახმარებისთვის “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოს” მოგვმართა. ჩვენ ჯერ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, შემდეგ კი ქუთაისის 
სააპელაციო სასამართლოში მივაღწიეთ კომისიის გადაწყვეტილების გაბათილებას. ორივე 
ინსტანციის სასამართლომ ადმინისტრაციულ ორგანოს საქმის ხელახლა შესწავლის გზით ახალი 
გადაწყვეტილების მიღება დაავალა.
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ზვიად ცირეკიძე
იურისტი

ნატალი გოგიაშვილი
იურისტი

მაია კახნიაშვილის საქმე 

ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მაია კახნიაშვილის საქმეზე წარმატებით დასრულებული დავა. 
მაია 2016 წლიდან მუშაობდა ააიპ „ზესტაფონის დასუფთავებისა  და კეთილმოწყობის სერვის 
ცენტრში“ უფროსის მოადგილის პოზიციაზე, თუმცა მერმა ის  სამსახურიდან გაათავისუფლა.  

მერის მოადგილის მოხსენებითი ბარათის მიხედვით, ის შრომის კოდექსსა და შინაგანაწესს 
არღვევდა, თუმცა რეალური მიზეზი, არასასურველი თანამშრომლის გათავისუფლება იყო.

მაია გათავისუფლების კანონიერებას არ დაეთანხმა  და დახმარების თხოვნით მოგვმართა.

სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი მოსაზრება, ზესტაფონის მერის მიერ მაია კახნიაშვილის 
გათავისუფლება უკანონოდ მიიჩნია  და „ზესტაფონის დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის 
სერვის ცენტრს“ მისი სამსახურში აღდგენა და განაცდური ხელფასის გადახდა დაავალა.

თინა შავაძის, ბელა გელაშვილის, ვახტანგ ჭარაიას და გურამ კვიტაშვილის საქმე 

შპს  “TV იბერიას“ თანამშრომლები, თინა შავაძე, ბელა გელაშვილი, ვახტანგ ჭარაია და გურამ 
კვიტაშვილი 2018 წელს ტელეკომპანიიდან ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე გაათავისუფლეს, 
ისე რომ მათთვის არც ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოსთვის აუნაზღაურებიათ ხელფასი 
და  არც სამსახურიდან დათხოვნის გამო შეუთავაზებიათ შესაბამისი კომპენსაცია.

ტელეკომპანიიდან გათავისუფლებულმა თანამშრომლებმა დახმარებისთვის მოგვმართეს, 
გასაჩივრების შედეგად, სასამართლომ ბათილად ცნო გათავისუფლების შესახებ ბრძანებები და 
მოწინააღმდეგე მხარეს დააკისრა როგორც გადაუხდელი ხელფასის, ასევე თანამდებობებიდან 
უკანონო გათავისუფლების გამო კომპენსაციის  გაცემა.

ეს დავა მნიშვნელოვანი იყო სასამართლო პრაქტიკის დადგენის კუთხითაც, რამდენადაც 
სასამართლომ შეიმუშავა შრომისა და მომსახურების ხელშეკრულებების გამიჯვნის კრიტერიუმები 
და ჩვენს მიერ წარდგენილი არგუმენტაციის საფუძველზე მიიჩნია, რომ დამსაქმებელს უნდა 
დაესაბუთებინა შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის მართლზომიერება, რაც მას არ გაუკეთებია.
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ქეთი როგავა
იურისტი

არჩილ ფილიპოვიჩისა და ვლადიმერ ჯიოევის საქმე 

განსაკუთრებით გამოვარჩევდი არჩილ ფილიპოვიჩისა და ვლადიმერ ჯიოევის საქმეს, რომლებიც 
წლების განმავლობაში მსახურობდნენ შსს-ში, 2018 წელს კი სამსახურიდან დაითხოვეს.

ამ დავაში მნიშვნელოვანია ის, რომ სასამართლომ პირადი განცხადების საფუძველზე 
სამსახურიდან გათავისუფლება უკანონოდ მიიჩნია. დავის მიმდინარეობისას შესაბამისი 
მტკიცებულებები წარვადგინეთ და დავადასტურეთ, რომ განცხადებების მიუხედავად, რომელიც 
არჩილმა და ვლადიმერმა ხელმძღვანელი პირების მითითებით დაწერეს, სამსახურის დატოვება 
მათი რეალური ნება არ ყოფილა.

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჩვენი მოთხოვნები დააკმაყოფილა, ეს გადაწყვეტილება 
ძალაში დატოვა სააპელაციო სასამართლომაც. ორივე ინსტანციამ ჩვენი ბენეფიციარების 
დათხოვნა უკანონოდ მიიჩნია შსს-ს მათი სამსახურში აღდგენა და განაცდური ხელფასის 
ანაზღაურება დაავალა.
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„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მოგებული საქმეები - 2020

ჩვენმა იურისტებმა სასამართლოებში 159 საქმე მოიგეს 

მოქალაქეები ბიუჯეტიდან კომპენსაციის სახით მიიღებენ 742 063 ლარს

695 623 ლარს სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებისთვის 

46 440 ლარს მიწის საკუთრების დავებიდან 

58 982 კვ.მ. მიწა დავუბრუნეთ მოქალაქეებს საკუთრებაში 

დაჩაგრული მოქალაქეების უანგარო სამსახურში!
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ლიკა საჯაია  
საპარლამენტო გუნდის ლიდერი

2020 წელი მძიმე იყო პარლამენტისთვის, 
ისევე, როგორც მთელი ქვეყნისათვის. კოვიდ 
პანდემიის გამო პარლამენტს საგანგებო 
რეჟიმში მოუწია მუშაობა, რა დროსაც მან 
პასუხისმგებლობა მთლიანად მთავრობაზე 
გადაიტანა და ფაქტიურად უარი თქვა თავისი 
უფლებამოსილების შესრულებაზე. 

2020 წელი მე-9 მოწვევის პარლამენტის 
საქმიანობის ბოლო წელი იყო, პარლამენტი 
ძირითადად საარჩევნო კანონმდებლობაზე 
იყო კონცენტრირებული, ოპოზიცია ბოიკოტის 
რეჟიმში იმყოფებოდა. საკანონმდებლო 
პროცესის ანალიზის პარალელურად, პარლა-
მენტის მონიტორინგის გუნდი არაერთი 
განცხადებით გამოეხმაურა პარლამენტში 
მიმდინარე პროცესებს. 

ქვეყნისთვის კვლავ ერთ-ერთ მთავარ 
გამოწვევად რჩება ელიტური კორუფცია და 
ანტიკორუფციული პოლიტიკა. “საერთა-
შორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ”  
მოამზადა საკანონმდებლო პაკეტი, 

რომელიც ითვალისწინებს დამოუკიდებელი  
ანტიკორუფციული სააგენტოს შექმნას. 
კანონპროექტის მომზადების პროცესში ვთანამშ-
რომლობდით პარლამენტის 5 დამოუკიდებელ 
დეპუტატთან - სწორედ მათ მოახდინეს 
პარლამენტში კანონპროექტის ინიცირება. 
ჩვენი ორგანიზაციის არაერთი თანამშრომელი 
იყო ჩართული კანონპროექტების წერის 
პროცესში: თამარ ტატანაშვილი, გიგი ჩიხლაძე, 
სანდრო ქევხიშვილი, ვერონიკა ჭკადუა, ივანე 
ჩიტაშვილი. 

მას შემდეგ, რაც საქართველო სრულად 
გადავიდა საპარლამენტო რესპუბლიკის 
მოდელზე და ახალი რეგლამენტიც ამოქმედდა, 
განსაკუთრებით საყურადღებოა, თუ როგორ 
ახორციელებს პარლამენტი საზედამხედვე-
ლო ფუნქციას. საპარლამენტო კონტრო-
ლის განხორციელებაზე გამოვაქვეყნეთ 
სპეციალური ანგარიში, განვიხილეთ 
პოზიტიური ცვლილებები და გამოწვევები, 
შევთავაზეთ რეკომენდაციები პარლამენტს. 
“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართვე-
ლოს” მთავარმა იურისტმა გიგი ჩიხლაძემ 
დაამუშავა პარლამენტიდან გამოთხოვილი 
მოცულობითი ინფორმაცია, ჩაწერა ინტერ-
ვიუები პარლამენტის წევრებთან და 
ექსპერტებთან, რის საფუძველზეც მომზადდა 
ანგარიში. 

პარლამენტის მონიტორინგის გუნდი 
ყოველწლიურად აქვეყნებს პარლამენტის 
საქმიანობის შეფასებას. გამონაკლისი არც 2020 
წელი ყოფილა, როცა ჩვენ საკანონმდებლო 
ორგანოს წინა წლის მუშაობის შედეგებს 
მოვუყარეთ ყოვლისმომცველ ანგარიშში 
თავი. “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოს” მთავარმა იურისტმა თამარ 
ტატანაშვილმა ამჯერადაც გაანალიზა 
მოცულობითი ინფორმაცია პარლამენტის 
თითოეული წევრის, კომიტეტის, ფრაქციის, 
საბჭოების საქმიანობის, მიღებული კანონების 
ავკარგიანობისა და საპარლამენტო 
კონტროლის განხორციელების შესახებ. 
პარლამენტის საქმიანობის ანალიზმა 
ასევე მოიცვა ინფორმაცია პარლამენტის 
წევრთა ბიზნეს ინტერესებისა და მათ მიერ 
არადეკლარირებული ქონების შესახებ.

 

პარლამენტის მეთვალყურეობა 
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ვინაიდან 2020 წელი IX მოწვევის პარლამენტის 
საქმიანობის ბოლო წელი იყო, ჩვენ არაერთი 
მიმართულებით გამოვაქვეყნეთ  საქმიანობის 
ოთხწლიანი შეფასებები. 

ანგარიშში, რომელიც მოიცავს პარლამენ-
ტის წევრის ეთიკის კოდექსის შეფასებას, 
კოდექსის შემუშავებისა და მიღების 
პროცესის მიმოხილვას,  ძირითადი მიზე-
ზებია გამოვლენილი, რომელთა გამოც 
საპარლამენტო ეთიკის კოდექსი არ 
გამოდგა ეფექტური მექანიზმი დეპუტატების 
მხრიდან არაეთიკური ქცევის შემთხვევების 
აღსაკვეთად. საერთაშორისო პრაქტიკაზე 
დაყრდნობით შევიმუშავეთ  რეკომენდაციები 
X მოწვევის პარლამენტისთვის არსებული 
ვითარების გასაუმჯობესებლად. ჩვენი 
ანალიტიკოსი, გიორგი თოფურია აქტიურად 
იყო თავიდანვე ჩართული ეთიკის კოდექსის 
შემუშავების პროცესში, რა დროსაც არაერთი 
რეკომენდაცია შევთავაზეთ პარლამენტს. 

ჩვენმა ანალიტიკოსმა, გიორგი თოფუ-
რიამ ასევე მოამზადა ანგარიში, სადაც 
მიმოვიხილეთ 2015-2020 წლებში 
საქართველოს პარლამენტის მიღწევები 
და გამოწვევები ღიაობისა და 
გამჭვირვალობის კუთხით. საქართველო 
2015 წელს შეუერთდა დეკლარაციას ღია 
პარლამენტის შესახებ. “საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო”  ღია და 
გამჭვირვალე მმართველობის მუდმივმოქმედ 
საპარლამენტო საბჭოს  საკონსულტაციო 
ჯგუფის წევრია. 2020 წელს, ისევე როგორც 
გასულ წლებში, პარლამენტს შევთავაზეთ 
არაერთი რეკომენდაცია ღია პარლამენტის 
სამოქმედო გეგმაში შესატანად. 

ჩვენმა გუნდმა ასევე შეაფასა გენდერული 
თანასწორობის მიმართულებით IX მოწვევის 
პარლამენტის საქმიანობა - გავაანალიზეთ 
კანონმდებლობა, რომელიც IX მოწვევის 
პარლამენტმა მიიღო და ასევე გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს საქმიანობა. ჩვენი 
ორგანიზაცია პარლამენტის გენდერული 
თანასწორობის საბჭოს საკონსულტაციო 
ჯგუფის წევრია.
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განსაკუთრებით აღსანიშნავია პარლამენტის 
მონიტორინგის გუნდის წევრების გიგი 
ჩიხლაძის, თამარ ტატანაშვილისა და გიორგი 
თოფურიას ჩართულობა კანონპროექტთა 
ანალიზის და პარლამენტში მიმდინარე 
მნიშვნელოვანი მოვლენების შეფასების 
პროცესში. 

წლის განმავლობაში გამოვაქვეყნეთ არაერთი 
პრობლემური კანონპროექტის ანალიზი, 
ხოლო რეკომენდაციები განხილვის პროცესში 
გასათვალისწინებლად პარლამენტს წარ-
ვუდგინეთ.  ამ კანონპროექტებს შორის 
იყო:  საკანონმდებლო ცვლილებები  საზო-
გადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 
შესახებ კანონში, შშმ პირთა დაცვის შესახებ 
ახალი კანონპროექტი, პარლამენტის 
რეგლამენტის ცვლილებები.  პარლამენტმა 
გაითვალისწინა ჩვენი რეკომენდაციები 
პარლამენტის რეგლამენტის პროექტთან 
დაკავშირებით, რომელიც ახალი მოწვევის 
პარლამენტისთვის ფრაქციების შექმნის 
წესს ითვალისწინებდა.   

