
განცხადება

 
განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი (CDD) ადგილობრივ დამკვირვებელ

ორგანიზაციად დარეგისტრირდა. შესაბამისად, ორგანიზაცია დააკვირდება 2023

წლის 29 აპრილს გასამართი საქართველოს პარლამენტის შუალედური,

მუნიციპალიტეტების მერების რიგგარეშე და საკრებულოების შუალედური

არჩევნების მიმდინარეობას, შესაბამის საარჩევნო ოლქებში.

CDD-ის სადამკვირვებლო მისია მოიცავს როგორც წინასაარჩევნო პერიოდის,

აგრეთვე არჩევნების დღის და არჩევნების შემდგომ პერიოდის მონიტორინგს. ჩვენი

სადამკვირვებლო მისიის პრინციპები კვლავაც უცვლელია: კანონის პატივისცემა,

დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, სიზუსტე, გამჭირვალობა, თანამშრომლობა

და პროფესიონალიზმი.

2010 წლიდან მოყოლებული CDD აქტიურად აკვირდება საარჩევნო პროცესებს

საქართველოში. 2010-2022 წლებში CDD-იმ განახორციელა 21 სადამკვირვებლო მისია

და დააკვირდა სხვადასხვა დონის არჩევნებს, როგორც საქართველოში, ასევე მის

ფარგლებს გარეთ.

როგორც ცნობილია, საქართველოს პარლამენტის 2024 წლის არჩევნები

ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით გაიმართება. ამომრჩეველთა

თითქმის 90% კენჭისყრაში მონაწილეობას ელექტრონული ტექნოლოგიების

გამოყენებით მიიღებს. რაც, ერთი მხრივ, წარმოადგენს სიახლეს როგორც

ამომრჩევლებისთვის, ასევე ჩართული მხარეებისთვის და მეორე მხრივ, გამოწვევას

რომელიც საჭიროებს სათანადო ადმინისტრირებას, მომზადებასა და

იმპლემენტაციას.

საყურადღებოა, რომ საარჩევნო პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების

გამოყენებაზე მოთხოვნა მთელ მსოფლიოში დღითიდღე იზრდება და

ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების უპირატესობა თვალსაჩინო ხდება.

მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრონული საშუალებების გამოყენებამ შეიძლება

გააადვილოს პროცესი და შეამციროს ადამიანური შეცდომის ან განზრახი

დარღვევების რისკები, არსებობს თვისობრივი სირთულეები და რისკები,

რომლებიც დაკავშირებულია ელექტრონულ კენჭისყრასთან და ხმების

დათვლასთან.

22 მარტი, 2023 წელი



ვენეციის კომისიისა და ეუთო/ODIHR-ის მიერ, საქართველოს საარჩევნო კოდექსში

ცვლილებების პროექტებთან დაკავშირებით 2022 წლის 2 დეკემბერს გამოქვეყნებულ

ერთობლივ მოსაზრებებში აღნიშნულია, რომ „ახალი ტექნოლოგიის მკაცრი

ტესტირება მომავალი არჩევნების წინ ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა,

მიზანშეწონილია ცესკოს მიერ საპილოტე პროექტების შემდგომი შესწავლა, რაც

იქნება არჩევნებთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების სამომავლოდ უფრო

ფართოდ გამოყენებისათვის ეფექტური დაგეგმვისა და განხორციელების მთავარი

ინსტრუმენტი. უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ელექტრონული საშუალებების

პირველად გამოყენება იყოს სათანადოდ დაგეგმილი და წინასწარ მომზადებული,

განხორციელდეს ამომრჩეველთა ეფექტური განათლება და საარჩევნო

ადმინისტრაციის ტრენინგი და სისტემის მიმართ საზოგადოების ნდობის

გასაძლიერებლად მიღებულ იქნას ყველა ზომა“.

საარჩევნო საკანონმდებლო ჩარჩოს გაუმჯობესება და მასში ეუთო/ოდირისა და

ევროპის საბჭოს/ვენეციის კომისიის მიერ გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა,

აგრეთვე ასახულია ევროკომისიის 12 რეკომენდაციაში, რომლის განხორციელებაც

მნიშვნელოვანია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად.

საქართველოში ბოლო წლებში აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა საარჩევნო

პროცესში ელექტრონულ ტექნოლოგიების დანერგვაზე, მათ შორის ტექნოლოგიები

აქტიურად იქნება გამოყენებული 29 აპრილს დაგეგმილ შუალედურ/რიგგარეშე

არჩევნებზე. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია თანამედროვე საარჩევნო

ტექნოლოგიების გამოყენების პროცესზე ეფექტური დაკვირვება, შეფასება და

სწორი ანალიზი, რაც დაეხმარება, ერთი მხრივ ამომრჩეველს - საქართველოს

პარლამენტის 2024 წლის არჩევნებზე საკუთარი საარჩევნო უფლების რეალიზებაში

და მეორე მხრივ, საარჩევნო ადმინისტრაციას - არჩევნების მაღალ დონეზე

ორგანიზებაში.

აღსანიშნავია, რომ CDD-ის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ელექტრონული

საარჩევნო ტექნოლოგიების გამოყენების პროცესში აქტიური ჩართულობა და

მონიტორინგი. აღნიშნული მიზნით, CDD დააკვირდა 2018 წლის 13 მაისს - ზუგდიდში,

2019 წლის 19 მაისს - წყალტუბოსა და ტყიბულში, ხოლო 2021 წლის 2 ოქტომბერს -

კრწანისის საარჩევნო ოლქში ხმის ელექტრონული დათვლის საპილოტე

პროექტების განხორციელებას. საარჩევნო პროცესში ელექტრონული

ტექნოლოგიების გამოყენებასთან დაკავშირებით ჩვენ მიერ მომზადდა არაერთი

რეკომენდაცია თუ მონიტორინგის ანგარიში, რომელიც ხელმისაწვდომია ვებ-

გვერდზე www.cdd.ge.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cdd.ge%2F%3Ffbclid%3DIwAR3iXqtDIqBd_eYRtiV7VaSgumv1xepjh1dR4uUiqtiZVzN3Qr_Z3pgZKzc&h=AT2erXraHSHjn9UHxdjhDK2Yj0KKUd7PgnrILnzuQesKRtr3AAeWaOFew4J1858G37t03MSpbeOZO3xwDIscSepyV5Gk3VKaoizSTueAShm2xqmTw0J6Y7ArjcMIn0tXv8zc&__tn__=-UK*F&c%5B0%5D=AT1mTNyNzh4lQgW3Rtxt76m7lJ3oFT-qd0aAIkgyLwMuOY3uSRnuQKYEusknKlbRs01_wQoStbflNfriwyUPjQuUqLElIhxrX6UWKeHLxP8vdPSYLG1X464IFC_j5YUW3BU1ukUVE-5w4s655qVf9HZ0bRjF8cIiBDp_EcuL3LkX7dRG3lzMXqZIuckc987D1A3c_cokSFvJH0N8CLc9BZjotqx9B5yX4qRGBck


განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრი აგრძელებს ელექტრონული საარჩევნო

ტექნოლოგიების დანერგვის მონიტორინგს და 29 აპრილს დაგეგმილ შუალედურ/

რიგგარეშე არჩევნებზე დააკვირდება ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით

კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობას.


