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იუნესკოს განსაზღვრებით (www.unesco.org) – ელექტრონული მმართველობა
გულისხმობს საჯარო სექტორის მხრიდან ინფორმაციისა და საკომუნიკაციო ტექ-
ნოლოგიების გამოყენებას მომსახურებისა და ინფორმაციის მიწოდების გაუმჯობე-
სებისათვის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის
მხარდასაჭერად,ასევე,როგორცხელისუფლებისუფროანგარიშვალდებული,გამ-
ჭვირვალედა ეფექტურიფუნქციონირებისათვის. ელ-მმართველობა ხელს უწყობს
დებატების, ლიდერების, პოლიტიკის და ინვესტიციების, აგრეთვე განათლებაზე
ხელმისაწვდომობის, მოქალაქეთააზრებისგაზიარების, ინფორმაციისმიწოდებისა
დასერვისებისახალიფორმებისდანერგვას.ელექტრონულიმმართველობისკონ-
ცეფციაუფროფართოცნებაავიდრეელექტრონულიმთავრობა,ვინაიდანმასშეუძ-
ლიაშეიტანოსცვლილებებიმოქალაქეებისადახელისუფლებისურთიერთკავშირში
და ურთიერთქმედებაში. ელ-მმართველობას შეუძლია დაამკვიდროს უფლებებისა
და ვალდებულებების მხრივ მოქალაქეობის ცნების ახალი მოდელი. მისი მიზანია
ჩართოსმოქალაქეგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში,აღჭურვოსიგირეალური
ძალაუფლებით,გაზარდოსმისი,როგორცსაზოგადოებრივპროცესებშიმონაწილის
შესაძლებლობები.
ელექტრონული მმართველობა მსოფლიო საზოგადოების განვითარების ერთ-

ერთმნიშვნელოვანინსტრუმენტადშეგვიძლიამივიჩნიოთ.ის21-ესაუკუნისინფორ-
მაციულისაზოგადოებისშემადგენელინაწილია.დღესდღეობითარსებობსელექტ-
რონულიმმართველობისრამდენიმედეფინიცია:ციფრულიმმართველობა,ონლაინ
მმართველობა,ინტერნეტმმართველობადასხვა. რატერმინითაცარუნდააღვნიშ-
ნოთსახელმწიფომმართველობისესახალიდანოვატორულისაშუალება,ფაქტია,
რომგლობალურიმასშტაბითისაქტიურადიმკვიდრებსადგილს,როგორცსახელმ-
წიფოადმინისტრირებისმნიშვნელოვანიმექანიზმი.აღსანიშნავია,რომელექტრო-
ნულიმმართველობისპრაქტიკულიდანერგვადაგანვითარებაოთხიძირითადიმი-
მართულებითხორციელდება:

• ელ-მმართველობა მოქალაქეებისათვის– G2C(Government-to-Citizen);
• ელ-მმართველობა ბიზნესისთვის – G2B(Government-to-Business);
• ელ-მმართველობა სახელმწიფო ორგანოებისთვის – G2G(Government–to-
Government);

• ელ-მმართველობა საჯარო მოხელეებისათვის – G2E (Government-to-
Employees).
ელ-მმართველობისგანვითარებისჩამოთვლილიმიმართულებებისაკმაოდბევრ

ქვე-ელემენტსმოიცავს:საჯაროინფორმაციისონლაინგამოქვეყნება,საზოგადოებ-
რივიგამოკითხვები,აქტიურიორმხრივიინტერაქტივისახელმწიფოსტრუქტურებსა
დამომხმარებლებსშორის,სხვადასხვაონლაინსერვისებისარსებობა,ხმისმიცემის
ელექტრონულიფორმატიდასხვა.აქვეგვინდააღვნიშნოთ,რომარსებობსელექტ-
რონულიმმართველობა,რომელიცარეფუძნებაინტერნეტმოხმარებას,ანუისეთი
ელექტრონულისაშუალებებიდასერვისებიროგორებიცაა:ტექსტურიგზავნილები,
ბიომეტრიულიპასპორტებიდაპირადობისმოწმობები,სატელეფონოსერვისებიდა
სხვა.

http://www.unesco.org
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ექსპერტებისაერთაშორისოპრაქტიკაშიელექტრონულიმმართველობისდანერ-
გვისრამდენიმესტადიასგანასხვავებენ:

• პირ ვე ლი სტა დია – საჯაროდაწესებულებები ითვისებენ ინტერნეტს, იქმნება
მთავრობისსხვადასხვასტრუქტურისვებ-გვერდები,თუმცაისინიუფროზოგადი
ინფორმაციისშემცველებიარიან;

• მე ო რე სტა დია–ვებ-გვერდებიუფრომეტშინაარსიძენენ:ჩნდებაახალიამბე-
ბი,სამართლებრივიდოკუმენტებიდაოფიციალურიპუბლიკაციები,აგრეთვეშე-
საძლებელიავებ-გვერდზეძიებისჩატარება,ელექტრონულიფოსტისგაგზავნა;

• მე სა მე სტა დია–ვებ-გვერდებისინტერაქტიულობისდონემაღლდება.იქმნება
სამთავრობოპორტალები,სადაცმომხმარებელთაკონკრეტულიჯგუფებისთვის
საინტერესოინფორმაციათავსდება.შესაძლებელიასხვადასხვაფორმებისადა
ბლანკებისჩამოტვირთვა,აუთენტიფიკაციისმექანიზმებისდანერგვა;

• მე ოთხე სტა დია – მომხმარებელს ინტერნეტის მეშვეობით ურთიერთობის სა-
შუალება აქვს. ინტერნეტის დახმარებით მოქალაქეებს შეუძლიათ ხმა მისცენ
არჩევნებშიდარეფერენდუმებში, მიიღონ სხვადასხვადოკუმენტი: პასპორტი,
მართვისმოწმობა,ვიზა,ლიცენზიადაა.შ.ამავეეტაპზეშესაძლებელიაინტერ-
ნეტისგამოყენებითგადასახადებისადამოსაკრებლებისგადახდა,სახელმწიფო
შესყიდვებშიმონაწილეობადაა.შ.;

• მე ხუ თე სტა დია–მთავრობასყველასახისმომსახურებისგაწევაშეუძლიაინ-
ტერნეტისმეშვეობით.1

მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში ელ-მმართველობის ხუთივე ეს სტადია საკმაოდ
კარგადარისგანვითარებული.საქართველოშიცშეინიშნებარიგიდადებითიძვრე-
ბი,თუმცაამისშესახებჩვენიკვლევისმეორენაწილშიგვექნებასაუბარი.ამჯერად
კიგვინდაშევჩერდეთისეთმნიშვნელოვანსაკითხზე,როგორიცააელექტრონული
გამჭვირვალობა, რადგანაც განვითარებული ელექტრონული მმართველობა თა-
ვისთავად არ გულისხმობს ელექტრონული გამჭვირვალობის უცილობელ არსებო-
ბას,თუმცამისიმნიშვნელოვანიშემადგენელინაწილია.სხვაგვარად,რომვთქვათ, 
თუ ელ - მ მარ თ ვე ლო ბა ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით ხელს 
უწყობს სა ხელ მ წი ფო ად მი ნის ტ რი რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას და მი სი 
ეფექ ტუ რო ბის ამაღ ლე ბას, ელ - გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა სა ხელ მ წი ფო ან გა რიშ ვალ დე-
ბუ ლე ბი სა და ან გა რიშ გე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ს ტ რუ მენ ტია თა ნა მედ რო ვე სა-
ინ ფორ მა ციო ხა ნა ში. 