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქარ-
თველომ” სარჩელით მიმართა საკონსტი-
ტუციო სასამართლოს. გავასაჩივრეთ “საზო-
გადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის 
შესახებ” კანონით  პარლამენტის მიერ 
უფლებამოსილების არაკონსტიტუციური დე-
ლეგირება მთავრობაზე. საკონსტიტუციო 
სასამართლომ ჩვენი სარჩელი ნაწილობრივ 
დააკმაყოფილა და არაკონსტიტუციურად 
მხოლოდ პარლამენტის მიერ  შრომის 
უფლების შეზღუდვის დელეგირება მიიჩნია. 

პარლამენტში წარდგენილ ინიციატივებსა 
და მიმდინარე პროცესებზე გავმართეთ 
4 დისკუსია,  რომელშიც ექსპერტები, 
დაინტერესებული მოქალაქეები, არასამ-
თავრობო ორგანიზაციების და სახელ-
მწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლები 
მონაწილეობდნენ. 

332020 - საიუბილეო წელი



ჩვენი ორგანიზაცია ზრუნავს პარლამენტის ინსტიტუციური განვითარებისათვის. პარლამენტის 
აპარატის და მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების თანამშრომლებს ჩავუტარეთ 6 ტრენინგი 
შემდეგ თემებზე: კანონპროექტის დასაბუთების სტანდარტი (განმარტებითი ბარათი და 
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ანგარიში); კომიტეტების წლიური  ანგარიში და სამოქმედო 
გეგმა: არსებული პრაქტიკა და გამოწვევები; კორუფციის რისკები და პრევენცია; მხილების 
ინსტიტუტი და მამხილებელთა დაცვა; სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი კომპონენტების 
ანალიზი. ტრენინგის თემები პარლამენტის აპარატთთან კონსულტაციით და მათი საჭიროებების 
გათვალისწინებით შეირჩა.
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მამუკა ანდღულაძე  
მედია გუნდის ლიდერი 

2020 წელი ქართული მედიისთვის განსა-
კუთრებით არაორდინალური აღმოჩნდა,  
ერთი  მხრივ, კოვიდპანდემიით გამოწვეული 
შეზღუდვების და მეორე მხრივ, დაძაბული 
წინა და პოსტსაარჩევნო გარემოს გამო. 
ჩვენი გუნდი მთელი წლის განმავლობაში 
აქტიურად მუშაობდა მედიის, ჟურნალისტების 
უფლებებისა და პლურალიზმის მხარდასა-
ჭერად. მედიის წარმომადგენლების მიმართ 
განხორციელებული ფიზიკური და სიტყვიერი 
ზეწოლა, პროფესიული საქმიანობის გან-
ხორციელებაში ხელის შეშლა, წყაროს 
გამჟღავნების მოტივით საგამოძიებო უწყებაში 
ჟურნალისტების დაბარება, ჟურნალისტების 
სამსახურიდან გათავისუფლება - ეს ჩვენი 
ყურადღების ცენტრში მოქცეული საკითხების 
არასრული ჩამონათვალია. 

2020 წელს ყველაზე საგანგაშო საზოგა-
დოებრივი მაუწყებელის აჭარის ტელევიზიასა 
და რადიოში მიმდინარე მოვლენები იყო, 
სადაც ახალმა დირექტორმა სამსახუ-

რიდან მიზანმიმართულად გაათავისუფლა 
მისი საქმიანობის მიმართ კრიტიკულად 
განწყობილი ათობით თანამშრომელი, რასაც 
არხზე სარედაქციო პოლიტიკის სახეცვლა 
მოჰყვა. ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში 
ვაქვეყნებდით განცხადებებს, აღვწერეთ 
მიმდინარე მოვლენების ქრონოლოგია, 
ჟურნალისტებთან, ტელევიზიის მენეჯმენტთან 
კომუნიკაციით და საერთაშორისო ორგანი-
ზაციებთან თანამშრომლობით ვცდილობდით 
ჟურნალისტების უფლებების დაცვას. 

საპარლამენტო არჩევნების წინ თანამდებობა  
დატოვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის 
დირექტორმა, ვასილ მაღლაფერიძემაც, 
რომელიც მოგვიანებით, მმართველი პარტიის,  
„ქართული ოცნების“ პოლიტიკური საბჭოს 
წევრად აირჩიეს. ამან კიდევ ერთხელ 
დაადასტურა ჩვენი შეფასება, რომ ის 
ტელევიზიის მართვისას დამოუკიდებელი არ 
იყო.   მედიის გუნდი, ასევე, ტრადიციულად 
ვაკვირდებოდით კომუნიკაციების ეროვნული 
კომისიის საქმიანობასაც. 

მედიაში არსებულ მდგომარეობასთან 
დაკავშირებით არჩევნების წინ ტრადი-
ციულად მოვამზადეთ  ანგარიში, რომელიც 
2016 წლის პარლამენტის არჩევნებიდან 
2020 წლის არჩევნებამდე 4-წლიან პერი-
ოდს მოიცავდა. ჩვენი ორგანიზაციის 
უფროსი მკვლევარის, რუსა მაჩაიძის მიერ 
მომზადებული  კვლევიდან კარგად ჩანს, რომ 
მმართველი  “ქართული ოცნების” მიდგომები 
კრიტიკულად განწყობილი მედიის მიმართ,  
წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით, 
უფრო ხისტი გახდა. ასევე გამოიკვეთა, რომ 
ქართული მედიაგარემო პლურალისტური, 
მაგრამ უკიდურესად პოლარიზებულია. 
მედია, განსაკუთრებით კი ტელევიზია, 
პარტიების მიერ პოლიტიკური ბრძოლის 
ინსტრუმენტად აღიქმება. მართლმსაჯულებასა 
და სამართალდამცავ სისტემებზე საკუთარ 
ზეგავლენას ხელისუფლება აქტიურად 
იყენებს  კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ, 
მათ შორის, ტელევიზიის მფლობელებზე, 
ხელმძღვანელობასა თუ ოჯახის წევრებზე 
ზეწოლის მიზნით. 

მედია გარემო 
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ქართული მედიისთვის სერიოზულ გამოწვევად რჩება ფინანსური მდგრადობის საკითხი, რასაც 
ჩვენი გუნდის უფროსი მკვლევარის, სალომე ცეცხლაძის მიერ ჩატარებული სარეკლამო ბაზრის 
კვლევა გვიჩვენებს. ბოლო წლებში სარეკლამო შემოსავლების კლება შეინიშნება, მაგალითად, 
2019 წელს, წინა წელთან შედარებით, ტელევიზიის სარეკლამო შემოსავალი ჯამში 8.2 მლნ 
ლარით (10.9%) შემცირდა. კორონავირუსთან დაკავშირებულმა შეზღუდვებმა ერთ-ერთი 
ყველაზე დიდი დარტყმა სწორედ სარეკლამო ბაზარს მიაყენა.

მედია გუნდის წევრმა, სალომე ცეცხლაძემ მოამზადა კიდევ ერთი კვლევა, სადაც ბოლო 10 
არჩევნების განმავლობაში პოლიტიკური სუბიექტების მიერ პოლიტიკურ რეკლამაში დახარჯული 
თანხები იყო თავმოყრილი. კვლევის მიხედვით, 2008–2020 წლების განმავლობაში, ჯამში, 
პოლიტიკურმა სუბიექტებმა წინასაარჩევნოდ 225 მლნ ლარამდე დახარჯეს, საიდანაც  134 მლნ 
ლარი (59%) პოლიტიკური რეკლამის ხარჯი იყო. კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ყველაზე 
მეტს რეკლამაში მმართველი პარტიის სუბიექტები ან მათი მხარდაჭერილი კანდიდატები 
ხარჯავენ, რაც 2008-2020 წლებში 98 მლნ-მდე ლარს შეადგენს. ეს პოლიტიკური სუბიექტების 
მიერ რეკლამაში ჯამურად დახარჯული თანხის 73%-ია.

მაღალი საჯარო ინტერესის გათვალისწინებით, მედიის გუნდმა მოამზადა კიდევ ერთი 
კვლევა, სადაც ფიქსირებული და მობილური ინტერნეტის ბაზარზე არსებული მსხვილი 
ოპერატორების მფლობელობა და მათი ბიზნესკავშირები შეისწავლა. 
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2020 წელს ღია მონაცემების შესახებ 4 
ტრენინგი ჩავუტარეთ ჟურნალისტიკის 
ფაკულტეტის სტუდენტებს თბილისსა და 
რეგიონებში. მათ სხვადასხვა მონაცემთა 
ბაზების, მათ შორის, ბიზნეს და საკუთრების 
რეესტრის გამოყენება, სახელმწიფო 
შესყიდვების და  პარტიების შემოწირულებების 
მონიტორინგის განხორციელება ვასწავლეთ. 
ტრენინგების მიზანი სწორედ საგამოძიებო 
ჟურნალისტიკისა და კვლევითი უნარების 
გაძლიერება, ასევე, სტუდენტებისთვის 
ისეთი ცოდნის გაზიარებაა, რომელიც მათ 
სამომავლოდ პროფესიულ დასაქმებაში 
დაეხმარება. 

წინასაარჩევნოდ დამატებით 2 ტრენინგი 
ჩავატარეთ ჟურნალისტებისთვის, რომლებიც 
მოიცავდა კენჭისყრის დღის პროცედურებს, 
ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას 
და სხვა საკითხებს, რაც მათ საარჩევნოდ 
მუშაობას გაუადვილებდა.  

წინასაარჩევნოდ, ქვეყნის წამყვან ჟურნალისტებთანაც გავმართეთ შეხვედრა და ვისაუბრეთ 
წინასაარჩევნოდ შექმნილ პრობლემებსა და მათ უფლებებზე. 

მედიის გუნდი  ჟურნალისტებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს, მთელი წლის განმავლობაში 
ვუწევდით კონსულტაციებს ღია მონაცემებთან თუ სხვა მათთვის საინტერესო საკითხებთან 
დაკავშირებით. ნიშანდობლივია, რომ ჩვენი იურისტები ჟურნალისტების უფლებებს იცავდნენ 
სასამართლოს გზით, საჭიროების შემთხვევაში წარმოადგენდნენ მათ ჟურნალისტური ეთიკის 
ქარტიასა თუ სახალხო დამცველის აპარატში. „მაესტროს“ ყოფილი ჟურნალისტების თემაზე 
ჟურნალისტურმა ეთიკის ქარტიამ ქარტიის მეორე პრინციპის დარღვევა დაადგინა, რაც 
მენეჯმენტის მხრიდან ჟურნალისტურ საქმიანობაში ჩარევით გამოიხატა.
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ზვიად ქორიძე  
რეგიონალური ოფისების მენეჯერი  

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა - 
საქართველოს” რეგიონული ოფისები  იმ 
პრობლემების იდენტიფიცირებას ახდენენ, 
რომელთა წინაშეც დგას თვითმმართველობის 
ორგანოები საქართველოში. ჩვენს მიერ 
მომზადებული კვლევებისა და ბლოგების 
მთავარი მიზანი არის პრობლემებზე 
შესაბამისი უწყებების ყურადღების მიპყრობა, 
ადგილობრივ მცხოვრებთა ინფორმირება და 
მათი სამოქალაქო აქტივობის წახალისება. 

