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პროექტის „ელექტრონული ჩართულობის განვითარება საქართველოში“  
 

პირველადი შედეგები 
 
 
2012 წლის 1 ივლისიდან ორი თვის მანძილზე, ინფორმაციის თავისუფლების 
განვითარების ინსტიტუტისა (IDFI) და პოსტსაბჭოთა კვლევeბის ცენტრის (CPSS) 
ექპერტთა ჯგუფმა განახორციელა საქართველოს 19 საჯარო დაწესებულების, 10 
პოლიტიკური სუბიექტისა და 6 მედია საშუალების ოფიციალური FACEBOOK 
გვერდების მონიტორინგი.  
 
 
პროექტს ახორციელებს „ინფორმაციის თავისუფლების განვითრების ინსტიტუტი“ (IDFI), 
„პოსტსაბჭოთა კვლევების ცენტრთან ერთად (CPSS), აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის 
ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის - „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და 
სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) - ფარგლებში.  
 
ამ პროგრამის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი 
მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების 
სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.   

კვლევა არ გამოხატავს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის 
შეხედულებებს. 
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ელექტრონული ჩართულობის განვითარება საქართველოში 

შესავალი 
 

თანამედროვე მსოფლიოში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა 
მთავრობასა და მოსახლეობას შორის კომუნიკაციის დონის ამაღლებაში. დღეს ინტერნეტ 
მმართველობა საგულისხმო როლს თამაშობს სახელწმიფო სტრუქტურების გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების ჩართულობის და ამ 
ორ აქტორს შორის ნდობის ამაღლების საქმეში. აშკარა გახდა, რომ საინფორმაციო და 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ ხელისუფლებას, პოლიტიკურ ძალებსა და 
მოქალაქეებს შორის ურთიერთობა მნიშვნელოვნად გაადვილა. ამან არამხოლოდ ხელი შეუწყო 
გამჭვირვალე მმართველობას, არამედ საზოგადოება ხელისუფლების ქმედებების გაკონტროლების 
ბერკეტით აღჭურვა. გარდა ამისა, უბრალო მოქალაქეებს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსა და 
უწყებებთან პირდაპირი კავშირის დამყარებისა და საკუთრი სათქმელის გაჟღერების 
შესაძლებლობა მიეცათ.  

ინტერნეტის მომხმარებელთა მზარდი რაოდენობის ფონზე, საქართველოში ელექტრონული 
დემოკრატიის სტანდარტები თანდათან ინერგება. თუმცა, ამ მიმართულებით გამოცდილებისა და 
ექსპერტიზის ნაკლებობის გამო ელ-მმართველობის, ელ-მონაწილეობისა და ელ-კომუნიკაციის 
სხვადასხვა საშუალებები არასათანადოდ, ან საერთოდ არ არის ათვისებული. მართალია გაეროს 
მიერ შედგენილი ელექტრონული მმართველობის განვითარების რეიტინგში საქართველომ 2012 
წელს ელ-მმართველობის განვითარების ინდექსით 192 სახელწმიფოს შორის 72-ე ადგილი დაიკავა, 
რითაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა 2010 წლის მონაცემები (იკავებდა მე-100 ადგილს). მაგრამ, 
საგულისხმოა, რომ შეფასების კრიტერიუმში ყველაზე დაბალი შედეგები საქართველომ ელ-
მონაწილეობის კუთხით აჩვენა (0,215). იმავეს მოწმობს 2011 წლის The Economist Intelligence Unit-ის 
დემოკრატიის ინდექსი, რომლის მიხედვითაც, მოქალაქეების ჩართულობის მხრივ საქართველო 
102-ე ადგილას იკავებს. ეს იმის მანიშნებელია, რომ საჯარო დაწესებულებების ელექტრონული 
მომსახურების ხელმისაწვდომობის მცირედით გაუმჯობესების მიუხედავად, გადაწყვეტილების 
მიღებასა და საჯარო პოლიტიკის შემუშავების საქმეში მოსახლეობის ჩართულობა მაინც დაბალი 
რჩება. ამით ცხადი ხდება, რომ საქართველოს მთავრობა ელ-მმართველობის დანერგვას 
უმეტესწილად ხელისუფლებაზე ორიენტირებული მიდგომით (მაგალითად, საჯარო 
დაწესებულებების ვებ-გვერდზე გარკვეული სახის ინფორმაციის განთავსება) ცდილობს და 
საზოგადოებაზე მიმართულ ელ-დემოკრატიის ფორმებს (ელექტრონული პლატფორმები, 
დისკუსიები, ონლაინ გამოკითხვები) უმნიშვნელო ყურადღება ეთმობათ.  

გაეროს აღნიშნული კვლევის შედეგები შეესაბამება თავად პროექტის განმხორციელებელი 
ორგანიზაციის მიერ საჯარო დაწესებულებების ოფიციალური ვებ-გვერდების ინფორმაციული 
შიგთავსის ანალიზის შედეგებს. მონიტორინგის შედეგად აშკარა გახდა, რომ სამინისტროები და 
სხვადასხვა უწყებები ვებ-გვერდებს ვერ იყენებენ, როგორც თავიანთი საქმიანობის შესახებ 
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ინფორმაციის პროაქტიულად გავრცელების, გამჭვირვალობისა და მოსახლეობის წინაშე საკუთარი 
ანგარიშვალდებულების ეფექტურ საშუალებას. აღნიშნული მონიტორინგის შედეგებით თუ 
ვიმსჯელებთ, საქართველოში ჯერ კიდევ არ არის დანერგილი ინტერნეტ-მმართველობის ოთხივე 
კომპონენტი: საჯარო მონაცემები, მოსახლეობის საინფორმაციო უზრუნველყოფა, ელექტრონული 
სერვისები, საზოგადოებრივი ჩართულობა. უფრო სერიოზული გამოწვევებია მოსახლეობის 
უშუალო მონაწილეობისა და მათ მიერ საკუთარი შეხედულებების მთავრობისთვის მიწოდების 
მექანიზმების უზრუნველყოფის მხრივ. შედეგად, საზოგადოება ნაკლებადაა ჩართული 
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მთავრობას ვერ აცნობს საკუთრ ხედვებს და მხოლოდ 
გადაწყვეტილების მიმღები პირების მიერ წამოყენებული პროექტების უპირობო მიმღებები 
ხდებიან. ამ დროს კი, სხვადასხვა პოლიტიკის დაგეგმვაში უბრალო მოქალაქეების აქტიური 
წარმოდგენა საჯარო მმართველობის ახალი ფორმის „მთავრობა - 2.0“-ის (ელ-მმართველობა-
მოქალაქეებისთვის) მნიშვნელოვან საფუძველს წარმოადგენს.  

ამით ცხადი ხდება, რომ საქართველოში ელ-მმართველბის მხრივ, ყველაზე კარგ შემთხვევაში, 
საჯარო დაწესებულებების მიერ ინფორმაციის გავრცელების სახით, ცალმხრივ ინტერაქციაზე 
კეთდება აქცენტი. თუმცა, ამ შემთხვევაშიც სერიოზული პრობლემებია საჯარო ინფრომაციის 
ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის გამო. ამ ფონზე, ელექტრო-ჩართულობის ხარისხი კიდევ უფრო 
დაბალია. ამაზე მეტყველებს იუსტიციის სამინსტროს მიერ შექმნილი სამთავრობო უწყებების 
ელექტრონული მომსახურების ვებ-გვერდის (www.e-government.ge) სტრუქტურა. კერძოდ, 
აღნიშნულ ვებ-გვერდზე მხოლოდ მშრალი ინფორმაციაა მოცემული და მოსახლეობას არ 
სთავაზობს საკუთარი აზრის გამოხატვის, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან უშუალო კავშირის 
დამყარების, საკუთარი ინიციატივით გამოსვლის საშუალებას. მაშინ როცა, ამგვარი პორტალების 
საერთაშორისო დონეზე სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილ მიზნებს ემსახურება. ამგვარი ქსელებით 
უნდა ხდებოდეს ორმხრივი კავშირის აგება, ერთი მხრივ, მმართველებსა და მეორე მხრივ, 
მართულებს შორის.  

გარდა ამისა, საზოგადოება არ უნდა კმაყოფილდებოდეს მხოლოდ მიმდინარე მოვლენების 
დაკვირვებით და არ უნდა იყოს გარკვეული გადაწყვეტილების უბრალო მიმღები. ამის მაგივრად, 
მას უნდა შეეძლოს აქტიურად ჩაერთოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მონაწილეობდეს პოლიტიკის 
დაგეგმვაში, ალტერნატივების შემუშავებასა და შერჩეული სტრატეგიის განხორციელებაში.  