1 „საქართველოშიინფორმაციისგამჭვირვალობისსამართლებრივიბაზისმიმოხილვა“
-გიაკიკნაძე,„ელექტრონულიგამჭვირვალობისდანერგვასაქართველოში”,გვ.14.,
თბილისი,2007წელი.
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ელექტრონული მმართველობიდან –  
ელექტრონულ დემოკრატიამდე

ელექტრონულიდემოკრატია,როგორცდემოკრატიისგანვითარებისხარისხობ-
რივადახალი,უფრომაღალისაფეხური,მნიშვნელოვნადზრდისდემოკრატიისპო-
ტენციალს,მისეფექტიანობასადაქმედითობას.ელექტრონულიდემოკრატიაეფუძ-
ნებაინფორმაციისადაკომუნიკაციისინტერაქტივს,ურთიერთქმედებას,გლობალურ
სოციალურ კავშირებს, სიტყვის თავისუფლების უპრეცედენტო შესაძლებლობებს,
გლობალურ თავისუფალ ასოციაციათა შექმნას და ინფორმაციის გავრცელებას,
პროფესიულიდა საზოგადოებრივი პერსპექტივების ზრდას,რაც გარკვეულწილად
შლის ერი-სახელმწიფოს იდენტურობასდა აყალიბებს გლობალურდალოკალურ
იდენტურობებს. აძლევს ახალ შესაძლებლობებს ბიზნესსა და მთავრობებს. ხელს
უწყობს მოქალაქეების მონაწილეობას სახელმწიფოთა გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში.უფროდინამიურსხდისსაზოგადოებრივცხოვრებას.2
ელექტრონული დემოკრატია საკმაოდ ახალი ტერმინია, რადგანაც მისი ინს-

ტიტუციური დამკვიდრება მხოლოდ გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაიწყო.
ელ-დემოკრატია გულისხმობს საინფორმაციო-საკომუნიკაციოტექნოლოგიების გა-
მოყენებასმთავრობების,პოლიტიკურიპარტიების,საზოგადოებრივიჯგუფების,მო-
ქალაქეების, ბიზნესის თუ პოლიტიკური პროცესების მონაწილე სხვა სუბიექტების
მიერ,ადგილზედასაერთაშორისოსივრცეში.ფართოგაგებითელექტრონულიდე-
მოკრატიაგულისხმობსმოქალაქეთადაორგანიზაციათააზრებისგათვალისწინებასა
დამათაქტიურჩართვასპოლიტიკურიგადაწყვეტილებებისმიღებაში,პოლიტიკური
პროცესებისმართვაში.ელექტრონულიმმართველობისგანგანსხვავებით,რომელიც
იქმნება „ზევიდან“ სახელმწიფო აპარატის ეფექტური ფუნქციონირების გაუმჯობე-
სებისათვის, ელექტრონული დემოკრატია ორიენტირებულია მოქალაქეთა უფრო
აქტიურ ჩართვაზე პოლიტიკურ პროცესებში, სახელმწიფოს მართვის „ქვევიდან“
(საზოგადოებიდან)მომდინარეინიციატივაზე.
ელექტრონულიდემოკრატიის ამოცანააგაუადვილოსმოქალაქეებსსახელმწი-

ფოპოლიტიკის განხორციელებაშიდაგადაწყვეტილებების მიღებაშითანამონაწი-
ლეობისსაშუალება.მასშეუძლიახელიშეუწყოსგადაწყვეტილებებისმიღებისპრო-
ცესისგამჭვირვალობას, უფროდააახლოვოსმოსახლეობახელისუფლებასთანდა
გაზარდოსხელისუფლებისლეგიტიმურობისხარისხი.დემოკრატიის ასეთიფორმა
შეიძლებაჩაითვალოსპირდაპირადდაგარკვეულწილადშეცვალოსწარმომადგენ-
ლობითიდემოკრატიისდამკვიდრებული ნორმები, რაც სულ უფრო არაეფექტური
ხდება მმართველი ელიტის მიერ თანამედროვე მანიპულაციური ტექნოლოგიების
გამოყენებისგამო.
შესაძლებელია გამოვკვეთოთ ელექტრონული დემოკრატიის განვითარების

რამდენიმეგლობალურიტენდენცია:

1. იზრდება ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებისა და მისი გამოყენების
ხარისხობრივიმაჩვენებლები;

2. ელექტრონულიფოსტამკვიდრდებაკომუნიკაციისმნიშვნელოვანინსტრუმენტად;
3. იქმნებასამთავრობოპორტალები,რომლებიცარსობრივადგანსხვავდებაჩვე-

ულებრივისამთავრობოვებ-გვერდებისგან,იქმნებაინტერნეტსაზოგადოებრი-
ვიჯგუფები;

2 ელექტრონულიმმართველობასაქართველოში:მსოფლიოტენდენციები–ქეთევან
როსტიაშვილი.http://www.idfi.ge/?cat=researches&topic=35&lang=ka

http://www.idfi.ge/?cat=researches&topic=35&lang=ka
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4. ონლაინსერვისებიქმნიანახალკიბერსივრცეს;
5. ყოველდღიურადმკვიდრდებაახალიელექტრონულიინოვაციებიდაუმჯობეს-

დებამომხმარებელთამოთხოვნებზერეაგირებისხარისხი;
6. ინტერნეტიიქცევაიდეებისადამოსაზრებებისგაცვლისუნივერსალურსივრცედ,

სადაც მოქალაქეებს შეუძლიათ გამოხატონ საკუთარი დამოკიდებულება
დემოკრატიულიპროცესებისგანვითარებაზე(ონლაინდებატები,პროტესტები,
პეტიციები,გამოკითხვები,განხილვებიდაა.შ.);

7. ინტერნეტ გამჭვირვალობა ხელს უწყობს საერთო დემოკრატიული ხარისხის
გაუმჯობესებას;

8. ელექტრონულმმართველობაშიდაბანდებულითანხებიუზრუნველყოფსადმი-
ნისტრაციულიხარჯებისშემცირებასდამმართველობისეფექტურობისგაუმჯო-
ბესებას;

9. ჩნდებიანინტერნეტსაზოგადოებისლიდერები(ბლოგერები,სოციალურიქსე-
ლების აქტიური მომხმარებლებიდა ა.შ.),რომლებიც გარკვეულზეგავლენას
ახდენენსაზოგადოებრივიაზრისფორმირებაზედაპოლიტიკურპროცესებზე;

10.სახელმწიფო უწყებები ცდილობენ საჯარო პოლიტიკის ფორმირებისას მეტი
ინტერაქტივისგამოყენებასდაგარკვეულისოციალურ-ეკონომიკურიმიმართუ-
ლებებისკორექტირებას.

ელექტრონულიდემოკრატიისსტანდარტებისსრულფასოვანიდამკვიდრებისთ-
ვის, ისევე როგორც ზოგადად ელექტრონული მმართველობის ეფექტურიფუნქცი-
ონირებისთვის,უმთავრესიპირობააქვეყანაშიინტერნეტმომხმარებელთამაღალი
რაოდენობა. მაგალითისთვის, ესტონეთში მოსახლეობის უკვე 75%-ს აქვს ინტერ-
ნეტწვდომა,ხოლოსამხ.კორეაში(გაეროსკვლევებითსამხ.კორეაელ-მთავრობის
განვითარებითმსოფლიოშიპირველადგილზეიმყოფება)მოსახლეობის81%-თვის
არისხელმისაწვდომიინტერნეტი(თითქმის40მილიონიადამიანისათვის).