სავარაუდო კორუფციული ფაქტების მოძიება 
და მათი საზოგადოებისთვის მიწოდება ჩვენი 
რეგიონული ოფისების ერთ-ერთი უმთავრესი 
საზრუნავია. 2020 წელი ამ მხრივ საკმაოდ 
დატვირთული აღმოჩნდა:

თელავის ოფისის ხელმძღვანელის გიორგი 
ბიძინაშვილის კვლევამ “სისტემური ტენ-
დენციები კახეთის მუნიციპალიტეტების 
შესყიდვებში” გამოააშკარავა, თუ როგორ 
იგებენ სახელმწიფო შესყიდვებს ადგილობრივ 
მუნიციპალიტეტებში ახალშექმნილი კომპანიები 

ან კომპანიები, რომელთა მესაკუთრეები და 
მენეჯერები  საჯარო სამსახურიდან წასული 
თანამდებობის პირები არიან;

ახალციხის ოფისის ხელმძღვანელის თამუნა 
უჩიძისა და გორში ჩვენი ორგანიზაციის 
წარმომადგენლის ნიკა წიქარიძის მიერ 
მომზადებულ ბლოგში “ქართული ოცნების” 
დამფინანსებლების და ყოფილი მაღალ-
ჩინოსნების კომპანიები შიდა ქართლსა და 
სამცხე-ჯავახეთში სამშენებლო ტენდერებს 
იგებენ” კარგად ჩანს, რომ ერთი და იმავე 
პირების მიერ დაფუძნებული კომპანიები 
“საგზაო სამშენებლო კომპანია #1” და “საგზაო 
სამშენებლო კომპანია #2” ორ სხვადასხვა  
რეგიონში იგებენ სახელმწიფო შესყიდვებს;

თამუნა უჩიძემ  შეისწავლა ნინოწმინდის 
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის 
ტელევიზიის მიერ იმავე მუნიციპალიტეტში  
უკონკურენტოდ მოგებული ტენდერები და 
ამ ისტორიაში  ორი მნიშვნელოვანი გარემოება 
გამოავლინა: მუნიციპალიტეტის მაღალი 
თანამდებობის პირი ფლობს ტელევიზიას და 
ეს ტელევიზია იგებს იმ მუნიციპალიტეტის 
სახელმწიფო შესყიდვებს, სადაც მისი 
მეპატრონე საკრებულოს მაღალჩინოსანია; 

“დეპუტატ ვიქტორ ჯაფარიძესთან დაკავ-
შირებულმა კომპანიებმა შესყიდვებიდან 6 
მილიონ ლარზე მეტი მიიღეს” -  ამ ბლოგში 
ჩვენი ზუგდიდი ოფისის ხელმძღვანელი 
არჩილ თოდუა სვანეთის რეგიონში ერთ-ერთი 
ყველაზე გავლენიანი ფიგურის, პარლამენტარ 
ვიქტორ ჯაფარიძის ბიზნესინტერესებსა და  
მისი და მისი ოჯახის წევრების კომპანიების  
მიერ მოგებულ სახელმწიფო შესყიდვებზე 
დეტალურად საუბრობს;

ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელმა ლელა 
მოწონელიძემ ბიძინა ივანიშვილის ნათე-
სავის მიერ იმერეთში მოგებული ტენდერები 
მოიძია.  აღმოჩნდა, რომ ივანიშვილის დის 
მულის ქმარს 2014 წლიდან ტენდერებისა და 
გამარტივებული შესყიდვების მეშვეობით 16 
395 501 ლარი ჰქონდა მიღებული იმერეთის 
მუნიციპალიტეტებიდან, რომელთა შორის 
ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი საჩხერე იყო;

აქტიურობა რეგიონებში 
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ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელმა, მალხაზ 
ჭკადუამ გამოიკვლია კორუფციის რისკები 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის უკონკუ-
რენტო შესყიდვებში, სადაც  ე.წ. “მბრუნავი 
კარის” კლასიკური ნიმუში გამოიკვეთა: 
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის 
სამსახურის უფროსი გადადგა თანამდებობიდან 
და სათავეში ჩაუდგა სამშენებლო კომპანიას, 
რომელმაც დაიწყო  სახელმწიფო შესყიდვებში 
მონაწილეობა და, რაც მთავარია, ტენდერებისა 
თუ გამარტივებული შესყიდვების მოგება; მისი 
კიდევ ერთი ბლოგი, “რა სარგებელი მოაქვს 
მაჟორიტარ ანზორ ბოლქვაძეს ნათესა-
ვებისა და დაახლოებული პირებისთვის” 
კი აღწერს, თუ როგორ უკავშირდება მაღალ-
მთიან აჭარაში ყველა მნიშვნელოვანი 
ინფრასტრუქტურული და ტურისტული პროექტი 
პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატს, ანზორ 
ბოლქვაძეს; 

2020 წელს ჩვენი ყურადღება მიიქცია 
ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი 
მოადგილისა და კრიზისების მართვის საბჭოს 
მდივნის ყოფილი მოადგილის, გიორგი 
ზედელაშვილის დედის კომპანიამ, რომელსაც 
სახელმწიფო შესყიდვებიდან მიღებული 
ჰქონდა 102 მილიონი ლარი. ამ მასალის 
გამოქვეყნებიდან დაახლოებით 4 თვის შემდეგ, 
როცა ისევ მივუბრუნდით ამ პიროვნებასთან 

დაკავშირებული ბიზნესსქემების ანალიზს, 
აღმოჩნდა, რომ ამ კომპანიის შემოსავლები 
საჯარო ფინანსებიდან კიდევ 7 მილიონი 
ლარით იყო გაზრდილი. 

ბუნებრივია ამ და სხვა კორუფციული ნიშნების 
შემცველმა ისტორიებმა მედიის დიდი 
ყურადღება მიიქცია, რაც სრულიად საკმარისია 
შესაბამისი უწყებების მხრიდან რეაგირების 
მოსახდენად. თუმცა, ჩვენი მიდგომაა, რომ 
თითოეული პრობლემური ისტორიის შესახებ 
წერილობით ვაცნობოთ სახელმწიფო უწყებებს. 
მომრავლებული შესაძლო კორუფციული 
ფაქტები ასევე წარმოვაჩინეთ ვიდეოში 
სახელწოდებით “კორუფციის რუკა”. 
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საკრებულოები დღეს სუსტ საზედამხე-
დველო ორგანოებს წარმოადგენენ. მათ 
წინაშე მერისა და ცალკეულ სტრუქტურულ 
ერთეულთა ანგარიშვალდებულების დონე 
საკმაოდ დაბალია, ანგარიშები კი მხოლოდ 
ფორმალურ ხასიათს ატარებს. 2020 წელს 
ჩვენი ორგანიზაციის ხუთივე რეგიონულმა 
ოფისმა შეისწავლა 6 ქალაქის - ბათუმის, 
ქუთაისის, ზუგდიდის, ფოთის, თელავისა და 
ახალციხის ადგილობრივი საკრებულოების 
საქმიანობა. ამ ანგარიშების პრეზენტაციებში 
მონაწილეობდნენ თავად საკრებულოს წევრები 
და თანამდებობის პირები, პოლიტიკური 
პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოებისა 
და მედიის წარმომადგენლები, რომლებსაც 
გავაცანით ჩვენი რეკომენდაციები, რომელთა 
გათვალისწინებაც უფრო ეფექტურს გახდის 
სამუშაო პროცესს.  

მუნიციპალიტეტების დიდ უმრავლესობაში 
არაგონივრულად არის გაზრდილი ადგი-
ლობრივი ბიუროკრატიის ოდენობა და 
ადმინისტრაციული ხარჯები, რასაც ჩვენი 
ოფისების მიერ პერიოდულად მომზადებული 
სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის ხარჯების 
მონიტორინგი მოწმობს. ადგილობრივი 
მერიების და საკრებულოს საჯარო მოხელეთა 
და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული 
იურიდიული პირების თანამშრომელთა შრომის 
ანაზღაურების ჯამური ოდენობა ბიუჯეტით 
გათვალისწინებული ხარჯების თითქმის 
ნახევარია. ამ მხრივ 2020 წელს მნიშვნელოვანი 
იყო ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელის, ლელა 
მოწონელიძის მიერ მომზადებული კვლევები - 
“თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ 
იმერეთის მუნიციპალური იურიდიული 
პირების ხარჯები გაიზარდა” და “ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტში გარეგანათების მომ-
სახურება გაძვირდა”, ასევე ‘აჭარის 
მთავრობის ადმინისტრაციული ხარჯები 
2018-2019 წლებში”, რომელიც ბათუმის 
ოფისის ხელმძღვანელმა მალხაზ ჭკადუამ 
დაითვალა. სახელმწიფო რწმუნებულების 
ადმინისტრაციული ხარჯები კი 2020 წელს 
არჩილ თოდუამ შეისწავლა და გამოავლინა, 
რომ 2018-2019 წლებში ცხრა ადმინისტრაციამ 
ჯამურად 10 797 168 ლარი დახარჯა. 

2018-2019 წლებში ამ მხრივ რეკორდსმენი კახეთის გუბერნატორი, ირაკლი ქადაგიშვილია

ორ წელიწადში მან 20 833 ლიტრი საწვავი გახარჯა

სახელმწიფო რწმუნებულები ყოველთვიურად 

400-დან 1200 ლიტრამდე საწვავს მოიხმარენ
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თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების მონიტორინგი საკმაოდ ეფექტური 
მექანიზმია, რომლითაც ვაკვირდებით ადგილობრივ თანამდებობის პირთა საქმიანობას და 
მათი შემოსავლებისა და ქონების ზრდის ლეგალურ ასპექტებს. 2020 წლის განმავლობაში 
გამოვაქვეყნეთ კვლევები ბათუმის, დედოფლისწყაროს, ამბროლაურისა და ონის 
მუნიციპალიტეტების, ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოსა და მთავრობის თანამდებობის 
პირთა დეკლარაციებთან დაკავშირებით. მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი დარღვევები 
შესაბამისი რეაგირებისთვის საჯარო სამსახურის ბიუროს მივაწოდეთ.

ხარვეზების გამოვლენის პარალელურად, ჩვენ იმაზეც ვზრუნავთ, რომ სულ უფრო ნაკლები 
შეცდომა დაუშვან თანამდებობის პირებმა დეკლარაციების შევსების პროცესში. ამ მიზნით 
4 ონლაინ ტრენინგი გავმართეთ ახალქალაქის, ნინოწმინდის, სიღნაღისა და საგარეჯოს 
მუნიციპალიტეტების თანამდებობის პირთათვის. 

5 ტრენინგი გავმართეთ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო 
ჯგუფებისთვის. 2020 წლის დასაწყისში კი გვქონდა ტრენინგი მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიისა 
და საკრებულოს წარმომადგენლებთან პროგრამული ბიუჯეტირების საკითხებზე-  ჩვენი მიზანია 
ეს პროცესი უფრო გამჭვირვალე გახდეს და ბიუჯეტის დაგეგმვაში მეტი მოქალაქე ჩაერთოს. 

2020 წელს წარმატებით გაგრძელდა 
ჩვენი რადიო პროექტები - არჩილ თოდუას 
გადაცემა “ჩვენი თვითმმართველობა” 
ზუგდიდის რადიო “ათინათში” და ლელა 
მოწონელიძის “გამჭვირვალე პოლიტიკა” 
ქუთაისის რადიო “ძველ ქალაქში” ძალიან 
გვეხმარება ადგილობრივი პრობლემების 
აუდიტორიისთვის გაცნობასა და მათი გადაჭ-
რის გზებზე მსჯელობის გააქტიურებაში.
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მალხაზ ჭკადუა  
სამოქალაქო საბჭოების 
კოორდინატორი  

2020 წლის დასაწყისში, როცა ორგანიზაციის 
ყოველწლიურ გამოცემაში სამოქალაქო საბ-
ჭოების 2019 წლის საქმიანობის ანგარიშს 
გაბარებდით, იმედი გამოვთქვით, რომ 2020 
უფრო აქტიური იქნებოდა. მიხარია, რომ ჩვენი 
მოლოდინი გამართლდა. 

მოლოდინის გამართლება ჩვენი ორგანი-
ზაციის სამოქალაქო საბჭოების თითოეული 
წევრის, თანამშრომლებისა და თანამოაზრე-
ების შრომის შედეგია - მიუხედავად იმისა, 
რომ 2020 წელი ეპიდემიოლოგიური 
ვითარებიდან გამომდინარე, არნახული სირთ-
ულეებით გამოირჩეოდა, მოვახერხეთ და 
გავფართოვდით - გურიაში, ქვემო ქართლსა 
და შიდა ქართლში 20-ზე მეტი ენთუზიასტი 
მოქალაქე გავაწევრიანეთ  სამოქალაქო 
საბჭოების კრებულში, ადგილობრივ მოსახ-
ლეობას 30-ზე მეტ სოფელში შევხვდით და 
თვითმმართველობებთან ადვოკატირების 
შედეგად, 2019 წელთან შედარებით, ორჯერ 
მეტი, 106 პრობლემა გადავჭერით.

ენთუზიაზმი შემთხვევით არ მიხსენებია - ჩვენი 
ორგანიზაციის სამოქალაქო საბჭოების წევრებს 
სწორედ ეს და საკუთარი თემის გაძლიერება 
ამოძრავებთ, როცა მათი ინიციატივით, ახალ 
დასახლებულ პუნტებს, სოფლებსა და უბნებს 
ვფარავთ; როცა ადგილობრივებთან მივ-
დივართ და საქმიან, მეგობრულ გარემოში 
ვთხოვთ, გაგვიზიარონ, რა უჭირთ, რისი 
გაუმჯობესება შეიძლება მუნიციპალიტეტთან, 
ავტონომიურ თუ ცენტრალურ ხელისუფ-
ლებასთან ადვოკატირებით. 

პრობლემა და საჭიროება კი, მოგეხსენებათ, 
ბლომადაა: შიდასაუბნო გზების, გარეგანა-
თების, სასმელი და სარწყავი წყლის 
მოწესრიგებიდან დაწყებული საბავშვო ბა-
ღების, ადგილობრივი ბიბლიოთეკებისა თუ 
ამბულატორიების რეაბილიტაციით დამთავ-
რებული.