როგორც აღინიშნა, ელ-მონაწილეობა ორმხრივ ურთიერთობას გულისხმობს. ამიტომ, საჭიროა 
როგორც მოსახლეობის ინფორმირება მის ხელთ არსებული რესურსებისა და პოლიტიკის 
დაგეგმვაში მისი ლეგიტიმური უფლებების შესახებ. ასევე, საკვანძოა წარმატებულ უცხოურ 
მაგალითებზე დაყრდნობით, მთავრობისთვის ექსპერტიზისა და გამოცდილების გაზიარება. აქვე 
უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანური რესურსების განვითარების ინდექსით საქართველო 
მსოფლიოში 52-ე ადგილს იკავეს, რაც მეტყველებს საზოგადოების მზაობაზე, ჩაერთონ მთავრობის 
მიერ ინიცირებულ ელექტრონულ პროექტებსა და პლატფორმებში. თავად ქვეყნის გეოგრაფიული 
სიდიდე და მოსახლეობის ოდენობა იძლევა საშუალებას ელ-ჩართულობამ მნიშვნელოვნად 
იმოქმედოს ხელისუფლების მიერ გატარებულ პოლიტიკებზე.  

http://www.e-government.ge/�
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აღნიშნული პროექტი სწორედ ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირებასა და 
მათზე რეაგირების გზების ძიებას ემსახურება. კერძოდ, მისი მიზანია ელექტრონული 
მმართველობისა და ელექტრონული მონაწილეობის საერთაშორისო მაგალითების კვლევა-
ანალიზის საფუძველზე, საქართველოში თანამედროვე ელ-კომუნიკაციის განვითარების 
ხელშესაწყობად, ქართული საზოგადოებისთვის პოლიტიკურ დაგეგმვაში მათი ჩართულობის 
დონის ასამაღლებლად საჭირო საშუალებების გაცნობა და სამთავრობო/სამოქალაქო 
პლატფორმების დანერგვა-დახვეწის გზების ძიება.  

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად პროექტის ფარგლებში იგეგმება შემდეგი ამოცანების მიღწევა: 

• ქართული საჯარო უწყებებისა და პოლიტიკური პარტიების ვებ-გვერდების 
საკომუნიკაციო ელემენტებისა და მათი სოციალური ქსელების შესწავლით, მათ მიერ 
ათვისებული ელ-ჩართულობის კომპონენტების განსაზღვრა და  გამოწვევების 
გამოაშკარავება; 

• ელექტრონული მედიის მიერ გაშუქებული საარჩევნო კამპანიის მონიტორინგი. 
• საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით, ელ-მონაწილეობისა და ელ-

ჩართულობის უზრუნველსაყოფად საჭირო ტექნიკების, ინოვაციური პროექტების, 
პლატფორმების  შესახებ კვლევის მომზადება; 

• ელ-მონაწილეობის უცხოური მაგალითებისა და მექანიზმების 
შესწავლით,  საქართველოს საჯარო სტრუქტურებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება; 

• აღნიშნული რეკომენდაციების საფუძველზე საქართველოს მთავრობასა და 
საზოგადოებას შორის კომუნიკაციის ელექტრონული ფორმატის თანამედროვე 
საშუალებების განვითარების ადვოკატირება სამთავრობო ვებ-სივრცისა და 
ელექტრონული ჩართულობის გზით; 

• სოციალური ქსელებისა და ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით, რიგითი მოქალაქეების 
ინფორმირება ელ-ჩართულობის მნიშვნელობის, ამ მიმართლებით მათ ხელთ არსებული 
რესურსებისა და ბერკეტების შესახებ; 

• საზოგადოებასა და საჯარო სტრუქტურებს შორის ნდობის ამაღლებისა და მათ შორის 
კომუნიკაციის გაზრდის მიზნით, უკვე დანერგილი ინიციატივების გაუმჯობესებისა და 
ახალი ინიციატივების წასახალისებლად, ერთობლივი გზების ძიება, დისკუსიების 
მოწყობა. 

დღეს საქართველოში მოქალაქეებს საკუთარი მოსაზრებების მიწოდება საჯარო უწყებებისთვის, 
პოლიტიკური პარტიებისა და მედია საშუალებებისთვის ყველაზე ეფექტურად სოციალურ ქსელ 
Facebook-ის დახმარებით შეუძლიათ. უფრო ზუსტად, რაიმე ტიპის სამოქალაქო პლატფორმის 
არარსებობის პირობებში, სწორედ დასახელებულ ქსელში დარეგისტრირებულ ოფიციალურ 
წარმომადგენლობებზე მოქალაქეების მხრიდან საკუთარი მოსაზრებების განთავსების 
შესაძლებლობა შეიძლება ჩაითვალოს პოლიტიკური ჩართულობისა და კომუნიკაციის 
დამყარების ერთ-ერთ საშუალებად. აქედან გამომდინარე, კვლევის პირველადი შედეგები 
სოციალურ ქსელ Facebook-ში სწორედ შერჩეული სამთავრობო უწყებების, პოლიტიკური 
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პარტიებისა და მედია საშუალებების გვერდების მონიტორინგს ეხება. ამის მიზანია გამოირკვეს, 
რამდენად ეფექტური კომუნიკაცია არსებობს მოქალაქეებსა და პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის 
ხსენებული სოციალური ქსელის გვერდებზე. ეს ერთგვარი მოსამზადებელი პერიოდია, 
საბოლოოდ, უფრო ფართომასშტაბიანი სამთავრობო და სამოქალაქო პლატფორმის 
ინიცირებისთვის. უფრო ზუსტად, სოციალურ ქსელ Facebook-ში დღეს არსებული 
საკომუნიკაციო ატმოსფეროს გაანალიზება ამ კუთხით არსებული გამოწვევებისა და 
პრობლემების იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა.  
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კვლევის მეთოდოლოგია 
 

ელექტრონული კომუნიკაციის კუთხით არსებული გამოწვევების დასადგენად, პირველი 
საანგარიშო პერიოდისთვის, გადაწყდა სოციალურ ქსელ Facebook-ში 19 სამთავრობო უწყების, 
10 პოლიტიკური სუბიექტისა და 6 მედია საშუალების ოფიციალური გვერდის მონიტორინგი.  

გთავაზობთ მათ ჩამონათვალს Facebook გვერდების ბმულების მითითებით: 

სამთავრობო დაწესებულებები: 

1. საქართველოს მთავრობა - http://www.facebook.com/GeorgianGovernment 
2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - http://www.facebook.com/mod.gov.ge?ref=stream 
3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 
http://www.facebook.com/miaofgeo?ref=stream 
4. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო1

http://www.facebook.com/mohgovge?ref=stream
 - 

 
5. საქართველოს პარლამენტი - http://www.facebook.com/parliamentgeo 
6. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - 
http://www.facebook.com/AgricultureGeorgia?ref=stream 
7. ცენტრალური საარჩევნო კომისია2

http://www.facebook.com/CentralElectionCommissionOfGeorgia?ref=stream
 -

 
8. ფინანსთა სამინისტრო - http://www.facebook.com/mofgeorgia?ref=stream 
9. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო3

http://www.facebook.com/menr.gov.ge?ref=stream
 - 

 
10. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო4

http://www.facebook.com/mrdi.gov?ref=stream
 - 

 
11. თბილისის მერი - http://www.facebook.com/ugulavagigi?ref=ts 
12. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო5

http://www.facebook.com/mes.gov.ge?ref=ts
 - 

 
13. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

                                                           
1 შემდგომში  - ჯანდაცვის სამინისტრო 
2 შემდგომში - ცესკო 
3 შემდგომში - ენერგეტიკის სამინისტრო 
4 შემდგომში - რეგიონული განვითარების სამინისტრო 
5 შემდგომში - განათლების სამინისტრო 

http://www.facebook.com/GeorgianGovernment�
http://www.facebook.com/mod.gov.ge?ref=stream�
http://www.facebook.com/miaofgeo?ref=stream�
http://www.facebook.com/mohgovge?ref=stream�
http://www.facebook.com/parliamentgeo�
http://www.facebook.com/AgricultureGeorgia?ref=stream�
http://www.facebook.com/CentralElectionCommissionOfGeorgia?ref=stream�
http://www.facebook.com/mofgeorgia?ref=stream�
http://www.facebook.com/menr.gov.ge?ref=stream�
http://www.facebook.com/mrdi.gov?ref=stream�
http://www.facebook.com/ugulavagigi?ref=ts�
http://www.facebook.com/mes.gov.ge?ref=ts�
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პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო6

http://www.facebook.com/devniltasaministro?ref=ts
 - 

 
14. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - http://www.facebook.com/saoofgeorgia?ref=ts 
15. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო7

http://www.facebook.com/economypr
 - 

 
16. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო - http://www.facebook.com/MOEgeorgia 
17. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - 
http://www.facebook.com/MinistryofJusticeofGeorgia?ref=ts 
18. საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო - 
http://www.facebook.com/sport.youth.georgia?ref=ts 