ინტერნეტმომხმარებლებისადამოსახლეობისმსოფლიოსტატისტიკა

მსოფლიო
რეგიონები

მოსახლეობა
(2010წ.)

ინტერნეტმომხმარებელთა
რაოდენობა მოსახლეო-

ბისინტერნეტ
წვდომისმაჩ-
ვენებელი

მატება
2000-
2010

ინტერნეტმომ-
ხმარებლების
გადანაწილება
რეგიონებისმი-

ხედვით
2000წ.
31დეკ.

2010
წელი

აფრიკა 1,013,779,050 4,514,400 110,931,700 10.9% 2,357.3% 5.6%
აზია 3,834,792,852 114,304,000 825,094,396 21.5% 621.8% 42.0%
ევროპა 813,319,511 105,096,093 475,069,448 58.4% 352.0% 24.2%
ახლო
აღმოსავლეთი

212,336,924 3,284,800 63,240,946 29.8% 1,825.3% 3.2%

ჩრდ.ამერიკა 344,124,450 108,096,800 266,224,500 77.4% 146.3% 13.5%
ლათ.ამერიკა/
კარიბის
რეგიონი

592,556,972 18,068,919 204,689,836 34.5% 1,032.8% 10.4%

ოკეანეთი/
ავსტრალია

34,700,201 7,620,480 21,263,990 61.3% 179.0% 1.1%

მთლიანიჯამი 6,845,609,960 360,985,492 1,966,514,816 28.7% 444.8% 100.0%
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თ
ავ

ი 
I

იმისთვის,რომკიდევუფროთვალსაჩინოდგამოჩნდესდემოკრატიისხარისხის
დამოკიდებულება ინტერნეტის განვითარებისდონეზე, გვინდა წარმოვადგინოთამ
ორიმაჩვენებლისშედარებითიანალიზისსკალა,სადაცდემოკრატიისგანვითარების
ინდექსიწარმოდგენილიაორგანიზაციაEconomistIntelligenceUnit-ისმიერ(http://
www.eiu.com),ხოლოინტერნეტისმომხმარებელთარაოდენობისმონაცემებივებ
-პორტალ – ინტერნეტის მსოფლიო სტატისტიკის მიერ (www.internetworldstats.
com).

ქვეყანა ადგილიდემოკრატიის
განვითარებისგლობალურ

რეიტინგში

ინტერნეტმომხმარებელთა
პროცენტულიმაჩვენებელი

ნორვეგია 1 94.8%
ისლანდია 2 97.6%
დანია 3 86.1%
შვედეთი 4 92.5%ა
ახ.ზელანდია 5 85.4%
ავსტრალია 6 80.1%
ფინეთი 7 85.3%
შვეიცარია 8 75.3%
კანადა 9 77.7%
ნიდერლანდები 10 88.6%

როგორცამსტატისტიკურიბადეებიდანჩანს,მსოფლიოშიყოველწლიურადიზრ-
დებაინტერნეტმომხმარებელთარაოდენობადა2010წლისმდგომარეობითმსოფ-
ლიოს28,7%-საქვსწვდომაინტერნეტზე. ამა ვე დროს ფაქ ტი ა, რომ მა ღალ გან-
ვი თა რე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის ქვეყ ნებ ში ინ ტერ ნეტ სა ზო გა დო ე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან 
სო ცი ა ლურ და პო ლი ტი კურ ფუნ ქ ცი ას იძენს.
2006-2008 წლებში საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებელთა რაოდენობამ

მნიშვნელოვნადიმატა.კომუნიკაციებისეროვნულიკომისიისმონაცემებითფიქსირე-
ბულიინტერნეტმომხმარებლებისრაოდენობა2წელიწადში7,8%-დან23,8%-მდე
გაიზარდა.

324720 

497421 

705797 

2008 2009 2010

საქართველოში  ფიქსირებული ინტერნეტ
მომხმარებელთა რიცხვის ზრდის დინამიკა  

http://www.eiu.com
http://www.eiu.com
http://www.internetworldstats.com
http://www.internetworldstats.com
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აქვეგვინდააღვნიშნოთ,რომფიქსირებულიმომხმარებლებისრაოდენობაარ
ასახავსრეალურ სურათს,რადგან საბოლოო ინტერნეტ მომხმარებელთარაოდე-
ნობაგაცილებითმაღალიასაქართველოში(ფიქსირებულIP-ითუმეტესშემთხვევა-
შიერთზემეტიმომხმარებელისარგებლობს,სახელმწიფოანსხვაორგანიზაციებში
კი,თავისთავად,გაცილებითმეტიამომხმარებელთასაერთორიცხვი).ინტერნეტის
მსოფლიოსტატისტიკისონლაინრესურსის(www.internetworldstats.com)ინფორ-
მაციით, რომელიც ეყრდნობა გაერო-ს ინფორმაციისა და კომუნიკაციების ტექნო-
ლოგიებისსაკითხებისსააგენტოს (UnitedNationsagency for information and 
communication technology issues – ITU)მონაცემებს,საქართველოშიინტერ-
ნეტმომხმარებელთარიცხვისზრდისდინამიკაშემდეგნაირადგამოიყურება:

წელი ინტერნეტ 
მომხმარებელთა 

რაოდენობა

მოსახ-
ლეობა

ინტერნეტ მომხმარებელთა 
პროცენტული  
მაჩვენებელი

2000 20,000 4,389,004 0.5%
2006 332,000 4,389,004 7.6%
2009 1,024,000 4,615,807 22.2%
2010 1,300,000 4,600,825 28.3%

კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ოფიციალური მონაცემები, სამწუხაროდ,
ადასტურებსსაქართველოსრეგიონებშიინტერნეტწვდომისდაბალმაჩვენებელსაც,
თუმცაშეიმჩნევატექნიკურინაპრალისშემცირებისდადებითიტენდენციაც:

89249

128308

157549

13603

49023
64163

2008 2009 2010

თბილისი
რეგიონები

თბილისისა და საქართველოს რეგიონების 
ფიქსირებული მომხმარებლების შეფარდება

აღსანიშნავიასაქართველოშიინტერნეტბიზნეს-სფეროს (ეკონომიკურისექტო-
რისსხვასეგმენტებთანშედარებით)განვითარებისწარმატებულიდინამიკაც,რომ-
ლისზრდამაც2009წელს34%-სმიაღწიადა94 824 961მილიონილარიშეადგინა.
ესკიდევერთხელმეტყველებს,რომინტერნეტისაქართველოშიერთ-ერთიყველა-
ზედინამიურადგანვითარებადიდაპერსპექტიულიბიზნესდარგია.

http://www.internetworldstats.com
http://www.unsystem.org/
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ელექ ტ რო ნუ ლი დე მოკ რა ტია და ფუძ ნე ბუ ლია ელექ ტ რო ნულ მმარ თ ვე ლო ბა-
ზე და გუ ლის ხ მობს თა ნა მედ რო ვე სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო-
ლო გი ე ბის ურ თი ერ თ ქ მე დე ბას, მათ ადაპ ტი რე ბას დე მოკ რა ტი უ ლი ფა სე უ ლო ბე-
ბის უნი ვერ სა ლურ სტან დარ ტებ თან. მა გა ლი თად, ევ რო საბ ჭოს ელექ ტ რო ნუ ლი 
მმარ თ ვე ლო ბის კონ ცეფ ცია მო ი ცავს თა ნა მედ რო ვე ელექ ტ რო ნუ ლი ტექ ნო ლო-
გი ე ბის გან ვი თა რე ბას სა ჯა რო სექ ტო რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის სა მი მი მარ თუ ლე-
ბით: სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ურ თი ერ თო ბა, 
სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ე ბის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის ყვე ლა 
სტა დი ა ზე (ელექტრონული დე მოკ რა ტი ა), სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფა (ელექტრონული სა ჯა რო სერ ვი სი).
ელ-დემოკრატიამოითხოვსმთავრობების,ამომრჩევლების,პოლიტიკურიპარ-

ტიებისადა სოციალური ჯგუფების ელექტრონულიფორმით ჩართულობასდემოკ-
რატიულპროცესებში. მკვიდრდება ურთიერთქმედებისდაანგარიშვალდებულების
უფროაქტიურიდამაღალისტანდარტი.