ჯამში, 2020 წელს ჩვენი სამოქალაქო 
საბჭოების მიერ ქვეყნის 5 რეგიონში 
(სამეგრელო, იმერეთი, აჭარა, სამცხე-
ჯავახეთი, კახეთი) 222 ინფრასტრუქტურუ-
ლი პრობლემა გამოვლინდა, ადვოკატირე-
ბითა და მუნიციპალიტეტთან შედეგზე 
ორიენტირებული თანამშრომლობით 
106 მოგვარდა ან მოგვარების პირზეა. 
შედარებისთვის აღვნიშნავ, რომ 2019 წელს 
წარმატებული ადვოკატირების შედეგად მო-
გვარებული პრობლემების რიცხვი 53 იყო.

ცხადია, ეს არ არის სრული სია იმ პროექტებისა, 
რომლებზეც ვიმუშავეთ. 2020 წელს სიახლე 
ის იყო, რომ გავზარდეთ ადგილობრივი და 
ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების-
თვის გაგზავნილი მიმართვების რაოდენობა, 
ასევე გასულ წელს საკრებულოებში ოფი-
ციალურად დავარეგისტრირეთ სამოქალაქო 
საბჭოების წევრების მიერ ორგანიზებული 
პეტიციები ზუგდიდში ასეულობით მოქალაქის 
ხელმოწერებით. შედეგებსაც უკვე ვიმკით: 
სოფელ ნარაზენს მალე ახალი ბიბლიოთეკა 
ექნება, ცვანე-ერგეტას გზაზე კი ასფალტი 
დაიგება. პეტიციების რაოდენობის გაზრდა 
2021 წლის მუშაობის ერთ-ერთი მთავარი 
მიმართულება იქნება. 

„ხალხისთვის ხალხთან ერთად” - სამოქალაქო საბჭოები 3 წლისაა
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გასული წლის სიახლეებიდან გურიასა და ქვემო ქართლში ჩვენი წარმომადგენლების, მაკა 
მალაყმაძისა და ნინო ჩიტორელიძის ორგანიზებით, საბჭოების ახალი წევრების შემოერთება 
უნდა გამოვყო. ამ რეგიონებში 10-მდე დასახლებულ პუნქტს უკვე მივწვდით და დავიწყეთ 
აქტიური ადვოკატირება ადგილობრივ თვითმმართველობებთან გამოვლენილი პრობლემების 
გადასაჭრელად. უკვე მოქმედი საბჭოს წევრებს სამეგრელოში, სამცხე-ჯავახეთსა და აჭარაში 
ახალი წევრები დაემატნენ წალენჯიხიდან, ხობიდან, ადიგენიდან, ხელვაჩაურიდან და 
ქობულეთიდან. განსაკუთრებით მიხარია, რომ ახალ წევრებს შორის ქალები ჭარბობენ, 
რაც გარკვეულ იმედს გვაძლევს, რომ ქალები კიდევ უფრო გააქტიურდებიან ადგილობრივ 
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. 

ინფრასტრუქტურული 
პრობლემა გადაიჭრა106

30 დასახლებაში დაიგო გზა

13 დასახლებაში მოწესრიგდა წყლის მიწოდების სისტემა

7 სოფელში გარე განათების სამუშაოები ჩატარდა

7 დასახლებაში მოეწყო სათამაშო და სპორტული მოედანი

5 დასახლებაში ტრანსპორტის მოძრაობა გაუმჯობესდა, მოწესრიგდა 

ქვეითთა გადასასვლელები და მოეწყო დამატებითი მოსაცდელები

5 სოფელში დაიდგა/დაემატა ნაგავშემკრები კონტეინერები

2 სოფელში საბავშვო ბაღის მშენებლობა დაიწყო

2 დასახლებაში სკვერი მოეწყო

2 სოფელში მეწყერსაწინააღმდეგო კედლები აშენდა

მათ შორის:

2020 წელს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ 
სამოქალაქო საბჭოების ძალისხმევით სამეგრელოში, იმერეთში, 
აჭარაში, კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში

2020 წლიდან ახალი საბჭოები ჩამოყალიბდა ქვემო ქართლსა და გურიაში
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საბჭოების მუშაობის შედეგად ამა თუ იმ 
სოფელში დაგებული გზა, განახლებული 
ან ახალაშენებული საბავშვო ბაღი, 
რეაბილიტირებული წყლის სისტემა, უახლესი 
ინვენტარით აღჭურვილი სპორტული 
დარბაზი ან კომპიუტერული კლასი დაშო-
რებული დასახლებების სოფლებში, მუნიცი-
პალიტეტებთან საქმიანი ურთიერთობა 
კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ჩვენი 

სამოქალაქო საბჭოების იდეა და სლოგანი 
„ხალხისთვის ხალხთან ერთად” მუშაობს. 

ერთ დღეს ჩვენი საბჭოს წევრებთან ერთად, 
თქვენს დასახლებულ პუნქტშიც მოვალთ. 
თქვენთან თანამშრომლობის იმედი ყოველთვის 
გვექნება და დარწმუნებული ვარ, მოლოდინებს 
გავამართლებთ. 

452020 - საიუბილეო წელი



46 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ საქმიანობის ანგარიში



#ძალაევროპაშია 2020

“ჩვენებური ევროპა”
2020 წელს კამპანია “ძალა ევროპაშიას” ფარგლებში აქტივობების გეგმები, პანდემიამ ისევე 
როგორც უმეტეს ცივილურ სამყაროს, ჩვენც სრულიად შეგვიცვალა. ჩვენი სურვილი, რომ 
რეგიონებში მოგზაურობების რიცხვი ერთი ორად გაგვეზარდა ამ წელს და ხალხის აზრი მათთან 
პირისპირ შეხვედრებით გაგვეზიარებინა,  ალტერნატიული გზების ძიებით ჩავანაცვლეთ.  

ასე დაიბადა გადაცემა “ჩვენებური ევროპას” იდეა, რომლის საშუალებითაც შევძელით 
შეგვეღო უამრავი ოჯახის კარი, გაგვეხსენებინა საამაყო ქართული ტრადიციები, კიდევ ერთხელ 
წარმოგვეჩინა, თუ რა დიდი კავშირი არსებობს ქართულსა და ევროპულ კულტურას შორის. 
გადაცემის ციკლით ვეცადეთ საზოგადოებისთვის ნათლად დაგვენახვებინა, რომ ქართული 
ფასეულობები ევროპული ცივილიზაციის ნაწილია.

პროექტის ფარგლებში გადამღები ჯგუფი მოგზაურობს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 
და გადაცემის წამყვანი, მომღერალი გიორგი უშიკიშვილი შერჩეულ სტუმრებთან ერთად 
მაყურებელს აცნობს ქართული და ევროპული ღირებულებების საერთო შტრიხებს. გადაცემაში 
მონაწილეობენ ადგილობრივი ფოლკლორული ჯგუფები, ეთნოფორები, მეწარმეები, რომელთაც 
საკუთარ სფეროებში წარმატებას ევროკავშირისა და აშშ-ის ფინანსური მხარდაჭერით მიაღწიეს, 
ადგილობრივი აქტივისტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები,  ცნობილი 
ადამიანები, მათ შორის კამპანიაში „ძალა ევროპაშია“ ჩართული  საზოგადოებისთვის საყვარელი 
ხელოვანები და საკუთარ  სფეროში წარმატებული ადამიანები: მწერლები, მომღერლები, 
რეჟისორები, ჟურნალისტები. ასევე, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩები, რომლებიც ქართულ 
გარემოში საუბრობენ მათი მხარდაჭერით განხორციელებულ პროექტებზე,  ევროკავშირის 
ღირებულებებსა და ამ გაერთიანებაში  საქართველოს მისწრაფების მნიშვნელობაზე. გადაცემები 
ითვალისწინებს, როგორც საქართველოში არსებული ღირსშესანიშნაობების მონახულებას, 
ისე  უშუალო შეხვედრებს ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან, ოჯახებში, თავშეყრის ადგილებში, 
სადაც საუბრის მთავარი თემები  ევროპა, რუსეთისგან მომავალი საფრთხეები და ის  ძირითადი 
მესიჯებია, რაც ფართო საზოგადოებას ევროინტეგრაციის უპირატესობებს ნათლად ანახებს. 
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“The ვანოს შოუ”
ამ დრომდე ჩვენი კამპანიის ფარგლებში, თითქმის ყველა საკომუნიკაციო არხი და ფორმატი 
გამოვიყენეთ საზოგადოებამდე ჩვენი გზავნილების მისატანად. წელს ჩავთვალეთ, რომ 
მაღალრეიტინგულ შოუებში გაჟღერებული ჩვენი მესიჯები, იმის შესახებ, რომ რუსეთი ოკუპანტია, 
უფრო ფართო აუდიტორიას მიაწვდენდა ხმას. “ვანოს შოუც” სწორედ ამიტომ შევარჩიეთ. 
გადაცემის ფარგლებში მომზადდა რამდენიმე სპეციალური რუბრიკა, სადაც იუმორით და 
სარკაზმით არის წარმოჩენილი რუსული პროპაგანდა. ასევე, თანამშრომლობის ფარგლებში 
მზადდებოდა ყოველკვირეული სკეტჩები ამ თემებზე.  

“ვილიკლიკოთ ევროპაზე”
გადაცემათა ციკლი “ვილიკლიკოთ ევროპაზე” უკვე ოთხ წელს ითვლის. ეს არის გადაცემა, სადაც 
ავტორსა და წამყვანს, ყველასათვის საყვარელ ქუთაისელ ჟურნალისტს, დავით ლიკლიკაძეს, არც 
სასაუბრო და არც საუკეთესო სტუმრები ელევა, მათთან ერთად ევროინტეგრაციის საკითხების 
განსახილველად და იმ საფრთხეების გასანეიტრალებლად, რასაც რუსული პროპაგანდა ჩვენს 
ქვეყანას უქმნის. მოწვეული სტუმრები რადიო “ძველი ქალაქის” მსმენელს უზიარებენ საკუთარ  
ევროპულ გამოცდილებას.
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აგვისტოს ომი 
2008 წლის რუსეთ - საქართველოს ომის 12 წლისთავს წელს ღონისძიებით გამოვეხმაურეთ. 

წარვადგინეთ კლიპი და სიმღერა, რომელიც აგვისტოს ომში დაღუპულ ჯარისკაცებს უკვდავყოფს.  
სიმღერა „თქვენი თვალების ზეცა» სპეციალურად ამ თარიღისთვის შეიქმნა  კომპოზიტორ რუსუდან 
სებისკვერაძის მიერ, ტექსტი პოეტ რატი ამაღლობელს ეკუთვნის, ასრულებს მომღერალი გიორგი 
სუხიტაშვილი, კლიპზე კი ტელერეჟისორმა დავით გერსამიამ იმუშავა. კლიპში ყველა ის გმირი 
ჯარისკაცია სახელით და გვარით მოხსენიებული, რომელთაც თავი გაწირეს რუსეთთან ომში.  

ამ სიმღერის გარშემო გაერთიანდნენ ადამიანები, რომლებიც ჩვენი კამპანია “ძალა ევროპაშიას” 
ერთგული მხარდამჭერები არიან. კლიპის პრემიერა სიმბოლურად ოკუპაციის მუზეუმში გავმართეთ 
და მას პოლიტიკოსებთან, აქტივისტებთან, პარტნიორ ორგანიზაციებთან და მხარდამჭერებთან 
ერთად, ასევე დაესწრნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. კლიპი ტელევიზიების 
უმეტესობამ გაუშვა ასევე თავიანთ ეთერებში.  

ამავე ღონისძიების ფარგლებში სტუმრებს გავაცანით  ჩვენი ახალი ვებგვერდი - russianoccupation.
ge,  სადაც თავმოყრილია მასალა, რომელსაც სხვადასხვა მკვლევარები 11 წლის მანძილზე 
აგროვებდნენ და რომელიც აღწერს 2008 
წლის რუსული აგრესიის კვალს საქართველოს 
ტერიტორიაზე. ფოტოებზე თვალსაჩინოდ არის 
ასახული  ომამდე და ომის შემდგომი მდგომარეობა 
ოკუპირებულ ქართულ სოფლებში, რომელთა 
დიდი ნაწილიც ფაქტიურად აღგვილია პირისგან 
მიწისა და აჩვენებს ქართველთა ეთნიკურ წმენდას.  
ასევე, ვებგვერდზე საქართველოს ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე ომის შემდგომ მომრავლებული 
რუსული სამხედრო ბაზების ფოტო-მასალაც არის 
თავმოყრილი. ვებგვერდის საპრეზენტაციოდ 
მაყურებელს სპეციალურად მომზადებული 
ვიდეორგოლი წარვუდგინეთ. 
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კამპანიის მხარდამჭერების გასვლითი ღონისძიება 
2020 წელს ჩვენ კამპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულების - გასვლითი შეხვედრის 
განხორციელება მხოლოდ ერთხელ შევძელით. ბათუმის შეხვედრას პროევროპული 
არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ჩვენი კამპანიის აქტიური მხარდამჭერები: 
მომღერლები, მწერლები, მსახიობები, ჟურნალისტები დაესწრნენ. შეხვედრა ტრადიციულად წლის 
შეჯამებას და მომდევნო აქტივობების დაგეგმვას დაეთმო, ახალი იდეების, ახალი ადამიანების, 
ახალი ხედვების და მიდგომების აღმოსაჩენად. 
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ფილმების კონკურსი კორუფციაზე 
კორუფციის თემაზე ფილმების პირველი კონკურსის წარმატების კვალდაკვალ, ფორმატი 
ტრადიციად ვაქციეთ და კონკურსი 2020 წელსაც გამოვაცხადეთ რადიო “თავისუფლებასთან” 
თანამშრომლობით.  