 

პოლიტიკური სუბიექტები: 

1. ,,ახალი მემარჯვენეები“ - https://www.facebook.com/pages/New-Rights-
Party/188332271936 

2. დავით ბაქრაძე - http://www.facebook.com/dbakradze?ref=ts 
3. „ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია“ - http://www.facebook.com/NDP.GE?ref=ts 

4. „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ -  
https://www.facebook.com/UnitedNationalMovement 

5. ვანო მერაბიშვილი - http://www.facebook.com/Merabishvili.vano?ref=ts 
6. „საქართველოს რესპუბლიკური პარტია“ - 

http://www.facebook.com/natelashvilishalva?ref=ts 
7. „რესპუბლიკური პარტია“ - http://www.facebook.com/republicans.ge?ref=ts 
8. კოალიცია „ქართული ოცნება“ -  
https://www.facebook.com/OfficialBIDZINAIVANISHVILI 
9. „ჩვენი საქართველო, თავისუფალი დემოკრატები“ -  
https://www.facebook.com/alasaniairakli 
10. „ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა“ -  
https://www.facebook.com/TargamadzeGiorgi  

 

მედია საშუალებები: 

1. „რუსთავი 2“ - http://www.facebook.com/rustavi2?ref=ts 
2. „მეცხრე არხი“ - http://www.facebook.com/tv9.ge?ref=ts 
3. „მაესტრო“ - http://www.facebook.com/pages/MaestroTV/213278702039799 
4. „იმედი“ - http://www.facebook.com/broadcastingimedi 

                                                           
6 შემდგომში - დევნილთა სამინისტრო 
7 შემდგომში - ეკონომიკის სამინისტრო 

http://www.facebook.com/devniltasaministro?ref=ts�
http://www.facebook.com/saoofgeorgia?ref=ts�
http://www.facebook.com/economypr�
http://www.facebook.com/MOEgeorgia�
http://www.facebook.com/MinistryofJusticeofGeorgia?ref=ts�
http://www.facebook.com/sport.youth.georgia?ref=ts�
https://www.facebook.com/pages/New-Rights-Party/188332271936�
https://www.facebook.com/pages/New-Rights-Party/188332271936�
http://www.facebook.com/dbakradze?ref=ts�
http://www.facebook.com/NDP.GE?ref=ts�
https://www.facebook.com/UnitedNationalMovement�
http://www.facebook.com/Merabishvili.vano?ref=ts�
http://www.facebook.com/natelashvilishalva?ref=ts�
http://www.facebook.com/republicans.ge?ref=ts�
https://www.facebook.com/OfficialBIDZINAIVANISHVILI�
https://www.facebook.com/alasaniairakli�
https://www.facebook.com/TargamadzeGiorgi�
http://www.facebook.com/rustavi2?ref=ts�
http://www.facebook.com/tv9.ge?ref=ts�
http://www.facebook.com/pages/MaestroTV/213278702039799�
http://www.facebook.com/broadcastingimedi�
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5. „კავკასია“ - http://www.facebook.com/pages/kavkasiatv/218861541457803 
6. „საზოგადოებრივი მაუწყებელი“ - http://www.facebook.com/1stchannel 

პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევის დასაწყისში ერთგვარი გამოწვევა იყო 
ოფიციალური გვერდების დადგენა, რადგან Facebook-ში არსებობს ერთიდაიგივე პოლიტიკური 
პარტიის, საჯარო პირის, მედია საშუალების რამდენიმე გვერდი. ამის გამო ხშირად ჭირს 
ოფიციალური წარმომადგენლობების გარჩევა რიგითი მომხმარებლის მიერ საკუთარი 
ინიციატივით, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის ან საჯარო პირის სახელზე შექმნილი 
გვერდისგან. ამის გამო კვლევითი ჯგუფი დაეყრდნო შერჩეული კვლევითი ობიექტების 
ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე განთავსებულ Facebook-ის გვერდზე გადასასვლელად ღილაკს. 
პრემიერ-მინისტრისა და დავით ბაქრაძის შემთხვევაში კი შეირჩა ის გვერდი სადაც 
განთავსებული იყო „ღია პეტიციებისა“ და „არჩევნების“ აპლიკაცია. გარდა ამისა, ზოგიერთ 
პარტიას ოფიციალური გვერდი შექმნილი ჰქონდა არა პარტიის, არამედ მისი ლიდერის 
სახელზე.  

 

მეთოდები 
 

ივლისიდან მონიტორინგი უტარდებოდა სოციალურ ქსელში შექმნილ გვერდებზე 
ყოველდღიურად განთავსებულ ინფორმაციას. აღნიშნულ ანგარიშში კი მოცემულია 31 
აგვისტოს ჩათვლით სოციალურ ქსელში გაზიარებულ „პოსტებთან“ დაკავშირებული 
სხვადასხვა ტიპის სტატისტიკური მონაცემები, ძირითადი ტენდენციები და აღმოჩენილი 
პრობლემები.  

მონიტორინგი ეყრდნობოდა რამდენიმე მეთოდს: 

1. შერჩეული კვლევითი ობიექტების მიერ სოციალური ქსელის გამოყენების დონის, 
სიხშირისა და ეფექტურობის შესაფასებლად, მუდმივად აღირიცხებოდა მათ მიერ 
განთავსებული ინფორმაცია, მისი სახეობა, განთავსების ფორმა. გარდა ამისა, ყურადღება 
ექცეოდა თუ რა ტიპის ცნობები იყო დადებული თითოეული სუბიექტის მიერ Facebook-
ის გვერდზე საკუთარი საქმიანობის, მისიის, სტრატეგიისა და ფუნქციის 
მომხმარებლისთვის გასაცნობად. კვლევითი ობიექტების გახსნილობის, ღიაობისა და 
მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინების მაჩვენებლად კი მათ მიერ პირადი 
შეტყობინებებისა და ე.წ კედელზე კომენტარების დაწერის საშუალება გახლდათ.  

2. მოქალაქეების ჩართულობის დონის განსასაზღვრად აღირიცხებოდა ყოველდღიურად 
გვერდის გამომწერთა რიცხვი, განთავსებული ინფორმაციის მომხმარებლის მიერ 
გაზიარება და მოწონება. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა კომენტარების 
რაოდენობაზე, მათ შინაარსსა და ზოგადად გამართული დისკუსიების ხარისხზე. გარდა 
ამისა, ყველაზე საგულისხმო მომხმარებლის მიერ კვლევითი ობიექტებისთვის 

http://www.facebook.com/pages/kavkasiatv/218861541457803�
http://www.facebook.com/1stchannel�
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დაწერილი კომენტარების სახეობა იყო. ამ შემთხვევაში აღირიცხებოდა რამდენად 
პასუხობდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები, საჯარო უწყებები, მედია 
საშუალებები მომხმარებელთა მხრიდან დასმულ კითხვებს და რამდენად ზრუნავდნენ 
მათ ინფორმირებას.  ამას გარდა, კომუნიკაციის დონის უკეთ განსასაზღვრად, კვლევის 
დროს პირადი შეტყობინებები გაეგზავნათ შერჩეული სუბიექტების გვერდების 
ადმინისტრატორებს. 

3. ანალიზის შედეგად აღირიცხებოდა მონიტორინგის დროს დაფიქსირებული 
პრობლემები და შერჩეული საკვლევი ობიექტების ელექტრონული კომუნიკაციის  
სტრატეგიები.  