ელექტრონული დემოკრატია ამკვიდრებს ხელისუფალსა და მოქალაქეს
შორისურთიერთობისსრულიადახალფორმებს:

• ელ-ჩართულობა (e-engagement) – საზოგადოების მონაწილეობა
სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებაში ელექტრონული ქსელების
საშუალებით;

• ელ-კონსულტაცია (e-consultation) – ელექტრონული ინტერაქტივი
საჯარომოხელეებს,მოქალაქეებსადადაინტერესებულჯგუფებსშორის;

• ელ-კონტროლი (e-controllership) –სახელმწიფოორგანოებისხარჯების,
საქმიანობისა და მომსახურების ხარისხის ელექტრონული მართვა და
კონტროლი.

ამავე დროს ელექტრონული დემოკრატიის, ისევე როგორც წარმომადგენლო-
ბითი დემოკრატიის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედია ხელისუფლების
გამჭვირვალობა, რადგანაც, მხოლოდ ურთიერთნდობაზე და ხელისუფლების ან-
გარიშვალდებულებაზე დაფუძნებულ საზოგადოებას ძალუძს დემოკრატიულ პრინ-
ციპებზე ფუნქციონირებადი სახელმწიფოს მართვა. გვსურს აქვე აღვნიშნოთ, რომ
ელექტრონული მმართველობის კონცეფცია, მისი თავდაპირველი სახით, ნაკლებ
ყურადღებასუთმობდაელ-გამჭვირვალობისკომპონენტისგანვითარებას,ვინაიდან
ორიენტირებული იყო ელექტრონული მომსახურების გაწევით ადმინისტრაციული
ხარჯებისშემცირებასადამმართველობისეფექტურობისხარისხისგაუმჯობესების-
კენ. ამის ერთ-ერთი მიზეზი შესაბამისი საკანონმდებლონორმების/რეგულაციების
არ-არსებობაციყო,რაცშექმნიდაელექტრონულიგამჭვირვალობისდამკვიდრების-
თვისაუცილებელსამართლებრივბაზას.თუმცა,2008წელსდაწყებულმამსოფლიო
ეკონომიკურმაკრიზისმაბევრირამშეცვალაამმიმართულებით.პირველრიგშიეს
ცვლილებებიგამოწვეულიიყობიზნესდასახელმწიფოსექტორისადმისაზოგადოე-
ბისნდობისუპრეცედენტოვარდნით.სწორედგლობალურიეკონომიკურიკრიზისის
ფონზეწამყვანიდემოკრატიულიქვეყნებიდარწმუნდნენელ-გამჭვირვალობისახა-
ლისტანდარტებისდამკვიდრებისაუცილებლობაში.ამისერთ-ერთიყველაზეთანა-
მედროვემაგალითიააშშ-ისპრეზიდენტისინოვაციურისტრატეგია„გამჭვირვალედა
ღიამთავრობისინიციატივა“(OpenGovernmentInitiative).
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გამჭვირვალე ელ-მმართველობა ამერიკის 
შეერთებული შტატების მაგალითზე

Memorandum for the Heads of Executive 
Departments and Agencies 

SUBJECT: Transparency and Open Government

We will work together to ensure the public trust 
and establish a system of transparency, public 
participation, and collaboration. Openness will 
strengthen our democracy and promote efficiency 
and effectiveness in Government.

BARACK OBAMA

აშშ-ისპრეზიდენტის,ბარაკობამასერთ-ერთიპირველიინიციატივაფორმული-
რებულია მის მიერ გამოცხადებულ „გამჭვირვალედაღია მთავრობის“ მემორან-
დუმში:„ჩემიადმინისტრაციამოწოდებულიაშექმნასმთავრობისგამჭვირვალობის
უპრეცედენტოდონე. ჩვენ ერთად ვიმუშავებთ იმისთვის,რომ უზრუნველვყოთ სა-
ზოგადოებისნდობა,დავამკვიდროთგამჭვირვალობისსისტემა,საზოგადოებისჩარ-
თულობა და თანამშრომლობა. ღიაობა გააძლიერებს ჩვენს დემოკრატიას, უფრო
ეფექტიანსდაქმედითსგახდისმთავრობას.“ახალიინიციატივასამპოსტულატზეა
დაფუძნებული:

• გამ ჭ ვირ ვა ლო ბა – ხელისუფლებამუნდაუზრუნველყოსმოქალაქეებიინფორ-
მაციითმთავრობისსაქმიანობისშესახებ,რათაიყოსუფროანგარიშვალდებუ-
ლიმათწინაშე;

• მო ნა წი ლე ო ბა – ხელისუფლებამაქტიურადუნდაგაითვალისწინოსგარეწყა-
როებიდან მიღებული ექსპერტული შეფასებები, რათა ინფორმაციის მიღების
ხარჯზეგაუმჯობესდესმისიპოლიტიკა;

• თა ნამ შ რომ ლო ბა –ოფიციალურმაპირებმაუნდაითანამშრომლონერთმანეთ-
თანდამოქალაქესთანეროვნულიპრობლემებისგადაწყვეტისმიზნით.

2009წლის21 იანვარს გამოცემულიმემორანდუმის მიხედვით, „ღიადა გამჭ-
ვირვალემთავრობის“ინიციატივისმომზადებადაევალა„მართვისადასაბიუჯეტო
ოფისს“(OfficeofManagementandBudget),რომელმაცდირექტივისმომზადების
პროცესშიჩართოარამარტოსაექსპერტოწრეები,არამედფართოსაზოგადოებაც.
თეთრისახლის„ღიამთავრობის“ინიციატივისშემუშავებაშიმონაწილეობდახელი-
სუფლების გამჭვირვალობაში უშუალოდდაინტერესებული საზოგადოებაც. საინტე-
რესოა,რომესინიციატივაუპირველესყოვლისაშეეხოსამთავრობოელექტრონული
რესურსების გამჭვირვალობას. შემუშავებულიდირექტივის მიხედვით შეერთებული
შტატების„ღიამთავრობის“ინიციატივაინტერნეტსივრცეშიგანხორციელდა.მარ-
თვისადაბიუჯეტისოფისისმიერგამოცემულმადირექტივამდაავალდებულაყველა
სააგენტოდასახელმწიფოსტრუქტურაგანევითარებინათღიაობისპოლიტიკაოთხი
ძირითადიმიმართულებით:

1. სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა ელექ ტ რო ნულ ფორ მატ ში – საჯარო
ინფორმაციაუნდაგამოქვეყნდესდროულადდამოსახლეობისთვისხელმისაწ-
ვდომფორმატში.ამავედროს,საჯაროინფორმაციისპროაქტიულადგამოქვეყ-
ნებამხელიუნდაშეუწყოსსაჯაროინფორმაციისოფიციალურგამოთხოვნათა
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რიცხვის კლებას. ყველა სახელმწიფო სტრუქტურას დაევალა საკუთარ ვებ-
გვერდზეშეექმნაღიამთავრობისცალკეგანყოფილებაhttp://www.[agency].
gov/open;

2. გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ხა რის ხობ რი ვი გა უმ ჯო ბე სე ბა – კონტრო-
ლისმექანიზმებისშექმნასამთავრობოინფორმაციისხარისხობრივმაჩვენებ-
ლებზე,ინფორმაციისობიექტურობისშეფასება;

3. ღია მთავ რო ბის მიდ გო მის შექ მ ნა და ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცია –თითოეულმა
სახელმწიფოსტრუქტურამუნდაშექმნასდადანერგოსღიამთავრობისსაკუთა-
რისტრატეგია.ინიციატივისკოორდინაციისთვისუნდაშეიქმნას„ღიამთავრო-
ბის“მართვისპანელიwww.whitehouse.gov/open;

„ღია მთავრობის“ 
მართვის პანელი 
www.whitehouse.
gov/open

4. ღია მთავ   რო  ბის პო  ლი  ტი  კის ლო  გი  კუ  რი ჩარ   ჩოს შექ   მ   ნა – ღიამთავრობის
იდეისხორცშესხმისთვისინოვაციურიტექნიკურიმიღწევებისპრაქტიკულიდა-
ნერგვა,ხელისუფლებასადასაზოგადოებასშორისკომუნიკაციისხარისხისგა-
უმჯო  ბესება.3 

აღსანიშნავია,რომთეთრისახლისადმინისტრაციისინიციატივაგამჭვირვალედა
ღიამთავრობისშექმნაზედაფუძნებულიარიგსაკანონმდებლოაქტებზე.მათშორის
2002წელსმიღებულიელექტრონულიმმართველობისაქტი,ინფორმაციისხარისხის
აქტი,ქაღალდისბრუნვითდოკუმენტაციისწარმოებისშეზღუდვისაქტიდასხვა.

ბარაკობამასინიციატივისადა„მართვისადაბიუჯეტისოფისის“დირექტივისშე-
საბამისადშეერთებულშტატებშიგანხორციელდარამდენიმემნიშვნელოვანიელექ-
ტრონულიპროექტი,რამაცმნიშვნელოვნადაამაღლაპრეზიდენტისადმინისტრაცი-
ისანგარიშვალდებულებასაკუთარიმოქალაქეებისმიმართ:

•პირველად გამოქვეყნდა თეთრი სახლის ყველა ვიზიტორის/სტუმრის სია. ამ
ელექტრონული მონაცემთა ბაზის საშუალებით ამერიკელებს საშუალება აქვთ
ნახონთუვისმოსაზრებებსუსმენსთეთრისახლისადმინისტრაციაპოლიტიკის
ფორმირებისადადაგეგმვის პროცესში (http://www.whitehouse.gov/briefing-
room/disclosures/visitor-records);

3 http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive

http://www.[agency].gov/open
http://www.[agency].gov/open
http://www.whitehouse.gov/open
http://www.whitehouse.gov/open
http://www.whitehouse.gov/open
http://www.whitehouse.gov/briefing-room/disclosures/visitor-records
http://www.whitehouse.gov/briefing-room/disclosures/visitor-records
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თეთრისახლის
სტუმრების
მონაცემთაბაზა–
www.whitehouse.
gov

• ასევე პირველად გამოქვეყნდაონლაინფორმატში საჯარო ინფორმაცია პრე-
ზიდენტისადმინისტრაციისთანამშრომელთაფინანსურიანაზღაურებისშესახებ
და შესაძლებელი გახდა ადმინისტრაციაში დასაქმებული საჯარო მოხელეე-
ბის წლიური ფინანსური ანგარიშების მიღებაც (http://www.whitehouse.gov/
briefing-room/disclosures/annual-records/2010);

აშშ-ისპრეზიდენტის
ადმინისტრაციის
თანამშრომელთა
ანაზღაურება–www.
whitehouse.gov

• შეიქმნა ონლაინ რესურსი, სადაც მომხმარებელს საშუალება აქვს დეტალუ-
რად გაეცნოს „ამერიკის ეკონომიკური გაჯანსაღებისა და რეინვესტიციის აქ-
ტის“(TheAmericanRecoveryandReinvestmentActof2009)თანახმადსა-
ხელმწიფოსმიერდაფინანსებულპროექტებსადამათფინანსურანგარიშგებას
(www.recovery.gov);

აქტისფარგლებში
გაცემულიგრანტების
დეტალური
ვიზუალიზაცია–
www.recovery.gov

•2009წლისმაისშიდაიწყოპრეზიდენტისადმინისტრაციისმიერინიცირებული
მასშტაბურიპროექტი–მონაცემთაელექტრონულიბაზა–www.data.gov.პრო-
ექტისფარგლებშიშექმნილვებ-რესურსზეელექტრონულფორმატშითავსდება
აშშ-ისმთავრობისსხვადასხვადეპარტამენტებისადასააგენტოებისგანკარგუ-
ლებაში მყოფი საჯარო მონაცემები. ვებ-პორტალზე უკვე თავმოყრილია 167
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000სხვადასხვაცნობაფედერალურიმთავრობისსაქმიანობისშესახებ.ასეთი
უნივერსალურიელექტრონულიმონაცემთაბაზა,დაფუძნებულიერთისარკმლის
პრინციპზე,მომხმარებელსუადვილებსინფორმაციისმიღებასხელისუფლების
სტრუქტურებში აკუმულირებული მნიშვნელოვანი მონაცემების შესახებ. ასევე
აღსანიშნავიაისფაქტიც,რომმიმდინარეობსმონაცემთაბაზისრეგულარული
გაუმჯობესებამომხმარებელთასურვილებისადარჩევებისგათვალისწინებით;

ელექტრონული
მონაცემთაბაზა–
www.data.gov

• შეერთებული შტატების მოქალაქეებს საშუალება აქვთ ისარგებლონ ონლაინ
რესურსით – www.usaspending.gov. მონაცემთა ბაზა მოიცავს ინფორმაციას
ამერიკის მთავრობის მიერ გაცემული გრანტების, კონტრაქტების, ფინანსური
დახმარებების და სხვა ხარჯვითი საქმიანობის შესახებ. ნებისმიერ მსურველს
საშუალებააქვსგაეცნოსფედერალურიბიუჯეტიდანგამოყოფილიასიგნებების
განკარგვის ოფიციალურ მონაცემებს, რაც ამკვიდრებს ხელისუფლების ანგა-
რიშვალდებულებისახალსტანდარტსდააღრმავებსნდობასმოსახლეობასადა
მმართველელიტასშორის;

ფედერალური
ბიუჯეტისგანკარგვის
ელექტრონული
მონაცემთაბაზა–
www.usaspending.
gov

• კიდევერთიმნიშვნელოვანიინოვაციადაინერგა2009წლისივნისიდან.შეიქმნა
სპეციალური ვებ-რესურსი –www.it.usaspending.gov, სადაც აისახება ამერი-
კის მთავრობის მიერ საინფორმაციოტექნოლოგიების (IT) სფეროში ინვესტი-
რებულითანხებისოდენობა(ყოველწლიურადდაახლოებით78მილიარდიაშშ
დოლარი)დამოცემულიადაფინანსებულიპროექტები,პროგრამებიდამიმარ-
თულებების ჩამონათვალი. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მართვის პანელი
საშუალებასაძლევსITსპეციალისტებსთვალყურიადევნონსფეროსგანვითა-
რებას,მონაწილეობამიიღონსხვადასხვაგანხილვებში,კორექტივებიშეიტანონ
პროექტებისდაგეგმვისადაგანხორციელებისპროცესში;

http://www.data.gov
http://www.usaspending.gov
http://www.usaspending.gov
http://www.usaspending.gov
http://www.it.usaspending.gov
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ITსფეროში
დაფინანსებული
პროექტების
მონაცემთაბაზა–
www.it.usaspending.
gov