პიარპროექტები

როგორც მოსალოდნელი იყო, წინა კონკურსის გამოცდილების გათვალისწინებით, ბევრად 
ხარისხიანი, ნაფიქრი და დახვეწილი პროდუქტები მივიღეთ ახალი კონკურსანტებისგან, ჟიურის 
კი საინტერესო დებატებისა და განსხვავებული შეფასებების შედეგად, მოუწია გამარჯვებულების 
გამოვლენა. 24 საკონკურსო ნაშრომიდან ფინალურ ეტაპზე 12 ფილმი გადავიდა, რომელიც 
მაყურებელმა რადიო “თავისუფლებისა” და “საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” 
ონლაინ პლატფორმებზე იხილა, მათგან კი საბოლოოდ 3 გამარჯვებული გამოვლინდა: პირველი 
ადგილი  დავით შეყრილაძის “ცათამბჯენი”; მეორე ადგილი გიორგი ხარაძის “გადამცემი”; 
და მესამე ადგილი ნიკა ციმაკურიძის “ბაბუ”. დაჯილდოების ცერემონია ონლაინ ფორმატში 
გაიმართა. 

ჟიურის შეფასებით, სამივე ფილმი განსხვავებულია და სხვადასხვაგვარად ჰყვება ამბავს 
კორუფციის ფორმების შესახებ. “ვეცადე კორუფციონერების თვალითაც დამენახა სიტუაცია. 
მგონია, რომ გაცნობიერებული არ აქვთ თავისი მოკლევადიანი მიზნების დაკმაყოფილებით რა 
სავალალო შედეგი შეიძლება დადგეს, რადგან საბოლოოდ, კორუფციას დანგრევისკენ მიჰყავს 
ყველაფერი” - ეს გამარჯვებული ფილმის ავტორის,  დავით შეყრილაძის სიტყვებია, რომელიც 
ზუსტად ამართლებს ჩვენს მიზანს, დავაფიქროთ საზოგადოება კორუფციის არსზე.
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რა არის კორუფცია? - საგანმანათლებლო ვიდეოები 
ალბათ არ არსებობს ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ სიტყვა კორუფციის მნიშვნელობა არ იცის, 
თუმცა კორუფციას ისეთი ფორმებიც აქვს, რომლებიც მეტ განმარტებას საჭიროებს, რათა მისი 
არსი ამოიცნო. ჩვენ არაერთი ხერხი გვიცდია საზოგადოების ყურადღების ამ საკითხზე მისაქცევად 
და მათი ცნობიერების ასამაღლებლად. 

ამჯერად, საგანმანათლებლო ვიდეო რგოლების გზას მივმართეთ. შევარჩიეთ 10 ყველაზე 
გავრცელებული კორუფციული თემა: რა არის კორუფცია, რა პრობლემები ჩნდება ტენდერების 
გამოცხადებისას, ნეპოტიზმი საჯარო სამსახურში, უკანონო სამშენებლო ნებართვები, ერთ 
ლარად გადაცემული ქონებები, პრივატიზაციასთან დაკავშირებული კორუფციის შემთხვევები, 
კორუფციული გარიგება სახელმწიფო ტენდერისას, “მორგებული” კონკურსები სახელმწიფო 
სამსახურში, კორუფციული გარიგება სამედიცინო სფეროში, პარტიების დაფინანსების 
კორუფციული სქემა. პროფესიონალი მსახიობების ჩართულობით, მოკლე სკეტჩები მოვამზადეთ, 
სადაც გათამაშებულია თითოეული კორუფციული სქემა, დასასრულს კი ჩვენი ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი მარტივად განმარტავს თითოეულს.  

მულტსერიალი “ბოსტანი”
მინი მულტიპლიკაციური სერიალებით მოყოლილი ამბებიც, კომუნიკაციის ერთ-ერთ 
ტრადიციულ ფორმად აქცია ჩვენმა ორგანიზაციამ, რადგან ვფიქრობთ, რომ ეს საუკეთესო გზაა 
საზოგადოებამდე ჩვენი სათქმელის მისატანად. ამჯერად, სერიალში პერსონაჟებად ბოსტნეულები 
ალაპარაკდნენ მათსავე “ბოსტანში” მიმდინარე კორუფციულ სქემებზე, მედია პლურალიზმზე, 
პოლიტიკურ დაძაბულობაზე, საგარეო ორიენტაციასა თუ სასამართლოს პრობლემებზე. ამ 
პროექტით  ვეცადეთ აუდიტორიისთვის იუმორის გამოყენებით წამოგვეწია ის საკითხები, რაც 
ყოველდღიურად გვაწუხებს, ჩვენი ქვეყნის პრობლემა და საზრუნავია. 20 ეპიზოდიანი სერიალი 
ფართო საზოგადოებას სოციალურ ქსელებთან ერთად, ტელეკომპანია “ფორმულას” ეთერითაც 
მივაწვდინეთ. 
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საარჩევნო სოციალური რგოლები 
2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების გარემოს გაჯანსაღებაში ჩვენი წვლილი შევიტანეთ და 
გადავწყვიტეთ წინასაარჩევნოდ ამომრჩევლისთვის მარტივად აგვეხსნა, თუ რა კონკრეტული 
ქმედებაა საარჩევნო წესების დარღვევა. ამ მიზნით 6 ვიდეო რგოლი მოვამზადეთ, ყველა იმ 
მნიშვნელოვან თემაზე, რასაც  შესაძლოა წინასაარჩევნოდ  ჰქონოდა ადგილი,  ამომრჩეველს 
კი ამ ფაქტებზე ყურადღება უნდა გაემახვილებინა: საარჩევნო მიზნით პროდუქტების დარიგება, 
ფულის დარიგება/მოსყიდვა, სახელმწიფო პროგრამებით მანიპულირება, ამომრჩევლის 
ნებაზე ზეგავლენა, ხმის მიცემის დროს ფარულობის დარღვევა... ასეთ შემთხვევებზე ფართო 
აუდიტორიის ინფორმირებაში არაერთი ტელევიზია დაგვეხმარა და ჩვენი სოციალური კლიპები 
თავიანთ საეთერო ბადეში განათავსა. 
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სამოქალაქო საბჭოების მოგვარებული პრობლემები
მოქალაქეთა დახმარებით მათივე პრობლემების მოგვარება - „საერთაშორისო  გამჭვირვალობა 
- საქართველოს” მიერ შექმნილი სამოქალაქო საბჭოების მისია ასეთია. ეს წამოწყება მრავალ 
ენთუზიასტ და საკუთარ ხალხზე მზრუნველ მოქალაქეს აერთიანებს, რომლებიც აქტიურად 
მუშაობენ რეგიონებში ადგილობრივი პრობლემების გამოვლენისა და გადაწყვეტისთვის. 
პროექტის დაწყებიდან სამი წლის თავზე გადავწყვიტეთ ფართო საზოგადოებისთვის გაგვეცნო, 
რომ სწორი მიდგომებით და შესაბამისი ძალისხმევის გამოჩენის შემთხვევაში, პრობლემების 
გადაჭრა სრულიად რეალისტურია და საბოლოოდ, ნაყოფსაც გამოიღებს.  

ვფიქრობთ, რომ წარმატების ეს მაგალითები გადამდები იქნება და სამოქალაქო საბჭოების 
მიღმაც, არაერთ მოქალაქეს გაუჩენს სურვილს ადგილობრივ ხელისუფლებას მათი მოვალეობების 
სათანადო შესრულება მოსთხოვოს. 

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” 20 წლის 
იუბილე 
2020 ჩვენი ორგანიზაციის საიუბილეო წელი იყო -  ორგანიზაციას დაარსებიდან 20 წელი 
შეუსრულდა. ამ მნიშვნელოვანი თარიღის აღსანიშნად, წლის დასაწყისშივე დავიწყეთ მზადება 
ღონისძიებისთვის, სადაც ჩვენს უამრავ მეგობარს, პარტნიორს, გულშემატკივარს მოვიწვევდით, 
ერთად გადავავლებდით თვალს 20 წლის მანძილზე დახუნძლული საქმიანობის ვრცელ 
ჩამონათვალს. თუმცა პანდემიამ თავისი კორექტივები  ამ მიმართულებითაც შეიტანა. საიუბილეო 
თარიღი დოკუმენტური 15-წუთიანი ფილმით აღვნიშნეთ. ყველაფერს შეგვიძლია დადებითი 
მხარე მოვუძებნოთ - ამ 
ფორმით ჩვენი ამბები 
ბევრად უფრო მეტ ად-
ამიანს მოვუყევით, 
ვიდრე ცოცხალი ღო-
ნისძიება დაიტევდა.  
მოკლე ფილმში შევე-
ცადეთ იმ უამრავი მნი-
შვნელოვანი საქმის 
შესახებ მოგვეყოლა, 
რასაც ჩვენი ორგანი-
ზაცია 20 წლის მანძილ-
ზე დაუღალავად ემსახუ-
რება. 

გადავიღეთ 8 ვიდეო, 
ყველა იმ რეგიონში, სადაც 
ჩვენი დახმარებით და 
მოხალისე მოქალაქეების 
მონდომებით, სხვადასხვა 
ინფრასტრუქტურული 
პრობლემა მოგვარდა: 
წყალმომარაგება 
მოწესრიგდა, გზის საფარი 
დაიგო, გარეგანათების 
ქსელების დამონტაჟდა, 
საბავშვო ბაღები 
გარემონტდა, სკვერები 
გალამაზდა და ა.შ. 
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ჩვენ და კოვიდ-19 
ალბათ არ იქნება ხმამაღალი ნათქვამი, თუ ვიტყვით, რომ “საერთაშორისო გამჭვირვალობა- 
საქართველოს” სავიზიტო ბარათი კრიზისულ სიტუაციებზე სწრაფი რეაგირებაა.  2020 წლის 
პანდემიაც არ ყოფილა გამონაკლისი - კოვიდ19 -ით გამოწვეულ დაბნეულობას, მოსახლეობის 
შფოთვას საინფორმაციო ვიდეო კამპანიით გამოვეხმაურეთ, სადაც დეტალურად აღვწერდით 
იმ პირველად, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან წესებს, რაც პანდემიის საწყის ეტაპზე ყველა 
ადამიანს უნდა სცოდნოდა. ვიდეოში, რომელიც ტელევიზიებში სურდო თარგმანის თანხლებით 
დიდხანს ტრიალებდა, პანდემიასთან ბრძოლის პირველად წესებს პროფესიონალების რჩევების 
საფუძველზე ჩვენი მეგობარი მსახიობები, მომღერლები და ტელეწამყვანები უზიარებდნენ 
მაყურებელს. იმისთვის, რომ ინფორმაცია ყველასთვის, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებში 
მცხოვრები თანამემამულეებისთვის, გასაგები ყოფილიყო, კლიპები აფხაზურ, ოსურ, 
აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზეც გავხადეთ ხელმისაწვდომი.  

ამავე თემაზე, ჩვენ ვიყავით პირველები, 
ვინც ლაივ ჩართვებში მოვიწვიეთ ქვეყნის 
საუკეთესო ფსიქოლოგები, რათა ამ 
ფორმით, მხარდაჭერა გამოგვეცხადებინა 
და ინფორმაცია მიგვეწოდებინა ჩვენი 
მოქალაქეებისთვის. ფსიქოლოგების,  
მაია ცირამუას და ნათია კუჭუხიძის ლაივ 
ჩართვების ციკლი, ეხებოდა სტრესის 
მართვას პანდემიის დროს და ბავშვებთან 
ურთიერთობას ამ რთულ პერიოდში. 
წამოწყებამ საკმაოდ კარგად იმუშავა 
და მოგვიანებით კარგ მაგალითად იქცა 
სხვა პროფესიული ორგანიზაციებისა თუ 
ჯგუფებისათვის, რომლებმაც აქტიურად 
განაგრძეს მსგავსი მოთხოვნადი 
კონტენტის ინტერნეტ სივრცეში 
გავრცელება. 

552020 - საიუბილეო წელი



#გავუფრთხილდეთერთმანეთს
კოვიდ პანდემიის დროს, ჩვენი შესაძლე-
ბლობების ფარგლებში ვეცადეთ დავხმარებო-
დით ყველას, ვისაც ეს განსაკუთრებულად 
სჭირდებოდა. განსაკუთრებული სიამაყით 
ვიხსენებთ იმ დახმარებას, რომელიც 
ოკუპირებულ აფხაზეთში  მცხოვრებ ჩვენს 
თანამოქალაქეებს გავუწიეთ და ვაგრძნო-
ბინეთ მათ, რომ მარტო არ იყვნენ ამ 
რთულ პერიოდში.  ჩვენი სამეგრელოს 
რეგიონული ოფისის წარმომადგენლების 
დამსახურებით, შევძელით და გალის 
რამდენიმე სამედიცინო დაწესებულებას 
გადავეცით სამედიცინო ინვენტარი და 
ვირუსისგან დამცავი 1 080 ერთეული 
აღჭურვილობა: სადეზინფექციო ხსნარი, 
სამედიცინო ნიღბები, ხელთათმანები, 
ხალათები და სკაფანდრები, ასევე 
დისტანციური თერმომეტრები. 