4. პრობლემების გამოვლენასთან ერთად, პოლიტიკური სუბიექტებისთვის 
რეკომენდაციების შემუშავების მიზნით, აღებულ იქნა პოლიტიკური კომუნიკაციის 
დამყარების ამერიკული მაგალითი ბარაკ ობამასა და მიტ რომნის Facebook-ის გვერდების 
შიგთავსის გაცნობით.  
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საჯარო დაწესებულებების ოფიციალური Facebook გვერდების მონიტორინგი 

(2012 წლის 1 ივლისი - 31 აგვისტო) 

 

 

პროექტი „ელექტრონული ჩართულობის განვითარება საქართველოში“ 2012 წლის 1 ივლისს 

დაიწყო. სწორედ ამ დროიდან მიმდინარეობს წინასაარჩევნოდ მედიის, პოლიტიკური 

პარტიებისა და სამთავრობო უწყებების სოციალური ქსელების მონიტორინგი. ამ ნაწილში 

განვიხილავთ შემდეგი  თვრამეტი სამთავრობო უწყების Facebook გვერდის ტენდენციებს და 

მუშაობის ძირითად მეთოდებს: 

1. საქართველოს მთავრობა - http://www.facebook.com/GeorgianGovernment 

2. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო - http://www.facebook.com/mod.gov.ge?ref=stream 

3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 

http://www.facebook.com/miaofgeo?ref=stream 

4. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო8

http://www.facebook.com/mohgovge?ref=stream

 - 

 

5. საქართველოს პარლამენტი - http://www.facebook.com/parliamentgeo 

6. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - 

http://www.facebook.com/AgricultureGeorgia?ref=stream 

7. ცენტრალური საარჩევნო კომისია9

http://www.facebook.com/CentralElectionCommissionOfGeorgia?ref=stream

 -

 

8. ფინანსთა სამინისტრო - http://www.facebook.com/mofgeorgia?ref=stream 

9. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო10

http://www.facebook.com/menr.gov.ge?ref=stream

 - 

 

                                                           
8 შემდგომში  - ჯანდაცვის სამინისტრო 
9 შემდგომში - ცესკო 
10 შემდგომში - ენერგეტიკის სამინისტრო 

http://www.facebook.com/GeorgianGovernment�
http://www.facebook.com/mod.gov.ge?ref=stream�
http://www.facebook.com/miaofgeo?ref=stream�
http://www.facebook.com/mohgovge?ref=stream�
http://www.facebook.com/parliamentgeo�
http://www.facebook.com/AgricultureGeorgia?ref=stream�
http://www.facebook.com/CentralElectionCommissionOfGeorgia?ref=stream�
http://www.facebook.com/mofgeorgia?ref=stream�
http://www.facebook.com/menr.gov.ge?ref=stream�
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10. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო11

http://www.facebook.com/mrdi.gov?ref=stream

 - 

 

11. თბილისის მერი - http://www.facebook.com/ugulavagigi?ref=ts 

12. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო12

http://www.facebook.com/mes.gov.ge?ref=ts

 - 

 

13. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო13

http://www.facebook.com/devniltasaministro?ref=ts

 - 

 

14. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - http://www.facebook.com/saoofgeorgia?ref=ts 

15. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო14

http://www.facebook.com/economypr

 - 

 

16. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო - http://www.facebook.com/MOEgeorgia 

17. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო - 

http://www.facebook.com/MinistryofJusticeofGeorgia?ref=ts 

18. საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტრო - 

http://www.facebook.com/sport.youth.georgia?ref=ts 

 

მოკლე ინფორმაცია გვერდების შესახებ - შექმნის თარიღი 

 

შეგვიძლია, ვთქვათ, რომ სოციალურ ქსელები, კერძოდ კი Facebook-ი მხოლოდ შარშან გახდა 

პოლიტიკური ცხოვრების აქტიური ნაწილი, რადგან ზემოთ ჩამოთვლილი თვრამეტი 

უწყებიდან მხოლოდ ორი შეიქმნა 2010 წელს, უმრავლესობა - ანუ ათი მათგანი - 2011 წელს, 

ხუთი - 2012 წელს, ერთ-ერთ უწყებას კი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროს, შექმნის თარიღი მითითებული არ აქვს. თავად ის ფაქტი, რომ სამთავრობო 

უწყება ცდილობს, სოციალური ქსელი მეშვეობით გაიადვილოს მომხმარებელთან 

                                                           
11 შემდგომში - რეგიონული განვითარების სამინისტრო 
12 შემდგომში - განათლების სამინისტრო 
13 შემდგომში - დევნილთა სამინისტრო 
14 შემდგომში - ეკონომიკის სამინისტრო 

http://www.facebook.com/mrdi.gov?ref=stream�
http://www.facebook.com/ugulavagigi?ref=ts�
http://www.facebook.com/mes.gov.ge?ref=ts�
http://www.facebook.com/devniltasaministro?ref=ts�
http://www.facebook.com/saoofgeorgia?ref=ts�
http://www.facebook.com/economypr�
http://www.facebook.com/MOEgeorgia�
http://www.facebook.com/MinistryofJusticeofGeorgia?ref=ts�
http://www.facebook.com/sport.youth.georgia?ref=ts�
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ურთიერთობა, თავისთავად მისასალმებელია, მაგრამ ამასთან, გვერდებზე დაკვირვებამ 

გამოკვეთა ისეთი ტენდენციები, რომლებიც მომხმარებლის ჩართულობას აბრკოლებს 

(დახურული კედელი, ზოგიერთი უწყების გვერდს მესიჯის მიწერის ფუნქციაც კი არ აქვს), 

ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას (კრიტიკული კომენტარების წაშლა ადმინისტრაციის 

მიერ) და ზოგ შემთხვევაში არღვევს საარჩევნო კოდექსს (წინასაარჩევნო 

აგიტაციისას  ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება). ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი 

მიზანია, დაკვირვებიდან გამომდინარე ამ უწყებებისთვის შევიმუშაოთ რეკომენდაციები, 

რომელთა გათვალისწინება წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ელექტრონული ჩართულობის 

განვითარებაში. 

 

აპლიკაციების ინტეგრაცია 

 

თვრამეტივე უწყება იყენებს ფოტოებისა და „ლაიქების“ აპლიკაციას. უმრავლესობას 

გააქტიურებული აქვს YouTube და Twitter აპლიკაციები. რამდენიმე მათგანს კი სპეციალურად ამ 

გვერდისთვის შექმნილი აპლიკაცია აქვთ, მაგალითად: თავდაცვის სამინისტრო - „მემორიალი“; 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო - „მეღვინე“; შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 

“დაგვიკავშირდით“, „ინტერაქტიული რუკა“, „საინფორმაციო გვერდი“, „MIA“, „სასარგებლო 

ბმულები“; ცენტრალური საარჩევნო კომისია - „კონკურსი“; აუდიტის სამსახური - www.sao.ge; 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტრო - „სპორტის სიახლეები“, „სამინისტროს 

სიახლეები“, „Start App“, „Speak Up“, „სტუდენტური დღეები“, „Youth Parliament“, „კონკურსი“. 

„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა“ სამთავრობო უწყებებისგან 

გამოითხოვა Facebook-ის ოფიციალური გვერდების ხარჯები. ზემოთ ჩამოთვლილი თვრამეტი 

უწყებიდან, ორს (თავდაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროები), რომელსაც 

სპეციალური აპლიკაციები აქვს გააქტიურებული, ჯერჯერობით მონაცემები არ მოუწოდებია. 

ცესკოს ინფორმაციით, სოციალურ რეკლამაზე 577,50 ლარი, აპლიკაციის ინტეგრაციაზე კი 2000 

ლარი დაიხარჯა.  აუდიტის სამსახურმა გვაცნობა, რომ დასაქმების აპლიკაციის საინფორმაციო 

ვიდეოჩანაწერის დამზადებისათვის 1000 ლარი დახარჯა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ინფორმაციით სოციალურ ქსელ Facebook-ში გაწეული ხარჯების (შექმნა, ადმინისტრირება, 

http://www.sao.ge/�
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აპლიკაციის ინტეგრირება და სხვა) ოდენობამ 13 449 ლარი შეადგინა. საინტერესოა, რომ 

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამინისტროს ცნობით, Facebook გვერდზე ხარჯი არ 

გაწეულა, თუმცა აპლიკაციების არსებობა და მათი სიმრავლე, ჩვენი აზრით, საპირისპიროზე 

მეტყველებს.   

რაც შეეხება დანარჩენ თორმეტ უწყებას, პასუხი ჯერჯერობით არ მიგვიღია ჯანდაცვისა და 

გარემოს დაცვის სამინისტროებიდან, თბილისის მერიიდან და საქართველოს მთავრობიდან. 