•გადასახადების ამერიკელ გადამხდელებს შესაძლებლობა აქვთ თვალყური
ადევნონ სახელმწიფოს მიერ საგარეოდახმარებაზე გაწეულფინანსურდანა-
ხარჯებს, განვითარების დინამიკას, არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებს. ინ-
ფორმაციისმოძიებაშესაძლებელიაამერიკისშეერთებულიშტატებისსაერთა-
შორისოგანვითარებისსააგენტოსმიერსპეციალურადამმიზნისთვისშექმნილ
ვებ-გვერდზე–www.foreignassistance.gov;

აშშ-სმიერ
საქართველოსთვის
გაწეულიფინანსური
დახმარება–www.
foreignassistance.
gov

• „ღია მთავრობის“ ინიციატივის ფარგლებში აშშ-ის ხელისუფლება დიდ ყუ-
რადღებასუთმობსარამარტოსაკუთარგამჭვირვალობასდაანგარიშვალდე-
ბულებასსაზოგადოებისწინაშე,არამედპოლიტიკისდაგეგმვისპროცესშიმო-
ქალაქეთა მონაწილეობის გააქტიურებასაც. ამ მიმართულებით შექმნილიადა
ფუნქციონირებსმრავალიინოვაციურივებ-რესურსი,სადაცროგორცჩვეულებ-
რივმოქალაქეებს,ისესპეციალისტებსადასაჯარომოხელეებსსაშუალებააქვთ
მიაწვდინონსაკუთარიმოსაზრებებიდაიდეებისახელმწიფოორგანოებს.მაგა-
ლითად,ვებ-რესურსის–www.challenge.govგამოყენებითშეერთებულიშტატე-
ბისსხვადასხვასახელმწიფოორგანოებიაქვეყნებენიდეათაკონკურსებს–დარ-
გებისგანვითარებაზემიმართულკონკრეტულპროექტებზე.საჯარომოხელეებს
შეუძლიათთავისუფლადგამოიყენონესვებ-გვერდიინოვაციურიიდეებისგან-
ხორციელებისათვისდაამისთვისხანდახანფულადიჯილდოებიცმიიღონ.ამავე
დროს,მათთავადშეუძლიათშესთავაზონსახელმწიფოუწყებასკონკრეტული
წინადადებები. იდეების ურთიერთგაცვლა ხდება არა მხოლოდფედერალური
მნიშვნელობისვებ-რესურსებისგამოყენებით,არამედკონკრეტულისახელმწი-
ფო უწყებების ვებ-გვერდების მეშვეობითაც. მაგალითად, აშშ-ის სახელმწიფო

http://www.it.usaspending.gov
http://www.it.usaspending.gov
http://www.foreignassistance.gov
http://www.foreignassistance.gov
http://www.foreignassistance.gov
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დეპარტამენტისვებ-პროექტი„აზრებისსივრცე2.0“–OpinionSpace2.0(www.
state.gov/opinionspace/) ყველა მსურველს უქმნის შესაძლებლობას დააფიქ-
სიროსსაკუთარიმოსაზრებაამერიკისსაგარეოპოლიტიკისმიმართულებებისა
დაამოცანებისშესახებ.დღეისთვისუკვე24სხვადასხვადეპარტამენტიიყენებს
საკუთარვებ-გვერდზეIdeaScale(www.ideascale.com)–აპლიკაციას,რაცსა-
შუალებასაძლევსკონკრეტულისამთავრობოონლაინრესურსისდამთვალიე-
რებელსგამოხატოსდადააფიქსიროსსაკუთარიმოსაზრებარომელიმემისთვის
მნიშვნელოვანსაკითხზეღიამთავრობისპოლიტიკისგანვითარებასთანდაკავ-
შირებით;

იდეების
გაცვლისპანელი
„სამშობლოსდაცვის
დეპარტამენტის“
ვებ-გვერდზე–www.
dhs.gov

• იმისთვის, რომ მომხმარებლისთვის გამარტივდეს წვდომა მთავრობის მიერ
ინიცირებულსხვადასხვაონლაინპროექტებზედასერვისებზე,შეიქმნადაფუნ-
ქციონირებს მასშტაბური ვებ-პორტალიwww.usa.gov. მისი მეშვეობითგამარ-
ტივებულიაყველაიმინფორმაციულრესურსთანწვდომა,რომლისადმინისტრი-
რებასაცინტერნეტსივრცეშიუზრუნველყოფსამერიკისმთავრობა,სხვადასხვა
დეპარტამენტებიდასააგენტოები.ვებ-პორტალიზრდისხელმისაწვდომობასსა-
ინფორმაციოსივრცეშიგაბნეულიელექტრონულისერვისებისადასაჭიროცნო-
ბებისგამოყენებისმსურველთათვისდა,ფაქტობრივად,ამერიკისვირტუალურ
კარიბჭესწარმოადგენს.

აშშ-ისმთავრობის
ერთიანივებ-
პორტალი–www.
usa.gov

http://www.state.gov/opinionspace/
http://www.state.gov/opinionspace/
http://www.ideascale.com
http://www.dhs.gov
http://www.dhs.gov
http://www.usa.gov
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http://www.usa.gov
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ჩვენგანვიხილეთმხოლოდარასრულისიაიმვებ-პროექტებისა,რომელთაგან-
ვითარებაც აქტიურად მიმდინარეობს ფედერალური მთავრობის მიერ გამჭვირვა-
ლობის,ანგარიშვალდებულების,მოქალაქეთასოციალურ-პოლიტიკურპროცესებში
ჩართულობისდონისასამაღლებლად.4აქვეგვინდააღვნიშნოთ,რომესმხოლოდ
მცირეჩამონათვალიაარსებულიონლაინპროექტებისადაცალკეულისახელმწიფო
უწყებები,კომპეტენციისფარგლებში,ცენტრალურიხელისუფლებისდირექტივების
გარეშეც, ნერგავენ ახალტექნოლოგიებს, გადაწყვეტილებებს, კომუნიკაციურტექ-
ნოლოგიებს,იყენებენსოციალურმედიას,აქვეყნებენ„ღიამთავრობის“ანგარიშებს,
აუმჯობესებენსაკუთარვებ-რესურსებს–ღიაობის,ანგარიშვალდებულების,გამჭვირ-
ვალობისადაჩართულობისპრინციპებზედაყრდნობით.აღსანიშნავია,რომელ-დე-
მოკრატიის ინსტიტუციური დამკვიდრების გარდა, ელექტრონულ მმართველობას
ასევე მნიშვნელოვანი პრაქტიკული სარგებელიც მოაქვს აშშ-ის მთავრობისა და
მოქალაქეებისათვის. მაგალითად, საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა ამ-
ცირებსსაქმისწარმოებისხარჯებს.თანამედროვესაინფორმაციოტექნოლოგიების
პროგრამულმადანერგვამაშშ-ისენერგეტიკისდეპარტამენტში2006-2009წლებში
160მილიონიდოლარისეკონომიაუზრუნველყო,სახაზინოდეპარტამენტში199მი-
ლიონიდოლარისეკონომიადაა.შ.
შეერთებულიშტატებისმაგალითზეშეგვიძლიააღვნიშნოთ,რომელექტრონული

გამჭვირვალობათანამედროვეელ-მმართველობისაუცილებელიშემადგენელინა-
წილიდაკომპონენტია. ელ-მმართველობისადაელ-გამჭვირვალობისამერიკული
მიღწევები,მათიგანვითარებისდინამიკადამიზნებიკარგადარისჩამოყალიბებუ-
ლიმართვისადაბიუჯეტისოფისისმიერკონგრესისსახელზეგაგზავნილმოხსენე-
ბაში სახელწოდებით: „2002 წლის ელექტრონული მმართველობის აქტის იმპლე-
მენტაციისანგარიში“(FY2009ReporttoCongressontheImplementationofThe
E-GovernmentActof2002–http://www.whitehouse.gov/omb/e-gov/),ისევერო-
გორცთეთრისახლისმიერგამოქვეყნებულ„ღიამთავრობისგანვითარების ანგა-
რიშში ამერიკელ ხალხს“ (OpenGovernment Progress Report to the American
People–http://www.whitehouse.gov/open).