#ჩვენვზრუნავთ
ცხოველების გამოკვების კამპანია 

ადამიანებთან ერთად, ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებსაც გაუჭირდათ უჩვეულო პირობებში ცხოვრება. 
საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების დროს, როცა უამრავი კვების ობიექტი დაიხურა 
და  ქუჩებში ხალხის მოძრაობა შემცირდა, იმ კეთილი ადამიანების რიცხვმაც იკლო, ვინც 
ყოველდღიურად ზრუნავდა მიუსაფარი ცხოველების გამოკვებაზე.  გადავწყვიტეთ ოთხფეხა 
მეგობრები გასაჭირში არ მიგვეტოვებინა და მცირედი წვლილი შეგვეტანა მათზე ზრუნვაში. 
თბილისის სხვადასხვა უბნებში მიუსაფარი ცხოველები გამოვკვებეთ, რაც ვფიქრობთ, კარგი და 
გადამდები მაგალითი აღმოჩნდა. 
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სტაჟირების პროგრამა - წარმატებული კარიერული სტარტი 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 2020 წელს, პანდემიის მიუხედავად, 
შეუფერხებლად განაგრძო სტაჟირების პროგრამა. ჩვენს სტაჟიორებს უმეტესად დისტანციურ 
რეჟიმში უწევდათ სამუშაო გამოცდილების მიღება წლის განმავლობაში. 

ჩვენთან პრაქტიკული საქმიანობა 32-მა სტუდენტმა გაიარა, მათ შორის 11 თბილისის ცენტრალურ 
ოფისში, 13 რეგიონულ წარმომადგენლობებში  (ბათუმი, ქუთაისი, ზუგდიდი, თელავი, ახალციხე), 
8 კი ჩვენს საპარლამენტო გუნდთან მუშაობდა სხვადასხვა კვლევების მომზადების პროცესში. 

გვახარებს, რომ სტუდენტებში ძალიან პოპულარულია ჩვენი ორგანიზაცია. 2020 წელსაც მაღალი 
იყო ინტერესი 3-თვიანი სტაჟირების მიმართ - სამჯერ გამოცხადებულ კონკურსში სულ 234-მა 
სტუდენტმა გამოთქვა მონაწილეობის სურვილი. 

ამას ჩვენი ორგანიზაციის ავტორიტეტთან ერთად ის მიდგომაც განაპირობებს, რომ საუკეთესო 
უნარების მქონე ახალგაზრდები ჩვენი ყურადღების მიღმა არ რჩებიან და სათანადო ვაკანსიის 
შემთხვევაში კონკურენტუნარიანი კადრები არიან. ჩვენს გუნდში 12 თანამშრომელი სწორედ 
ყოფილი სტაჟიორები არიან.  

ჩვენს ორგანიზაციაში მიღებულ სასარგებლო გამოცდილებაზე ახალგაზრდები თავად 
მოგვიყვებიან: 

ალექსანდრე ჯღარკავა
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოში“ გატარებული 
სამი თვე ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო 
ჩემს ცხოვრებაში. 

მეოთხე წელია ვსწავლობ ილინოისში, Lake Forest College-ში, 
საერთაშორისო ურთიერთობების და ეკონომიკის პროგრამაზე.  
შემოდგომის სემესტრმა, პანდემიის გამო, მთლიანად ონლაინ 
სივრცეში გადაინაცვლა. მყარად მქონდა გადაწყვეტილი ამ წელს, 
აკადემიურ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკული გამოცდილებაც 
მიმეღო. არასოდეს შემიტანია ეჭვი იმაში, რომ ჩემი მომავალი 
საქმიანობა საქართველოს უკავშირდება, ამიტომ პანდემიის მიერ 
შექმნილი მდგომარეობა ერთგვარ შესაძლებლობად მივიღე, 
მემუშავა და შიგნიდან დამენახა ქართული პოლიტიკური რეალობა. 

ერთ-ერთი ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის იწვევდა ჩემს ინტერესს  „საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა - საქართველო“ იყო. ორგანიზაციის შესახებ ბევრი კარგი მქონდა 
გაგონილი, ამიტომ ბედნიერი ვიყავი, როცა აქ სტაჟირების გავლის საშუალება მომეცა.  
სტაჟირების ფარგლებში ვისწავლე სახელმწიფო და ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზებიდან 
ინფორმაციის მოძიება და დამუშავება. აგრეთვე, ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო 2020 
წლის საპარლამენტო არჩევნების მონიტორინგში მონაწილეობა. 

მიუხედავად იმისა, რომ სტაჟირება მთლიანად ონლაინ სივრცეში წარიმართა, რთული იყო 
არ შეგემჩნია ის მაღალი ორგანიზაციული კულტურა, რაც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა 
- საქართველოშია“  - თანამშრომლებისგან იგრძნობოდა აბსოლუტური მხარდაჭერა და 
კეთილგანწყობა. აქ გატარებულმა პერიოდმა შესაძლებლობა მომცა ქართული პოლიტიკის 
შიდა სამზარეულო დამენახა, რამაც კიდევ უფრო დამარწმუნა, რომ პოლიტიკა ჩემთვის ყველაზე 
საინტერესო სფეროა. 

572020 - საიუბილეო წელი



ანი კახიძე 
,,საერთაშორისო გამჭბირვალობა - საქართველოში” სტაჟირება 2020 
წლის სექტემბერში დავიწყე. კოვიდ-19 პანდემიის პარალელურად, 
საპარლამენტო არჩევნებისთვის სამზადისი მიმდინარეობდა, 
ამიტომ პროგრამით გათვალისწინებული სამთვიანი პერიოდი 
კიდევ უფრო საინტერესო აღმოჩნდა. 

პარტიების სიის პირველი ათეულის შესახებ საჯარო ინფორმაციის 
მოძიებითა და დამუშავებით, სამთავრობო კანდიდატების კამპანიის 
კვლევით და სხვა ბაზებთან მუშაობით აღმოვაჩინე, რომ ორგანიზაციის 
კვლევების მიღმა რთული საქმიანობაა.  ამ სიღრმისეული პროცესით 
კი ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” ქვეყნის 
დემოკრატიულ განვითარებასა და ინსტიტუციების გამჭვირვალობის 
წახალისებას ემსახურება. მოხარული ვარ, რომ ჩემი მუშაობით 
მცირე წვლილი შევიტანე პროფესიონალი გუნდის საქმიანობაში.

კვლევებში  აქტიური ჩართულობით კიდევ უფრო დავრწმუნდი რამდენად მნიშვნელოვანია 
სამართალიანი საარჩევნო გარემო, რამდენად დიდია კორუფციული რისკები. ვიმედოვნებ, 
სტაჟირებისას გამომუშავებული უნარები დამეხმარება გავაგრძელო ქვეყნის დემოკრატიული 
განვითარებისთვის საქმიანობა.

ანნა უნგიაძე
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ სტაჟირების 
პროგრამაში 2020 წლის იანვრიდან ჩავერთე საერთაშორისო 
ურთიერთობების მეოთხე კურსის სტუდენტი და ჩემი პროფესიისთვის 
უნიკალური პრაქტიკული გამოცდილება მივიღე - დარწმუნებული 
ვარ, ეს ცოდნა პროფესიული წარმატებისთვის გამომადგება. 

უკეთესად გავიაზრე ქვეყნის წინაშე მდგარი პრობლემები, 
კორუფციასთან ბრძოლის სირთულეები და ამ ბრძოლის 
აუცილებლობა. მინდა განსაკუთრებით აღვნიშნო რუსული 
ოკუპაციის შესახებ ახალ ვებგვერდზე მუშაობა - მიხარია, რომ 
ჩემი წვლილი შევიტანე ასეთ მნიშვნელოვან ინიციატივაში.

სტაჟირება დამეხმარა არამხოლოდ პროფესიული, არამედ 
პიროვნული უნარების განვითარებაში.  ამ გამოცდილების დიდი 

პოზიტიური მხარეა ოფისის გარემო, გუნდის პროფესიონალიზმი და მეგობრული განწყობა. 
აუცილებლად აღვნიშნავ, რომ TI უმაღლეს დონეზე გაუმკლავდა პანდემიის გამოწვევებს და 
მოახერხა ეფექტური მუშაობის გაგრძელება. 

საერთო ჯამში, მრავალმხრივად განვვითარდი, სხვა კუთხიდან დავინახე ქვეყანაში არსებული 
პრობლემები და გავაფართოვე ჩემი ინტერესების არეალი - ეს მართლაც რომ ძალიან საინტერესო 
გამოცდილება იყო!
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ეკატერინე ჯანიაშვილი
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ოფისში 
სტაჟირების დროს ჩართული ვიყავი როგორც ადმინისტრაციულ 
საქმიანობაში, ისე მედიის მიმართულებით მუშაობაში. იმ შვიდი 
თვის განმავლობაში, რაც ამ გუნდთან ერთად გავატარე, მთავარი 
გამოწვევა პანდემია და დისტანციურ მუშაობაზე გადასვლა 
იყო. თუმცა აღნიშნულ პრობლემას ხელი არ შეუშლია ცოდნისა 
და გამოცდილების მიღებასა თუ საკუთარი შესაძლებლობების 
რეალიზებაში.

ადმინისტრაციულ საქმიანობაში ჩართვამ უფრო მეტად 
ორგანიზებული და პასუხისმგებლიანი გამხადა. მედიის კვლევის, 
მონაცემთა მოძიებისა და დამუშავების პროცესში მონაწილეობა 
საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებაში დამეხმარა. აღმოვაჩინე, 
რომ ჩემს პროფესიაში მედიის კვლევის მიმართულება მაინტერესებს.  

სტაჟირების დასრულებისთანავე მუშაობა დავიწყე „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის 
საერთაშორისო საზოგადოებაში“ სოციალური მედიის მონიტორის პოზიციაზე.  

პროფესიული ზრდის გარდა, ორგანიზაციამ თავი დამამახსოვრა იმ პიროვნული ურთიერთობებით, 
რომელთა ნაწილიც ამ თვეების განმავლობაში ვიყავი. ვფიქრობ, რომ როგორც აქამდე, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ ნებისმიერი მოტივირებული, დაინტერესებული 
ახალგაზრდის პიროვნულ და კარიერულ წინსვლაში მომავალშიც მნიშვნელოვან როლს 
ითამაშებს. 

მარიამ ბერიძე
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ გუნდს 2020 
წლის თებერვალში შევუერთდი და გავიარე ექვსთვიანი სტაჟირების 
პროგრამა, რომელიც უდიდესი გამოცდილებისა და ცოდნის მომტანი 
აღმოჩნდა პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეოთხე კურსის 
სტუდენტისთვის. 

სტაჟირების პროგრამაში ჩართვამდე მუდმივად ვადევნებდი თვალს 
ორგანიზაციის საქმიანობას, ვეცნობოდი გამოქვეყნებულ კვლევებსა 
და ანგარიშებს, ხოლო ექვსი თვის განმავლობაში მომეცა საშუალება 
ამ ყველაფრის ნაწილი თავადაც გავმხდარიყავი და წამყვან 
სპეციალისტებთან ერთად მემუშავა სხვადასხვა საკითხზე. 

პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობა მივიღე საპარლამენტო 
არჩევნების სადამკვირვებლო მისიაშიც, რამაც კიდევ ერთხელ 
დამანახა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია დემოკრატიული 

არჩევნები ქვეყნის წინსვლისა და განვითარებისათვის. საბოლოოდ, თამამად შემიძლია 
ვთქვა, რომ „საერთაშორისო გამჭვირვალობამ“, თავისი სასიამოვნო სამუშაო გარემოთი და 
პროფესიონალთა გუნდით ფუნდამენტური ადგილი დაიკავა ჩემი კარიერული განვითარების 
პროცესში.
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ნიკა მაღედანი 
ჩემი სტაჟირება “საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოში” 
2020 წლის ოქტომბერში დაიწყო.  როგორც იურიდიული 
ფაკულტეტის სტუდენტი, ორგანიზაციას ვიცნობდი, თუმცა ამ 
პროგრამამ „საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ როლი ბევრად 
უფრო ფართოდ დამანახა.

საპარლამენტო სტაჟირების ფარგლებში მონაწილეობა მივიღე ისეთ 
კვლევებში, როგორიც იყო “საქართველოს პარლამენტის ღიაობა და 
გამჭვირვალობა – მიღწევები და გამოწვევები” და „საქართველოს 
პარლამენტის წევრის ეთიკის კოდექსთან დაკავშირებული 
მიღწევები და გამოწვევები“,  ასევე ვმონაწილეობდი საქართველოს 
მეცხრე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის ანგარიშის შექმნაში, 
რამაც უფრო გათვიცნობიერებული გამხადა  საკანონმდებლო 
ორგანოს საქმიანობის სპეციფიკასა და სირთულეებში. ჩემთვის 

უდიდესი პატივი იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების სადამკვირვებლო მისიაში 
ჩართულობაც. 