იუსტიციის, რეგიონული განვითარების, დევნილთა, ენერგეტიკისა და ფინანსთა 

სამინისტროების პასუხების მიხედვით კი სოციალურ ქსელზე არავითარი ხარჯი არ გაწეულა. 

პარლამენტმა სოციალურ ქსელში რეკლამაზე 2012 წელს დახარჯა 27069,52 ლარი. განათლების 

სამინისტროს ჰქონდა სარეკლამო ხარჯი 5223,8 ლარის ოდენობით. 

 

მოწონების რაოდენობა 

 
გადაჭრით ვერ ვიტყვით, დახარჯული თანხების რაოდენობა განაპირობებს უწყების 
პოპულარობას, თუ პოპულარობა - თანხების ხარჯვას, მაგრამ ფაქტია, რომ იმ უწყებებს, 
რომლებიც სავარაუდოდ ფინანსურ ხარჯებს საკუთარ Facebook გვერდებზე, ყველაზე მეტი 
„ლაიქი“ აქვთ. 17 სექტემბრის მონაცემებით მოწონების რაოდენობა შემდეგნაირად 
გადანაწილდა: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - 145,146; თბილისის 
მერია (გიგი უგულავა) – 50,276; თავდაცვის სამინისტრო - 40,486; სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო - 33,461; პარლამენტი - 17,328; სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისრეო - 16,512;  
ცესკო - 13,923; შინაგან საქმეთა სამინისტრო - 11,624; იუსტიციის სამინისტრო - 10,103; გარემოს 
დაცვის სამინისტრო - 9,228; ფინანსთა სამინისტრო - 8,013; ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო - 7,192; ჯანდაცვის სამინისტრო - 5,273; ენერგეტიკის სამინისტრო - 
2,959; დევნილთა სამინისტრო - 2,875; საქართველოს მთავრობა - 2,813; რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო - 2,102; სახელმწიფო აუდიტის სამსახური - 
266. 
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აღნიშნული სტატისტიკური მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ რეიტინგში 

ლიდერობენ ის უწყებები, რომელთაც ინტეგრირებული აქვთ აპლიკაციები და შესაბამისად, გვერდის 

ადმინისტრირებას ფინანსურად უზრუნველყოფენ. აქვე საინტერესოა, საქართველოს მთავრობის 

გვერდის შემთხვევა. მიუხედავად იმისა, რომ გვერდს სულ რაღაც 2,813 მოწონება აქვს, შეგვიძლია 

მაღალრეიტინგიან გვერდებს გავუთანაბროთ, რადგან ის დაახლოებით 2 თვის წინ შეიქმნა, მაგრამ 

ძალებს სწრაფად იკრებს და დღეში „მოწონების“ რაოდენობა საკმაოდ დიდი მაჩვენებლით იზრდება. 

მაგალითად, 16 ივლისიდან 17 სექტემბრის ჩათვლით „ლაიქების“ რაოდენობამ 2112-ით მოიმატა, რაც 

დღეში საშუალოდ 34 მოწონებაა, რაც სხვა უწყებებთან შედარებით საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. 

ასევე ყოველდღიურად დიდი მაჩვენებლით იცვლება თავდაცვის, შინაგან საქმეთა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროების გვერდების „ლაიქების“ რაოდენობაც. 
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აღსანიშნავია, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ცესკოს პოპულარობა სულ უფრო მეტად 

იკლებს, რაც მოცემულ გრაფიკზე ნათლად ჩანს. რთულია ამის ზუსტი მიზეზების დადგენა, მაგრამ 

ფაქტია, რომ სექტემბრიდან ცესკოს რეიტინგი ეცემა.  
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ცესკოს მსგავსად „ჩავარდნა“ ჰქონდა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. შესაძლოა თამაშ „მეღვინეს“ 

დასრულების გამო. ეს თამაში საკმაოდ პოპულარულია Facebook-ის მომხმარებლებს შორის, მაგრამ 

იმისთვის, რომ თამაშის უფლება მოგეცეს, „დალაიქებული“ უნდა გქონდეს სამინისტროს გვერდი. 

გარდა ამისა, მომხმარებლები ხშირად გამოთქვამდნენ პრეტენზიას, რომ თამაში გაუმართავია, 

უსამართლოდ უუქმდებათ რეიტინგები და ა.შ. 
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ღიაობა 

 

ნებისმიერი დაწესებულების Facebook გვერდის მთავარი დანიშნულებაა უწყების სათქმელი 

საზოგადოებამდე მიიტანოს და უზრუნველყოს მისი ჩართულობა. Facebook გვერდი არის მარტივი და 

ეფექტური გზა მომხმარებლისთვის საკუთარი შეკითხვის, პრობლემისა თუ უბრალოდ აზრის 

გასაზიარებლად. თუმცა, ზემოთ ჩამოთვლილი დაწესებულებებიდან მხოლოდ ოთხ უწყებას  - 

ენერგეტიკის, დევნილთა, იუსტიციისა და სპორტის სამინისტროებს -აქვს ღია კედელი, რაც ნიშნავს 

იმას, რომ მომხმარებელს შეუძლია უწყების გვერდზე საკუთარი პოსტი განათავსოს, დანარჩენი 

უწყებების შემთხვევებში კი მომხმარებელს მხოლოდ კომენტარებზე მიუწვდებათ ხელი. უნდა 

აღინიშნოს, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ძველ გვერდსაც15 

ღია კედელი ჰქონდა, თუმცა მინისტრ ნიკოლაიშვილის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად 

გამოცხადების შემდეგ სამინისტროს ოფიციალური გვერდი შეიცვალა 16

                                                           
15 

 და დღეს მისი კედელი 

დახურულია.  

დევნილთა, ფინანსთა, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის, განათლებისა და თავდაცვის 

სამინისტროების გვერდებს კი პირადი მესიჯის მიწერის ფუნქციაც არ აქვთ. ამავე დროს იმ საჯარო 

დაწესებულებებს, რომელთაც ეს ფუნქცია გააქტიურებული აქვთ, ხშირ შემთხვევაში, მომხმარებლის 

მიერ მიწერილ წერილებს უგულებელყოფენ. ჩვენ იმ თორმეტი დაწესებულების ერთ ნაწილს (ცესკო, 

პარლამენტი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ენერგეტიკის 

სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო, საქართველოს მთავრობა, შსს), რომელთა Facebook გვერდზე 

შესაძლებელია მესიჯის გაგზავნა, მივწერეთ ოთხი სხვადასხვა კითხვა განსხვავებული 

მომხმარებლების სახელით, მეორე ნაწილთან კი სამი კითხვა გავუგზავნეთ ასევე განსხვავებული 

მომხმარებლების ანგარიშებიდან (ექაუნტებიდან).  

http://www.facebook.com/nikolaishviliramaz?ref=ts 
16 http://www.facebook.com/mrdi.gov 

http://www.facebook.com/nikolaishviliramaz?ref=ts�
http://www.facebook.com/mrdi.gov�
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როგორც გრაფიკიდან ჩანს, კვლევის ფარგლებში გაგზავნილ არც ერთ კითხვაზე არ უპასუხია 

საქართველოს მთავრობის, სპორტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების Facebook გვერდის 

ადმინისტრატორებს. მხოლოდ ერთ კითხვას არ უპასუხა საქართველოს პარლამენტმა, რეგიონული 

განვითარების სამინისტრომ და აუდიტის სამსახურმა. ყველა დასმულ შეკითხვას გასცა პასუხი 

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების, ჯანდაცვისა და 

იუსტიციის სამინისტროებისს Facebook გვერდის ადმინისტრაციამ.  