4 უფროდაწვრილებითშეგიძლიათიხილოთთეთრისახლისინოვაციურიპროექტების
გალერეა-http://www.whitehouse.gov/open/innovations

http://www.whitehouse.gov/omb/e-gov/
http://www.whitehouse.gov/open
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ელექტრონული მმართველობის განვითარების 
გლობალური ტენდენციები

ელექტრონული მმართველობის გლობალური ტენდენციების ანალიზისთვის
მნიშვნელოვანიწყაროაგაერთიანებულიერებისეკონომიკურიდასოციალურიურ-
თიერთობებისდეპარტამენტისმიერრეგულარულადჩატარებულიკვლევები.ბოლო
ასეთიკვლევაგამოქვეყნდასახელწოდებით–„გლობალურიელექტრონულიმმარ-
თველობისმიმოხილვა2010–ელექტრონულიმმართველობაფინანსურიდაეკო-
ნომიკურიკრიზისისპირობებში“(The2010UnitedNationse-GovernmentSurvey:
Leveraginge-governmentatatimeoffinancialandeconomiccrisis).5
კვლევაჩატარდა2009წელსდაგამოქვეყნდა2010წლისდასაწყისში.იგიასა-

ხავსელექტრონულიმმართველობისგლობალურიტენდენციებისგანვითარებისდი-
ნამიკასმსოფლიოეკონომიკურიდაფინანსურიკრიზისისფონზე.არშევჩერდებით
ამმასშტაბურიდაძალზემნიშვნელოვანიკვლევისმეთოდოლოგიისაღწერაზე,6მაგ-
რამ აღსანიშნავია,რომ ელექტრონული მმართველობის განვითარების საბოლოო
ინდექსის(E–GovernmentDevelopmentIndex)გაანგარიშებასაკმაოდბევრინიშ-
ნულითხორციელდებოდა:

•ონლაინსერვისებისინდექსი–Onlineserviceindex;
• ელექტრონულიჩართულობისინდექსი–E-participationindex;
• სატელეკომუნიკაციოინფრასტრუქტურისინდექსი – Telecommunication
infrastructureindex;

• ადამიანურირესურსებისპოტენციალისინდექსი–Humancapitalindex.

გაეროსსპეციალისტებისაზრითარსებობსელექტრონულისერვისებისგანვითა-
რებისოთხისტადია:

ტრანსნაციონალური
დონე

დაკავშირების
დონე

გაუმჯობესების დონე

აუცილებელი/საწყისი დონე

5 http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/10report.htm
6 ანგარიშისმეთოდოლოგიაგანხილულიაამსაკითხისადმიმიძღვნილჩვენსწინა

კვლევაში:„ელექტრონულიმმართველობასაქართველოში:მსოფლიოტენდენციები“–
ქეთევანროსტიაშვილიhttp://www.idfi.ge/?cat=researches&topic=35&lang=ka
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1 დო ნე 
სამთავრობოვებ-გვერდებიმომხმარებლებსაწვდიანინფორმაციასსაჯაროპო-

ლიტიკაზე, მმართველობაზე, კანონმდებლობაზე, ინსტრუქციებზე/მითითებებზე, სა-
ჭიროდოკუმენტებზედაარსებულმომსახურებაზე.ვებ-გვერდებზემოიძიებაბმულები
სხვასამინისტროებსადახელისუფლებისშტოებისორგანოებზე.მოქალაქეებსსაშუ-
ალებააქვთგაიგონსიახლეებიხელისუფლებისსაქმიანობისშესახებდაბმულების
მეშვეობითაქვთწვდომადაარქივებულიინფორმაციისადმი;

2 დო ნე
ოფიციალური ვებ-რესურსები უზრუნველყოფენ ორმხრივ ელექტრონულ კომუ-

ნიკაციასხელისუფლებასადამოქალაქეებსშორის,მაგალითად,მომსახურებისდა
განაცხადებისჩამოტვირთვისფორმები.მრავალენოვანვებ-გვერდებსაქვთაუდიო
დავიდეოფუნქციები.ელექტრონულიმომსახურებასაშუალებასაძლევსმომხმარე-
ბელსმოითხოვონდაგზავნილებისსახით,დისტანციურადმიიღონსხვადასხვაარაე-
ლექტრონულიფორმებიანპერსონალურიინფორმაცია;

3 დო ნე
სამთავრობო ვებ-გვერდები ორმხრივ კომუნიკაციაში რთავენ მოსახლეობას,

აღმასრულებელიხელისუფლებისორგანოები ითხოვენდა იღებენ გამოხმაურებას
მოქალაქეებისგანსამთავრობოპოლიტიკის,პროგრამების,რეგულაციებისშესახებ.
ოფიციალურივებ-გვერდებიდანშესაძლებელიაფინანსურიტრანზაქციებისგანხორ-
ციელება, ელექტრონულიფორმით ხმის მიცემა, სხვადასხვაფორმების ატვირთვა
დაჩამოტვირთვა,გადასახადებისგადახდა,ლიცენზიების,ნებართვებისადასერტი-
ფიკატებისმიღება;

4 დო ნე
ხელისუფლების ოფიციალურმა ვებ-გვერდებმა შეცვალეს მთავრობისა და მო-

ქალაქეების კომუნიკაციის და ურთიერთკავშირის სახე. სამთავრობო სტრუქტურები
ვებ-2.0დასხვაინტერაქტიურისისტემებისგამოყენებითპროაქტიურადითხოვენინ-
ფორმაციასდამოსაზრებებსსაზოგადოებისგან.მთავრობებიხელისუფლებაზეორიენ-
ტირებულმიდგომასცვლიანსაზოგადოებაზეორიენტირებულიმიდგომით,ისინიქმნი-
ანგარემოს, სადაცმოქალაქეები ჩართულნიარიანსახელისუფლებოსაქმიანობაში
დააქვთხმისუფლებაგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესში.
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მნიშვნელოვანიააგრეთვეაღინიშნოსისონლაინსერვისები,რომელთაინტეგ-
რაციაცსამთავრობოვებ-პორტალებზედასამინისტროებისვებ-გვერდებზეუზრუნ-
ველყოფსოთხივეზემოთაღნიშნულიმიდგომებისეფექტურდანერგვას:

ვებ ფუნქციები და სერვისები
რა არის ახალი ვებ-გვერდზე;
ხშირად დასმული შეკითხვები;
დაარქივებული ინფორმაცია.