შემიძლია ვთქვა, რომ სულ რაღაც 3 თვის განმავლობაში მიღებული გამოცდილება, დიდი ნაბიჯი 
იყო ჩემს კარიერულ კიბეზე, რაშიც დიდი წვლილი მიუძღვის „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოს, რომელიც უდიდეს როლს ასრულებს დემოკრატიის სტაბილურობისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებაში.

ნინო ხიონიდი 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ გუნდს 
სტაჟიორის პოზიციაზე შევუერთდი ყველაზე არაორდინალურ 
დროს, პანდემიის პირობებში, რის გამოც სტაჟირებაც განსხვავებულ 
რეჟიმში, დისტანციურად მიმდინარეობდა. მიუხედავად ამისა, 
უდავოდ, ეს ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცდილება იყო, რომელიც 
შემეძლო მიმეღო ჩემი პროფესიული და კარიერული განვითარების 
პირველ საფეხურებზე. 

რასაკვირველია, სტაჟირების პროგრამამდეც ვიცნობდი 
ორგანიზაციის საქმიანობას, თუმცა მასთან პირადმა შეხებამ მაჩვენა, 
თუ რაოდენ შრომატევადია ეს ყოველივე. პირადად ჩემთვის 
ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა კორუფციასთან დაკავშირებულ 
საკითხებზე მუშაობის პროცესი, რომელმაც ღირებული ცოდნაც 
შემძინა. ასევე, უაღრესად საინტერესო გამოცდილება იყო 

სადამკვირვებლო მისიაში ჩართულობა და არჩევნების  „შიდა სამზარეულოს“ ახლოს გაცნობა.

ვფიქრობ, ყველაზე მნიშვნელოვანი და დასაფასებელია, რომ ორგანიზაცია სტუდენტებს გვაძლევს 
ფასდაუდებელ შესაძლებლობას გავხდეთ მეტად უფრო აქტიური მოქალაქეები და ჩვენი წვლილი 
შევიტანოთ მის საქმიანობაში, შედეგად კი, ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში.
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თამარ ტყემალაძე 
საქართველოს გამოწვევებში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-
საქართველოს“ როლი ყოველთვის განსაკუთრებული იყო. სწორედ 
ეს გახდა დიდი მოტივატორი, რომ 2020 წლის იანვარში დამეწყო 
სტაჟირება და  ორგანიზაციაში გამოცდილება მიმეღო.

პანდემიის დამთრგუნველი განწყობის ფონზეც კი, საინტერესო 
ადამიანებთან და ძალიან მეგობრულ გარემოში მუშაობამ ეს 
პერიოდი ცხოვრების ერთ-ერთ პოზიტიურ  ეტაპად აქცია. 
მედიის ჯგუფთან მუშაობა დამეხმარა ინფორმაციის დამუშავების 
რთულ ამოცანას გავმკლავებოდი. მიხარია, რომ სტაჟირების 
შემდეგ საშუალება მომეცა საპარლამენტო არჩევნების დაკვირვების 
პროცესში მიმეღო მონაწილეობა, რაც უნიკალურ გამოცდილებას 
წარმოადგენდა.

სტაჟირების პროგრამამ დაადასტურა ჩემი გადაწყვეტილება, 
რომ  პროფესიული განვითარების გზა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ანალიტიკურ 
ინსტიტუტებში ვეძიო. ამჟამად სტაჟირებას ვაგრძელებ UNDP -ში, სადაც მოხვედრა  TI-ში 
მიღებულმა გამოცდილებამ მნიშვნელოვნად განაპირობა და  დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც 
ჩემს პროფესიულ წარმატებაში დიდი წვლილი ექნება.

თორნიკე კაკალაშვილი 
სტაჟირების გავლა ისეთ პატივსაცემ და გავლენიან არასამთავრობო 
ორგანიზაციაში, როგორიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა- 
საქართველოა“, ჩემთვის ფრიად სასიხარულო იყო. 

პანდემიის გამო დისტანციურად მუშაობა მომიწია.  ამ უჩვეულო 
სიტუაციის მიუხედავად, მივიღე საჭირო პრაქტიკული ცოდნა და 
გამოცდილება, ისეთი უმნიშვნელოვანესი მიმართულებებით, 
როგორიცაა გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და კორუფცია. 

3 თვის მანძილზე აქტიურად ვიყავი ჩართული ანტი-კორუფციული და 
მედია გუნდების სხვადასხვა პროექტებში, თუმცა, ვფიქრობ, ჩემთვის 
ყველაზე საინტერესო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, 
სადამკვირვებლო მისიის წევრობა და საარჩევნო უბნების დახურვის 
შემდეგ, შემაჯამებელ ოქმებზე მუშაობა აღმოჩნდა.

ცალკე აღნიშვნის ღირსია, ორგანიზაციის მეგობრული და მაღალპროფესიონალური გუნდი, 
რომლის მხარდაჭერასა და დახმარებას მუდამ ვგრძნობდი მთელი ამ ხნის მანძილზე. 
იმედია, ჩემი მცირედი წვლილი შევიტანე «საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს» 
ფასდაუდებელ საქმიანობაში!
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მარიამ მოდებაძე 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ საპარლამენტო 
სტაჟირების ფარგლებში სიღრმისეულად გავეცანი პარლამენტის 
საქმიანობას, გავიღრმავე კვლევითი უნარ-ჩვევები, გავეცანი 
ჩემთვის აქამდე უცნობ დოკუმენტებსა და მომეცა ანგარიშების 
შექმნაში მონაწილეობის შესაძლებლობა. 

ამ ორგანიზაციის მეშვეობით ვაკვირდებოდი საქართველოსთვის 
ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საპარლამენტო 
არჩევნებსაც, რომელმაც კიდევ უფრო სხვა თვალით დამანახა 
არჩევნების მნიშვნელობა.

მთელი გუნდი გამოირჩეოდა ოპერატიულობითა და 
კეთილგანწყობით - მუდმივად მადლიერი ვიქნები მათი, რადგან 
ასეთი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ჩემს ცხოვრებაში!
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ჩვენ მედიაში

პანდემიამ ახალი გამოწვევები შექმნა მედიასთან კომუნიკაციის კუთხითაც, თუმცა ამას 
ჟურნალისტებთან ურთიერთობების ინტენსივობისთვის არავითარი დაბრკოლება არ 
შეუქმნია, პირიქით კიდევ უფრო პროდუქტიული გახდა, როცა ცოცხალ ინტერვიუებს, ონლაინ 
ურთიერთობების ფორმაც დაემატა. 

მედია, 2020 წელსაც, ტრადიციულად მაღალ ინტერესს იჩენდა არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის 
მიერ გამოკვლეული საინტერესო ამბების მიმართ, არამედ აზრს გვეკითხებოდა სხვადასხვა 
აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებითაც. 

ცალკე მიმართულებას წარმოადგენდა ასევე ჟურნალისტების დახმარება რჩევებით და 
კონსულტაციებით  - ისინი ხშირად მოგვმართავენ ამ ტიპის თხოვნებით, ჩვენ კი ვცდილობთ, რომ 
მაქსიმალურად ოპერატიულად გამოვეხმაუროთ და კომპეტენტური რჩევა მივაწოდოთ, რათა 
ერთობლივი ძალისხმევით   საზოგადოება შეცდომაში შეყვანისგან დავაზღვიოთ. 

ჩვენი სტრატეგიაა დივერსიფიცირებული მიდგომა, რათა გუნდის ყველა ის წევრი, რომელიც 
ორგანიზაციის პროდუქტს ქმნის, მედიაში მეტ-ნაკლებად თანაბრად ჩანდეს, რათა საზოგადოებამდე 
სიღრმისეულად და გასაგებად მივიტანოთ სათქმელი. ასევე, წლის განმავლობაში მედია ხშირად 
იყენებდა ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეოებსა თუ ინფოგრაფიკებს სხვადასხვა აქტუალური 
თემების გაშუქების დროს. 

სულ მცირე 3 728-ჯერ გამოჩნდა ჩვენი ორგანიზაცია წლის განმავლობაში ქართულ მედია 
საშუალებებში, როგორც ტელევიზიითა და ინტერნეტ გამოცემებში, ისე რადიოსა თუ პრესის 
ფურცლებზე. 

კომპანია IPM-ის მონაცემებით, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის მედია მონიტორინგს  ახორციელებს,  
2020 წელსაც გაშუქების ტონი უმეტესწილად ნეიტრალური იყო, რაც ჩვენთვის განსაკუთრებით 
საამაყოა. 

2020 წელს „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ 
მედიაში აქტიურობის მაჩვენებელია 3 728

ინტერნეტი 

ტელევიზია 

რადიო 

პრესა

1996

1407

200

125  
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სოციალური ქსელები 

„ფეისბუქი” ჩვენი ორგანიზაციისთვის ინფორმაციის გასავრცელებელ ერთ-ერთ მთავარ 
წყაროდ რჩება. ამ პლატფორმამ განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა პანდემიის პირობებში 
მოქალაქეებთან ონლაინ კომუნიკაციის გასააქტიურებლად. ამ სოციალურ ქსელში ორგანიზაციის 
ორ ოფიციალურ გვერდს ვმართავთ - ქართულ და ინგლისურ ენებზე. 

„ფეისბუქის” საშუალებით ყოველდღიურად ვცდილობთ გამოვეხმაუროთ ქვეყანაში მიმდინარე 
აქტუალურ მოვლენებს, ვაქვეყნებთ განცხადებებს, უახლეს კვლევებს, მოკლე ვიდეო რგოლებს 
და მარტივად აღქმად ინფოგრაფიკებს, ასევე თავს ვუყრით ჩვენი გუნდის მედიაში გასულ 
ინტერვიუებსა და კომენტარებს. 2020 წელს “ფეისბუქი” ონლაინ პრეზენტაციებითა და 
პრესკონფერენციების ტრანსლირებისთვისაც აქტიურად გამოვიყენეთ.

ინფორმაციის გავრცელებასთან ერთად, „ფეისბუქის” შესაძლებლობებს საკმაოდ ნაყოფიერად 
ვიყენებთ მოქალაქეებთან ინტერაქციისთვის. ყოველდღიურად იმ არაერთი მოქალაქის 
შეტყობინებას ვიღებთ, ვინც ჩვენ დახმარებას ელის - მათ უმოკლეს დროში ვპასუხობთ და 
კონსულტაციას ვუწევთ. არაერთი შეტყობინება შემოდის, სადაც მოქალაქეები კომპლიმენტებს 
არ იშურებენ ჩვენი საქმიანობის მიმართ, ასევე ვცდილობთ უყურადღებოდ არ დავტოვოთ 
კრიტიკული მოსაზრებები, რომელთაც კონკრეტული არგუმენტებით ვეხმაურებით.

„ფეისბუქზე” ცალკე გვერდი ფუნქციონირებს კამპანიისთვის „ძალა ევროპაშია”, რომლის მიზანიც 
რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლა და ევრო-ატლანტიკური კურსის პოპულარიზებაა. 

საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ჩვენი საქმიანობის უკეთ გასაცნობად აქტიურად განვაგრძობთ 
სოციალურ ქსელ „ტვიტერის” გამოყენებას. 2020 წელს ინგლისურენოვან გვერდზე გამომწერების 
საერთო რაოდენობამ 6 472-ს გადააჭარბა, ხოლო, ქართულენოვანი გვერდის გამომწერების 
რაოდენობამ 3 358 შეადგინა.

განვაგრძობთ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობის ამსახველი ფოტომასალის, ანგარიშების 
ვიზუალიზაციებს განთავსებას  სოციალურ ქსელ „ინსტაგრამში”, რითაც ჩვენი აქტიურობის უკეთ 
წარმოჩენას ვცდილობთ.

“საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო” სოციალურ ქსელში

2020 წელს 28 807 მოწონება
5 056

2020 წელს 8 997 მოწონება
293

2019 წელს 23 751 მოწონება

2019 წელს 8 704 მოწონება

ქართულენოვანი ფეისბუქ გვერდი

ინგლისურენოვანი ფეისბუქ გვერდი

ორგანიზაციაში 
არსებული ვაკანსიების 
გამოსაქვეყნებლად 
ასევე ვიყენებთ კიდევ 
ერთ სოციალურ ქსელს - 
„ლინქდინს”, რომელიც 
სპეციალურად სამსახურის 
მაძიებლებისთვის არის 
განკუთვნილი.
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ჩვენი ვებგვერდები

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს” ოფიციალური ვებ-გვერდი ორენოვანია - 
ქართული და ინგლისური, პლატფორმა სექციებად არის დაყოფილი და თავმოყრილია ყველა 
ძირითადი ინფორმაცია ჩვენი გუნდის, ორგანიზაციის საქმიანობის, მისი დაფინანსების წყაროების 
და ყოველდღიური აქტივობების შესახებ. მომხმარებელს ყოველკვირეული სიახლეების მისაღებად 
ასევე შეუძლია საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერა. 