იმის საილუსტრაციოდ კი, რამდენად სრულყოფლად და ამომწურავად გაეცა ამა თუ იმ შეკითხვას 

პასუხი, გთავაზობთ დასმული შეკითხვების და მიღებული პასუხების მოკლე შეჯამებას: ათი უწყების 

შემთხვევაში ორი შეკითხვა იყო საერთო, ორი კი სპეციფიური და უწყების საქმიანობის სფეროდან 
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გამომდინარეობდა, თუმცა ყველა მათგანი იყო საკმაოდ მარტივი და პასუხის გაცემა დიდ ძალისხმევას 

ან განსაკუთრებულად კომპეტენტურობას არ მოითხოვდა. დანარჩენი უწყებების შემთხვევაში კი ერთი 

ზოგადი და ორი სპეციფიური შეკითხვა გაიგზავნა. ზოგადი კითხვები ეხებოდა დაწესებულებაში 

სტაჟირების კონკურისის გამოცხადებას, უწყების 2011 წლის ბიუჯეტს, რაც მნიშვნელოვანი საჯარო 

დოკუმენტია. ანალოგიურად მარტივი იყო სპეციფიური შეკითხვები. მაგალითად, ვინ არის უწყების 

ხელმძღვანელი ან მისი მოადგილე, არის თუ არა ვაკანსია დაწესებულებაში და ა.შ. აღსანიშნავია, რომ 

ყველა შეკითხვას სრულყოფილად და ამომწურავად უპასუხა ცესკომ, ენერგეტიკისა და იუსტიციის 

სამინისტროებმა. ჯანდაცვის სამინისტრომ სამ შეკითხვას სრულად, ერთს კი ნაწილობრივ უპასუხა - 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ კითხვაშივე აღვნიშნეთ, რომ ვებ-გვერდზე სასურველი ინფორმაცია ვერ 

ვიპოვეთ, მათ მაინც საიტის მისამართი მოგვწერეს ნაცვლად კონკრეტული ბმულისა. 

ასევე ამოუწურავი იყო პარლამენტის ერთ-ერთი პასუხი, რომელსაც დამატებითი შეკითხვები მოყვა 

ჩვენი მხრიდან, მაგრამ მათზე რეაგირება არ დაფიქსირდა: 

კითხვა: სად შეიძლება გავიგო ინფორმაცია თქვენს უწყებაში სტაჟირების დაწყების შესახებ? 

პარლამენტი: gamarjoba. tu tqven ukve gaimarjvet parlamentis stajiorta shesarchev konkursshi, stajirebis 
dawyebis shesaxeb informacias naxavt parlamentis vebgverdze, archevnebis shemdeg, didi madloba 

შემდეგი შეკითხვა: ანუ წინასწარ იყო კონკურსი გამოცხადებული? სად უნდა მენახა განცხადება 
კონკურსის დაწყებასთან დაკავშირებით? და კიდევ ერთი კითხვა, წელიწადში რამდენჯერ ხდება 
სტაჟიორთა შერჩევა? 

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ მიუხედავად ცესკოს რეიტინგის ვარდნისა, აღნიშნული 

უწყების Facebook გვერდი გამოირჩევა სხვა საჯარო დაწესებულებებს შორის, როგორც უწყება, 

რომელიც მომხმარებლის არცერთ შეკითხვას უყურადღებოდ არ ტოვებს. მოსახლეობასთან 

კომუნიკაციას დიდ ყურადღებას უთმობენ ენერგეტიკის სამინისტროს სოციალური ქსელების 

ადმინისტრატორებიც. ყველაზე ნაკლები ყურადღებით კი საქართველოს მთავრობის, შინაგან საქმეთა 

და სპორტის სამინისტროების შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები გამოირჩევიან, მათ ჩვენს მიერ 

მოქალაქეთა სახელით გაგზავნილ არცერთ შეკითხვაზე არ გაუციათ პასუხი.  
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საჯარო დაწესებულებების მიერ მოწონებული გვერდები 

 

საინტერესო შედეგები აჩვენა საჯარო დაწესებულებების მიერ მოწონებული Facebook გვერდების 

მონიტორინგმა. აღსანიშნავია, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიას არც ერთი გვერდი არ აქვს 

„დალაიქებული“. დანარჩენი უწყებების მიერ მოწონებულ გვერდებს შორის ლიდერობს საქართველოს 

პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის Facebook გვერდი. მისი ოფიციალური გვერდი ჩვიდმეტივე 

უწყებას აქვს „დალაიქებული“. 

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ საქართველოს პარლამენტს, თბილისის მერიას, აუდიტის სამსახურს, 

განათლების, სპორტის, დევნილთა, სოფლის მეურნეობისა და რეგიონული განვითარების 

სამინისტროებს 17

                                                           
17 1 სექტემბრამდე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ოფიციალური Facebook გვერდს ერქვა 
„რამაზ ნიკოლაშივილი“. მისი მაჟორიტარობი დეპუტატობის კანდიდატად დასახელების შემდეგ, სამინისტროს 
ოფიციალური Facebook გვერდი გახდა 

 მოწონებული აქვთ „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ ოფიციალური გვერდი. 

საქართველოს პარლამენტს, თბილისის მერიას, აუდიტის სამსახურს, განათლების, სპორტის და 

რეგიონული განვითარების სამინისტროებს ასევე მოწონებული აქვთ „ერთიანი ნაციონალური 

მოძრაობის“ ახალგაზრდული ფრთის ოფიციალური გვერდიც. გარდა ამისა, ფინანსთა, განათლების, 

სპორტის, დევნილთა, ეკონომიკის, იუსტიციისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროებს 

„დალაიქებული“ აქვთ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის, რამაზ ნიკოლაიშვილის 

ოფიციალური გვერდი (რაც იმით არის განპირობებული, რომ აღნიშნული გვერდი მოწონებული იქნა 

ნიკოლაიშვილის მინისტრობის პერიოდში). აუდიტის სამსახურს, განათლების, დევნილთა და 

ჯანდაცვის სამინისტროებს კი - ანდრია ურუშაძის პირადი გვერდი (ასევე მაჟორიტარი დეპუტატობის 

კანდიდატი). აღნიშნული ფაქტი გარკვეულწილად წინააღმდეგობაში მოდის საარჩევნო კოდექსის 48-ე 

მუხლთან, რადგან სამინისტროს ოფიციალური Facebook გვერდი ერთ-ერთი საკომუნიკაციო 

საშუალებაა და ამა თუ იმ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის „მოწონებით“ ხდება ამ 

პოლიტიკური სუბიექტის ირიბი ან პირდაპირი მხარდაჭერა.  

http://www.facebook.com/mrdi.gov  შესაბამისად, ჩვენი კვლევის პირველ ნაწილში, 16 
ივლისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით მონაკვეთში, მოცემული იქნება სამინისტროს ძველი გვერდის მონაცემები. ამ 
შემთხვევაშიც, საუბარია სამინისტროს ძველ Facebook გვერდზე. 

http://www.facebook.com/mrdi.gov�
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ამ მხრივ აღსანიშნავია, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

ხელმძღვანელობისას სამინისტროს ოფიციალური გვერდი, რომელიც ნიკოლაიშვილის სახელს 

ატარებდა, ხუთ უწყებას ჰქონდა „დალაიქებული“: საქართველოს პარლამენტს, ფინანსთა, ჯანდაცვის, 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსებისა და  სოფლის მეურნეობის სამინისტროებს. მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატად გამოცხადების შემდეგ, ჯანდაცვისა და ენერგეტიკის სამინისტროების 

მიერ მოწონებული უწყებების სიაში რამაზ ნიკოლაიშვილის გვერდი ვეღარ ვიპოვეთ, რაც თავისთავად 

მისასალმებელი ფაქტია და ჩვენს მიერ აღწერილ პრობლემისადმი ჯანდაცვისა და ენერგეტიკის 

სამინისტროების შესაბამისი პასუხისმგებელ პირთა მართებულ დამოკიდებულებაზე მეტყველებს.  

 

წინასაარჩევნო აგიტაცია 

 

ზემოთ უკვე ვახსენეთ, რომ 1 სექტემბერს რამაზ ნიკოლაიშვილი გახდა ოზურგეთის მაჟორიტარი 

დეპუტატობის კანდიდატი, მაგრამ სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე დაახლოებით ხუთი 

დღის განმავლობაში მითითებული იყო სამინისტროს ძველი Facebook გვერდის მისამართი, რომელიც 

1 სექტემბერსვე გადაკეთდა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ მაჟორიტარი დეპუტატობის 

კანდიდატის ოფიციალურ გვერდად. ის ფაქტი, რომ სამინისტროს ვებ-გვერდზე მითითებული იყო 

დეპუტატობის კანდიდატის Facebook გვერდი, საარჩევნო კოდექსის 48-ე მუხლის მიხედვით ითვლება 

წინასაარჩევნო აგიტაციისას  ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებად და კანონით აკრძალულია. 

სწორედ ამ დარღვევას მიეძღვნა პოსტი პროექტის ბლოგზე.18 სტატიის დაწერიდან რამდენიმე დღის 

შემდეგ, რეგიონული განვითარების სამინისტრომ შეცდომა გამოასწორა და ვებ-გვერდზე 

სამინისტროს ოფიციალური Facebook გვერდი დაამატა. თუმცა დარღვევები ამით არ ამოწურულა - 

იმავე პოსტში აღინიშნა, რომ სამინისტროს ოფიციალური YouTube გვერდი აქტიურად აშუქებდა 

ყოფილი მინისტრის და ამჟამად უკვე დეპუტატობის მაჟორიტარი კანდიდატის, რამაზ 

ნიკოლეიშვილის წინასაარჩევნო საქმიანობას.19

                                                           
18

 ეს დარღვევაც აღმოიფხვრა მინისტრის გადადგომიდან 

დაახლოებით 10 დღის შემდეგ.  

http://eparticipationge.wordpress.com/2012/09/03/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83
%90-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/ 
19http://eparticipationge.wordpress.com/2012/09/07/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83
%90-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90-
%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98/  

http://eparticipationge.wordpress.com/2012/09/03/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/�
http://eparticipationge.wordpress.com/2012/09/03/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90/�
http://eparticipationge.wordpress.com/2012/09/07/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98/�
http://eparticipationge.wordpress.com/2012/09/07/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98/�
http://eparticipationge.wordpress.com/2012/09/07/%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%A3-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%AC%E1%83%98/�
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დაახლოებით იგივე პრობლემას აქვს ადგილი თბილისის მერის, გიგი უგულავას გვერდზეც. კერძოდ, 

თბილისის მერიის ვებ-გვერდიდან გადავდივართ გიგი უგულავას პირად გვერდზე. თავად ეს ფაქტი 

დარღვევა არ არის, თუმცა ეს გვერდი ეწევა „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ აგიტაციას, რაც 

გამოიხატება უგულავას მიერ ამ პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენით და 

შემდეგ ამის ამსახველი ფოტო-ვიდეო მასალის მერიის ოფიციალურ Facebook გვერდზე 

გამოქვეყნებით. ვებ-გვერდზე განთავსებულ Twitter-ის ღილაკსაც გიგი უგულავას პირად Twitter 

ანგარიშზე გადავყავართ, თუმცა იგივეს ვერ ვიტყვით YouTube არხზე. ჩვენი პროექტის ბლოგზე ამ 

პრობლემასაც შევეხეთ,20

სიახლეების განთავსების სტრატეგია 

 მაგრამ, სამწუხაროდ, პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია.  

 

 

ამ ნაწილში შევეხებით სამთავრობი უწყებების მიერ სიახლეების განთავსების სტრატეგიას. კერძოდ, 

ყველაზე ხშირად რა ტიპის ინფორმაცია იდება ამა თუ იმ გვერდზე - ბმული, ფოტო, სტატუსი, 

ჩანაწერი თუ ვიდეო. ქვევით მოცემულია გრაფიკი, რომელიც ასახავს სიახლეების დადების 

ტენდენციებს. როგორც ვხედავთ, ფოტოსა და ბმულის დადება სიახლის განთავსების ყველაზე 

გავრცელებული ფორმებია. 

  

 

                                                           
20 http://eparticipationge.wordpress.com/2012/09/05/223/ 

http://eparticipationge.wordpress.com/2012/09/05/223/�
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უნდა აღინიშნოს, რომ ინფორმაციის სახით გაზიარებული არც ერთი ბმული არ შეიცავს უწყების 

თუნდაც ძალიან მსუბუქ კრიტიკულ მასალას. გარდა ამისა, ადმინისტრატორები ერიდებიან რიგი 

ტელეკომპანიების („მაესტრო“, „კავკასია“, „მეცხრე არხი) სიუჟეტების გაზიარებას და უმეტეს წილად 

საკუთარ YouTube არხზე ტვირთავენ და შემდეგ აზიარებენ „იმედის“, “რუსთავი 2“-ისა და 

„საზოგადოებრივი მაუწყებლის“ სიუჟეტებს. იშვიათად, მაგრამ არის შემთხვევები, როცა უწყებები სხვა 

დაწესებულების ოფიციალური Facebook და YouTube გვერდებიდან აზიარებენ სიახლეს და 

ძირითადად ეს პრეზიდენტისა და საქართველოს მთავრობის YouTube არხიდან და Facebook 

გვერდებიდან ხდება.  

საინტერესოა თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიაც - ბოლო ერთი თვის განმავლობაში უწყების 

გვერდზე დღეში რამდენჯერმე აზიარებენ სხვადასხვა სამხედრო-საბრძოლო ტექნიკის (მხოლოდ 

ფოტო, ახსნა-განმარტების გარეშე)21

 

 ამსახველ ბმულებს სამინისტროს ოფიციალური გვერდიდან. ამის 

წყალობით, გვერდზე ინტენსიურად იდება სიახლეები, დღეში მინიმუმ 5 ბმული, რაც თითქოს 

გვერდის აქტიურობაზე მიუთითებს, მაგრამ ამავდროულად გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ეს 

ბმულები მხოლოდ ზოგადად შეიძლება დავუკავშიროთ საჯარო დაწესებულების საქმიანობის, 

მიმართულებებისა თუ სტრატეგიის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას. რაზეც მეტყველებს 

მომხმარებლის მხრიდან კომენტარების, მოწონებისა და გაზიარების სიმცირეც. 

ზოგადად ბევრი უწყების პრობლემაა მომხმარებლის არასათანადოდ აქტიურობა, რაც გულისხმობს 

კომენტარების დატოვებას, დისკუსიას და მსჯელობის განვითარებას რაიმე სიახლეზე. 

მომხმარებლები ძირითადად მოწონებით და გაზიარებით შემოიფარგლებიან. ეს კარგად ჩანს ქვემოთ 

მოცემულ ცხრილში: 

 

                                                           
21 http://mod.gov.ge/assets/uploads/WAFimages/big/433067images1.jpg საილუსტრაციო ბმული 
 

http://mod.gov.ge/assets/uploads/WAFimages/big/433067images1.jpg�
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აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომენტარების სიმრავლე მხოლოდ და 

მხოლოდ აპლიკაცია „მეღვინეს“ დამსახურებაა და არაფერი აქვს საერთო უშუალოდ უწყების, მისი 

საქმიანობისა და მიდგომების შეფასებასთან.  

როცა კომენტარების სიმცირეზე ვსაუბრობთ, უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი ფაქტორებიც, რაც 

კვლევამ გამოააშკარავა და რაც აფერხებს მომხმარებლის აქტიურ ჩართვას ღია დისკუსიებში: 

• ხშირ შემთხვევაში გვერდის ადმინისტრაცია უყურადღებოდ ტოვებს შეკითხვებს, გაზიარებულ 

პრობლემას თუ უბრალო კომენტარს;  

• კრიტიკული კომენტარების წაშლის ტენდენცია, რომელზეც ყურადღებას მომდენო ნაწილში 

გავამახვილებთ. 

აღსანიშნავია, რომ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის ფარგლებში დაფიქსირებული ტენდენციების 

მიხედვით საჯარო დაწესებულებების Facebook გვერდებზე ძირითადად ჭარბობს ნეიტრალური და 

დადებითი ხასიათის კომენტარები. იშვიათია უარყოფითი, ირონიული და კრიტიკული კომენტარები.  

ქვემოთ მოცემულია ცხრილები იმის საილუსტრაციოდ, თუ როგორია მომხმარებლის აქტივობა, 

დასმული კითხვების რაოდენობა და რამდენად მცირეა საპასუხო რეაქცია (გთავაზობთ მხოლოდ 

რამდენიმე უწყების მონაცმებს):  
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საქართველოს მთავრობის შემთხვევაში პრობლემაზე და კითხვაზე გამოხმაურება მინიმალურია - სულ 

ერთი პასუხი. 