2020 წელს მთლიანობაში 27 ანგარიში, 143 განცხადება, სტატია და პოლიტიკის დოკუმენტი 
გამოვაქვეყნეთ.

მთავარი გვერდიდან გაიკვლევთ გზას ჩვენი შვილობილი ვებგვერდებისკენ, რომლებიც 
მნიშვნელოვან და სასარგებლო საინფორმაციო ბაზას წარმოადგენს შესაბამისი მიმართულებით 
მომუშავე მოქალაქეებისა და ორგანიზაციებისთვის ან უბრალოდ ცნობისმოყვარე ადამიანებისთვის. 
შვილობილ ვებგვერდებს 2020 წელს რუსული ოკუპაციის შესახებ ახალი პლატფორმაც შეემატა.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ 2020 წელს გამოაქვეყნა

განცხადება, სტატია, პოლიტიკის დოკუმენტი 143

ანგარიში 27

Transparency.ge
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Russianoccupation.ge

2008 წლის რუსეთ - საქართველოს ომის 12 წლისთავთან დაკავშირებით,  ახალი ვებგვერდი 
russianoccupation.ge შევქმენით, სადაც თავი მოვუყარეთ მასალას, რომელსაც მკვლევარები 11 
წლის მანძილზე აგროვებდნენ. 

ვებგვერდზე წარმოდგენილი მასალა აღწერს 2008 წლის რუსული აგრესიის კვალს საქართველოს 
ტერიტორიაზე. ფოტოებზე თვალსაჩინოდ არის ასახული  ომამდე და ომის შემდგომი მდგომარეობა 
ოკუპირებულ ქართულ სოფლებში. ასევე გადამწვარ და განადგურებულ ნასახლარებთან 
კურსორის მიტანით იმ მაცხოვრებელთა ვინაობას ამოიკითხავთ, ვინც გამოდევნეს ომის 
შედეგად. ასევე, ხელმისაწვდომია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ომის შემდგომ 
მომრავლებული  რუსული სამხედრო ბაზების ამსახველი ფოტო-მასალა. მასალების ძირითადი 
წყარო NASA-ს ოფიციალური გვერდია.

ეს ვებპორტალი საკმაო პოპულარობით სარგებლობს მედიის წარმომადგენლებსა და 
პოლიტიკური ფინანსებით დაინტერესებულ სხვა პირებს შორის. ის დაგეხმარებათ დეტალურად 
იხილოთ პარტიების შემომწირველების ვინაობა, შემოწირულებების ოდენობა და თარიღი თუ 
როდის, რამდენჯერ განხორციელდა თანხის ჩარიცხვა. 

ამასთანავე, აქ შესაძლებელია მეტი ინფორმაციის მოძიება პოლიტიკური პარტიების 
შემომწირველების ბიზნესინტერესებისა და მათი სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის 
შესახებ, რაც მომხმარებელს სრულყოფილ წარმოდგენას უქმნის ამა თუ იმ შემომწირველის 
შესახებ.

Politicaldonations.ge

66 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ საქმიანობის ანგარიში



2020 წელს გავააქტიურეთ ჩვენი ვებგვერდი, რომლის მიზანიც, პარლამენტის არჩევნებში 
სასურველი არჩევანის გაკეთებაში საქართველოს მოქალაქეების დახმარება იყო.

ვებგვერდზე განთავსდა სპეციალური კითხვარი, რომელიც საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებული 
32 კითხვისგან შედგებოდა და ასევე, მოცემული იყო ამ კითხვებზე 9 პოლიტიკური პარტიის 
პასუხები.

ამომრჩეველს საშუალება ჰქონდა, შეევსო კითხვარი იმის გასაგებად, თუ რომელი პოლიტიკური 
პარტიის მოსაზრებებთან დგას იგი ყველაზე ახლოს. ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემის შემდეგ 
მომხმარებელს ვებგვერდი აჩვენებდა, თუ რომელ პოლიტიკურ პარტიასთან რამდენ პროცენტიანი 
თანხვედრა ჰქონდა. კითხვარი 9328-მა ადამიანმა შეავსო.

Chemikhma.ge 
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სახელმწიფო შესყიდვების მონიტორინგისთვის ეს პლატფორმა უნიკალურ საშუალებას 
წარმოადგენს. მომხმარებელს შეუძლია დეტალური ინფორმაცია მოიძიოს ტენდერების, 
თითოეული დარეგისტრირებული მიმწოდებლის და შემსყიდველის შესახებ. ვებგვერდზე ცალკე 
კატეგორიად ჯგუფდება კორუფციული რისკის მატარებელი ტენდერები. ჩვენი ვებგვერდი 
მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეტყობინებები ელექტრონული ფოსტის მეშვეობითაც 
მიიღონ - მაგალითად, დაინტერესებული კომპანია ვებგვერდზე დარეგისტრირების შემდეგ 
მიიღებს შეტყობინებას, როცა მის მიერ გაწეული მომსახურების/ნაწარმოები პროდუქციის ახალი 
ტენდერი გამოცხადდება.

2020 წელს, განვაახლეთ ჩვენი კიდევ ერთი ვებგვერდი, რომელიც შეიცავს 2010 წლიდან 
ხელმისაწვდომ მონაცემებს საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიებზე, მათ დირექტორებსა 
და მფლობელებზე. მომხმარებლებს რეალურ დროში შეუძლიათ კონკრეტულ კომპანიაზე 
მონაცემების განახლება საჯარო რეესტრის საიტიდან, ასევე, საშუალება აქვთ თვალი მიადევნონ, 
თუ როგორ იცვლებოდა კომპანიების მმართველობა და მფლობელობა ბოლო წლების 
განმავლობაში, რა კავშირები იკვეთება სხვადასხვა კომპანიების მესაკუთრეებსა და დირექტორებს 
შორის.

Tendermonitor.ge
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68 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ საქმიანობის ანგარიში



ვებპორტალი მიწის რეგისტრაციის პროცესში მოქალაქეთა გზამკვლევს წარმოადგენს და მათ 
ზუსტ ინფორმირებას ახდენს საჯარო რეესტრში წარსადგენად საჭირო დოკუმენტების  შესახებ. 
ამავე, პლატფორმაზე მომხმარებლებს შეუძლიათ მარტივად მიადევნონ თვალი საკუთრების 
რეგისტრაციის ფაზებს. 

საქართველოს არაერთ მოქალაქეს გავუწიეთ დახმარება და კონსულტაცია მიწის რეგისტრაციის 
საკითხებზე და სწორედ პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ ამ 
ვებპორტალის მეშვეობითაც დავხმარებოდით ყველა იმ მოქალაქეს, ვისაც ინფორმაციის 
ნაკლებობის გამო მიწა დღემდე არ აქვს დარეგისტრირებული.

Sakutreba.ge
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ეს პორტალი საკანონმდებლო საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა და მოქალაქეთა 
ჩართულობის წასახალისებლად შეიქმნა. ის საშუალებას აძლევს ნებისმიერ მსურველს 
მოიპოვოს ინფორმაცია პარლამენტის წევრთა საქმიანობის შესახებ. ვებგვერდის საშუალებით 
მომხმარებელს ასევე შეუძლია საჯარო პოლიტიკასთან დაკავშირებული კითხვების დასმა 
ნებისმიერი დეპუტატისთვის. ვებპორტალი ასევე საშუალებას აძლევს მომხმარებელს გამოიწეროს 
SMS სერვისი და ინტერესის სფეროს შესაბამისად მიიღოს ინფორმაცია აქტუალური საკითხების 
პარლამენტში განხილვის თაობაზე, ასევე, გაუგზავნოს იდეა პარლამენტს, სასურველი ცვლილების 
შესახებ. 

საქართველო 2011 წლიდან „ღია მმართველობის პარტნიორობის“ წევრია. ჩვენს მიერ 
შექმნილი ონლაინ პლატფორმა დაინტერესებულ პირებს საშუალებას აძლევს თვალი ადევნონ 
საქართველოს პარლამენტის მიერ ღია მმართველობის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების 
შესრულების პროგრესს. ვებგვერდზე ასევე თავმოყრილია ღია პარლამენტთან დაკავშირებული 
ყველა ძირითადი დოკუმენტი.

OGP.ge
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Europeforgeorgia.ge

ვებპორტალი მიწის რეგისტრაციის პროცესში მოქალაქეთა გზამკვლევს წარმოადგენს და მათ 
ზუსტ ინფორმირებას ახდენს საჯარო რეესტრში წარსადგენად საჭირო დოკუმენტების  შესახებ. 
ამავე, პლატფორმაზე მომხმარებლებს შეუძლიათ მარტივად მიადევნონ თვალი საკუთრების 
რეგისტრაციის ფაზებს. 

საქართველოს არაერთ მოქალაქეს გავუწიეთ დახმარება და კონსულტაცია მიწის რეგისტრაციის 
საკითხებზე და სწორედ პრობლემის მასშტაბურობიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ ამ 
ვებპორტალის მეშვეობითაც დავხმარებოდით ყველა იმ მოქალაქეს, ვისაც ინფორმაციის 
ნაკლებობის გამო მიწა დღემდე არ აქვს დარეგისტრირებული.
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კორუფციის აღქმის ინდექსი 2020

„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ ბერლინის სამდივნოს მიერ გამოქვეყნებულ „კორუფციის 
აღქმის ინდექსის“ 2020 წლის კვლევაში საქართველოს, წინა წლის მსგავსად, 56 ქულა ჰქონდა 
და 45-ე ადგილი ეკავა 180 ქვეყანას შორის. 

რეიტინგში 100 ქულა კორუფციის აღქმის ყველაზე დაბალ, ხოლო 0 ქულა - ყველაზე მაღალ 
დონეს აღნიშნავს. 

„კორუფციის აღქმის ინდექსში“ საქართველოს საშუალო შედეგი აქვს, რომელიც წლებია 
მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ეს გარემოება  მიუთითებს იმაზე, რომ მართალია ქვეყანამ 
გარკვეულ პროგრესს მიაღწია კორუფციასთან ბრძოლის, კერძოდ, წვრილმანი კორუფციის 
შემცირების მხრივ, მაგრამ გადაუჭრელი რჩება მაღალი დონის კორუფციასთან დაკავშირებული 
პრობლემები, რომლებიც 2019 და 2018 წლების ინდექსებშიც იყო ხაზგასმული. 

საქართველოს ხელისუფლებას არ გადაუდგამს ქმედითი სისტემური ნაბიჯები ამ ტიპის კორუფციის 
პრევენციისა და მასთან ბრძოლის კუთხით. მდგომარეობის არსებითი გაუმჯობესება შეუძლებელია 
მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა და რეფორმების გარეშე, რომელთა დაკავშირებითაც 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველომ“ კონკრეტული რეკომენდაციები შესთავაზა 
ხელისუფლებას. 

2020 წლის ინდექსში საქართველოს ქულა შემდეგ კვლევებს ემყარება: ბერტელსმანის ფონდის 
ტრანსფორმაციის ინდექსი, მსოფლიო სამართლის პროექტის კანონის უზენაესობის ინდექსი, 
„გლობალ ინსაითის“ ქვეყნების რისკის რეიტინგი, „ფრიდომ ჰაუსის“ ტრანზიციული ქვეყნების 
კვლევა, პროექტი „დემოკრატიის ვარიაციები“.

კვლევა ახალი მეთოდოლოგიით 2012 წლიდან ტარდება და სხვადასხვა წლების მონაცემის 
დინამიკაში დაკვირვების შესაძლებლობას იძლევა:
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დონორების სია

შვედეთის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)

ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი/USAID

Tetra Tech ARD
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სხვა 

საარჩევნო
ხარჯები

მგზავრობის
ხარჯები

კომუნიკაციის
ხარჯები

აღჭურვილობა

ქირა,
კომუნალური
ხარჯები

იურიდიული
საკონტრაქტო
მომსახურება

პირდაპირი
პროგრამული
ხარჯები

თანამშრომლები 
და ექსპერტები

56%

დანახარჯები ლარში

21% 3% 1%8% 1% 1% 5% 4%

ფინანსური მონაცემები
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შვედეთის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida)

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტო (USAID), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI), 
და Tetra Tech ARD

ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო

დონაციები და სერვის კონტრაქტები

დონორებისგან მიღებული შემოსავლები ლარში

 31,497  1,545,735  1,008,073  2,419,117 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

შემოსავლები წლების მიხედვით ლარში

წელი ლარი

2000 115,248

2001 268,912

2002 34,745

2003 94,754

2004 269,708

2005 496,986

2006 696,646

2007 655,022

2008 683,793

2009 638,291

2010 557,973

2011 1,067,881

2012 2,088,474

2013 2,847,099

2014 1,862,643

2015 2,254,047

2016 2,476,755

2017 4,053,619

2018 3,775,214

2019 4,126,265

2020 5,004,421

სულ 34,068,497

76 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ საქმიანობის ანგარიში



772020 - საიუბილეო წელი



78 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ საქმიანობის ანგარიში



792020 - საიუბილეო წელი