 

ასევე ძალიან მცირეა თავდაცვის სამინისტროს რეაგირება მომხმარებლის შეკითხვებსა თუ 

პრობლემებზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ უარყოფითი კომენტარებიც მრავლადაა.  
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პარლამენტს არცერთხელ არ უპასუხია მომხმარებლისთვის.  
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სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კომენტარების სიმრავლე, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, გამოიწვია 

თამაშმა „მეღვინე“. მის გარშემო დაწერილი კომენტარები მთლიანად უწყების გვერდზე არსებული 

კომენტარების თითქმის 75%-ია.  
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პარლამენტის მსგავსად შინაგან საქმეთა სამინისტროც ერთ-ერთი ყველაზე დახურული უწყება 

აღმოჩნდა. მას არცერთ კითხვაზე არ უპასუხია. ასევე, არ მიგვიღია მისი პასუხი ჩვენ მიერ პირად 

მესიჯად გაგზავნილ არც ერთ წერილზე. 
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მიუხედავად იმისა, რომ ცესკომ საუკეთესო შედეგები აჩვენა პირად გზავნილებში მიწერილი 

კითხვების კუთხით, ის მაინც მოიკოჭლებს მომხარებლის მიერ კედელზე დასმულ შეკითხვებზე 

პასუხის გაცემის კუთხით.  
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ამ მხრივ ერთ-ერთი გამორჩეულია ჯანდაცვის სამინისტროს შედეგი - ადმინისტრაციამ 28 დასმული 

შეკითხვიდან ოცს უპასუხა და შესაბამის პრობლემებზეც მოახდინა რეაგირება. ასევე, ჯანდაცვის 

სამინისტრომ ყველა ჩვენ მიერ გაგზავნილ შეკითხვას გასცა პასუხი.  
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მიხედავად იმისა, რომ ამ სამინისტროს კედელიც დახურული აქვს და არც მესიჯის მიწერის ფუნქცია 

აქვს გააქტიურებული, კითხვებზე პასუხის გაცემის კუთხით ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად 

ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგი აჩვენა. 
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მინიმალურია გარემოს დაცვის სამინისტროს უკუკავშირი და მომხმარებელთან ურთიერთობა.  
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ძალიან დაბალია თბილისის მერიის აქტიურობაც კითხვებზე პასუხის გაცემის კუთხით,მიუხედავად 

იმისა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მეტ „ლაიქიანი“ გვერდია. 
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აუდიტის სამსახურის Facebook გვერდზე ორი თვის განმავლობაში სულ ოთხი კომენტარი 

(ნეიტრალური) დაფიქსირდა.  

 

კომენტარების წაშლა და ყალბი FACEBOOK ანგარიშები 

 

კვლევამ ცხადყო, რომ საჯარო დაწესებულებების Facebook გვერდებზე მომხმარებლების მიერ 

დაწერილი კომენტარები ხშირ შემთხვევაში იშლება. მონიტორინგის ფარგლებში ასეთი ფაქტები 

დაფიქსირებული იქნა საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 

ცესკოს და ჯანდაცვის სამინისტროს Facebook გვერდებზე. ამავე დროს, რამდენიმე უწყების გვერდზე 

ხშირად ვაწყდებით გამოხმაურებებს, რომელებიც აშკარად მიმართულია ნეგატიური შინაარსის 

კომენტარებზე რომელთა ადრესატიც არ ჩანს. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ შემდეგი სიტუაცია 

ცესკოს ერთ-ერთ ალბომზე:  
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მას შემდეგ რაც ვაწვებით ღილაკს “view all 4 comments” ოთხის ნაცვლად მხოლოდ ერთი კომენტარი 

გვხვდება.  

 

ამ შემთხვევაში, შეიძლება დანამდვილებით ითქვას, რომ სამი კომენტარი წაშლილია, რადგან ჩვენ 

ისინი წაშლამდე გადავიღეთ. ასე გამოიყურებოდა ალბომი კომენტარების წაშლამდე: 
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დარწმუნებით ვერ ვიტყვით, რომ ყველა მსგავს შემთხვევაში ეს კომენტარები წაშლილია გვერდის 

ადმინისტრაციის მიერ (შესაძლოა კომენტარის ავტორმა თავად წაშალა საკუთარი პოსტი, ან გააუქმა 

ანგარიში). ამავე დროს, რთულია იმის იდენტიფიცირება თუ კონკრეტულ შემთხვევაში რით არის 

განპირობებული მსგავსი ქმედება. მაგალითად ერთ-ერთი მიზეზი შესაძლებელია, აგრეთვე იყოს 

უცენზურო შინაარსის კომენტარების შეზღუდვის პოლიტიკაც იყოს.  

საინტერესოა, რომ ცენზურას ხშირად ექვემდებარება ეთიკის ფარგლებში გამოხატული კრიტიკული 

შინაარსის შეკითხვებიც. მაგალითად შეგვიძლია, მოვიყვანოთ გიგი უგულავას გვერდზე აღმოჩენილი 

კომენტარის წაშლის ფაქტი: 
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მონიტორინგის ფარგლებში ჩვენს მიერ დაფიქსირდა ყალბი Facebook ანგარიშების გამოყენების 

ტენდენციაც. მაგალითად რამდენიმე უწყების გვერდზე გამოიკვეთა ანგარიშები რომლებსაც ხშირად 

ერთი ადამიანი მართავს და ერთი და იგივე პროფილით ხდება რამდენიმე უწყების გვერდზე 

კომენტარების დატოვება. ყალბი ანგარიშების ამოცნობა რამდენიმე ნიშნით შეიძლება მოხდეს:  

• გვერდი შექმნილია რამდენიმე თვის წინ; 

• მომხმარებელს საკუთარ კედელზე არ აქვს სხვა აქტივობა, გარდა სამთავრობო უწყებების 

სიახლეების გაზიარებისა; 

• მომხმარებელს მოწონებული აქვს მხოლოდ სამთავრობო უწყებები; 

• მეგობრების სიაში დამატებული ჰყავს  ყალბი Facebook ანგარიშები. 

ყველაზე მეტი ყალბი გვერდი ჩვენს მიერ თავდაცვის სამინისტროს Facebook გვერდზე დაფიქსირდა. ამ 

ყალბი ანგარიშებით მათი ადმინისტრატორები გვერდის ყველა აქტივობაზე ათობით კომენტარს 

ტოვებენ.  

ხშირია შემთხვევა, როცა სხვადასხვა მომხმარებელი იდენტური შინაარსის კომენტარს ტოვებს. ეს 

გვაძლევს საფუძველს ვივარაუდოთ, რომ ორივე ანგარიშს ერთი ადამიანი მართავს. 
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რეკომენდაციები 
 

საჯარო დაწესებულებების Facebook გვერდებმა, პირველ რიგში, ხელი უნდა შეუწყონ მომხმარებელსა 

და დაწესებულებას შორის ორმხრივ კომუნიკაციას, ამავე დროს მეტად ხელმისაწვდომი გახადონ 

ინფორმაცია საჯარო დაწესებულების საქმიანობის შესახებ. მონიტორინგის შედეგად, შეიძლება 

გამოიყოს ის პრობლემები და ფაქტორები, რომლებიც აფერხებს ელექტრონული ჩართულობის 

განვითარებას სოციალურ ქსელებში. ამავე დროს, იდენტიფიცირებული პრობლემების ანალიზზე 

დაყრდნობით შემუშავებული იქნა პირველადი რეკომენდაციები: 

1.  მომხმარებლებს საშუალება უნდა ჰქონდეთ საჯარო დაწესებულებების Facebook გვერდებზე 

გამოიყენონ პირადი გზავნილების სერვისი; 

2.  გვერდების ადმინისტრატორები ყურადღებით უნდა მოეკიდონ თითოეულ გზავნილს, 

კითხვასა თუ უბრალო კომენტარს. გარდა ამისა, ისინი უნდა იყვნენ საკმარისად 

კომპეტენტურნი, რომ სწრაფად და ეფექტურად გასცენ პასუხი სპეციფიურ შეკითხვებს; 

3.  Facebook გვერდები გამოყენებული უნდა იქნეს სადისკუსიო პლატფორმად;  

4.  უნდა აღიკვეთოს ყალბი ანგარიშების გამოყენების ტენდენცია; 

5.  გვერდების პოპულარიზაციისა და შესაბამისი სოციალური საკითხებისადმი ინტერესის 

გაღრმავების მიზნით მნიშვნელოვანია თემატური აპლიკაციების შექმნა და ინტეგრაცია;  

6.  აუცილებელია გაიმიჯნოს საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის პირადი Facebook გვერდი  

ადმინისტრაციული ორგანის ოფიციალური Facebook გვერდისგან;  

7.  Facebook გვერდებზე უნდა შეიზღუდოს უმნიშვნელო სიახლეების განთავსების პრაქტიკა (მაგ. 

ფოტო-მასალა, ბმულები, რომლებსაც საერთო არაფერი აქვთ დაწესებულების საქმიანობასთან 

და ა.შ.). წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს მხოლოდ და მხოლოდ შეამცირებს მომხმარებლის 

ინტერესს დაწესებულების საქმიანობის მიმართ. 
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