ვებ ფუნქციები და სერვისები
საიტის რუკა;

ბმულები/კავშირი სხვა ოფიც. 
ვებგ-ვერდებთან;

ბმულები/კავშირი საჯარო 
სექტორის სხვა სერვისებთან.

ვებ ფუნქციები და სერვისები
საიტის შიგთავსის 
ხელმისაწვდომობა;
აუდიო/ვიდეო კონტენტის 
მხარდაჭერა;
RSS ფუნქცია;
საიტის შიგთავსი რამდენიმე 
ენაზეა ხელმისაწვდომი. 

ვებ ფუნქციები და სერვისები
WAP/GPRS მხარდაჭერა;
ტექსტური გზავნილების მიღების 
სერვისი;
რეგისტრაცია მობილური ტელ. 
საშუალებით;
გადასახადების და ჯარიმების 
გადახდა მობილური 
ტელეფონით.

ვებ ფუნქციები და სერვისები
გადასახადები;
რეგისტრაცია;
ნებართვები, სერტიფიკატები, 
ჯარიმები;
პირადობის მოწმობის აღება;
კომუნალური მომსახურება.

ვებ ფუნქციები და სერვისები
ონლაინ ფორმები;
ონლაინ გადარიცხვები;
განაცხადება სამთავრობო 
დახმარების მისაღებად;
ელექტრონული გზავნილის 
მიღების ონლაინ დადასტურება.

ვებ ფუნქციები და სერვისები
საიტზე რეგისტრაცია;
ავტორიზაცებული პროფილის 
ნამდვილობა და მმართვა; 
ერთი სარკმლის პრინციპი;
ინფორმაციის წაკითხვადი 
ფორმატი;
ქვეყნის ხელმძღვანელთან 
კავშირის საშუალება.

ვებ ფუნქციები და სერვისები
საკუთარი პერსონალური ინფორმაციის მოთხოვნის საშუალება;
კონტენტის შეფასების  და გავრცელების საშუალება;
შეთავაზების ინიციირების საშუალება;
„ჩემი საიტის“ ფუნქცია; 
ელ-ჩართულობის შედეგების გამოყენება გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესში.

მსოფლიოს არც თუ ისე ბევრ ქვეყანას აქვს განვითარებული ელექტრონული
მმართველობის რესურსები ოთხივე ზემოხსენებულ დონეზე. ელექტრონული მომ-
სახურების ინდექსით წამყვანი ქვეყნები, ისევეროგორც ზოგადად ელექტრონული
მმართველობისგანვითარებისდონით,არიანსამხ.კორეა,აშშდაკანადა.

ძალზე მნიშვნელოვანია აგრეთვე ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი ჩარ   თუ  ლო  ბის (ელ-თანა-
მონაწილეობის) განვითარების განხილვაც. ინტერნეტი ახალასპარეზს უხსნის პო-
ლიტიკოსებსსაკუთარიპოზიციებისადამიდგომებისელექტორალურიგამყარების-
თვის.ამავედროსინტერნეტიქმნისგარემოსსადაცსაზოგადოებისყველაჯგუფს,
მათშორისმარგინალიზებულს,საშუალებააქვსდააფიქსიროსსაკუთარიმოქალა-
ქეობრივიპოზიციადამიაღწიოსკონკრეტულმიზანსაცკი.უკვემრავალიმთავრობა
ცდილობსსაკუთარივებ-გვერდისსაშუალებითდაამყაროსუკუკავშირიმოსახლეო-
ბასთან.მთავრობებიცდილობენპირდაპირმიაწოდონინფორმაციამოქალაქეებს,
ჩართონ ისინი პოლიტიკურ პროცესებშიდა ამ გზით გაამყარონ საკუთარი პოლი-
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ტიკური პლატფორმები. გაეროსექსპერტთა აზრითელ-ჩართულობა სამ ძირითად
კომპონენტსმოიცავს:

1. ელ -ინ ფორ მა ცია (E-Information) – ესარისცალმხრივიკომუნიკაციამთავ-
რობასადამოქალაქეებს/ბიზნესსექტორსშორის.ოფიციალურივებ-გვერდების
საშუალებით ხელისუფლება მომხმარებელს აწვდის ელექტრონულინფორმა-
ციას პოლიტიკის, კანონმდებლობის, პროცედურების, მოქალაქეობის, ბიუჯე-
ტის,მომსახურებისდაკომპეტენციისფარგლებშიარსებულისხვასაკითხების
შესახებ.ელ-ინფორმაციამიზნადისახავსმოქალაქეთაფართოწრისჩართვას
გადაწყვეტილებებისდაგეგმვის,და განხორციელების პროცესში. ელ-ინფორ-
მაცია ვრცელდებაფორუმების, ბლოგების, სოციალური ქსელების, ტექსტური
გზავნილების,ელექტრონულიფოსტისდასხვასაშუალებებით;

2. ელ - კონ სულ ტა ცია (E-Consultation) – არისმთავრობისმიერინიცირებული
ორმხრივიკომუნიკაციახელისუფლებისორგანოებსადამოქალაქეებსშორის.
ელ-კონსულტაციისფორმატში მთავრობები მოწოდებულნი არიან მიიღონდა
გაითვალისწინონსაზოგადოებისდაბიზნესისმოსაზრებებიდაგამოხმაურებე-
ბისაჯაროპოლიტიკისამათუიმსაკითხებზე.მთავრობებიაქვეყნებენსაჯარო
დიალოგისშედეგებსდაცდილობენგანავითარონკომუნიკაციისესმიმართუ-
ლება.მთავრობებინერგავენისეთონლაინსაშუალებებსროგორებიცაა:გამო-
კითხვები, განხილვები, ჩატი, ბლოგები, სოციალური ქსელები, ინფორმაციის
გაცვლისსაშუალებებიდასხვა.ამავედროს,თავადმოქალაქეებიმნიშვნელო-
ვანიპრობლემებისგადაწყვეტისმიზნითცდილობენდაამყარონ(მაგ.ელექტ-
რონულიპეტიციები)კომუნიკაციასამთავრობოსტრუქტურებთან;

3. ელ - გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა(E-Decision Making)– მთავრობებსადამო-
ქალაქეებსშორისორმხრივიკომუნიკაციისკიდევერთისაშუალებაა.მოქალაქეე-
ბინაწილობრივ,ანსრულადარიანჩართულნიგადაწყვეტილებისდაპოლიტიკის
მიღებისპროცესში.მთავრობებიითვალისწინებენმოქალაქეთაწინადადებებსადა
მოსაზრებებსსამთავრობოპროექტებისადაგადაწყვეტილებებისმართვისპროცეს-
ში.მოქალაქეებსთავადაცაქვთსაშუალებამთავრობებთანთანამშრომლობითშეც-
ვალონ,გააუმჯობესონანშექმნანსაჯაროპოლიტიკისსხვადასხვამიმართულებები.
რეალურიძალაუფლებითაღჭურვილიმოქალაქეებიაქტიურადერთვებიანსახელმ-
წიფოპოლიტიკისდაპროგრამებისმართვისპროცესში.

ელ-ჩართულობისინდექსისმიხედვითმსოფლიოსწამყვანიქვეყნებისსამეულში
შევიდნენსამხ.კორეა,ავსტრალიადაესპანეთი.აღნიშვნისღირსია,რომთული-
დერიქვეყნებისოცეულშიმეცხრეპოზიციაზეესტონეთისმოხვედრაარავისთვისგა-
საკვირიარუნდაყოფილიყო,ნამდვილისიურპრიზიგახდამე-18ადგილზეყაზახე-
თისგანთავსება(ყაზახეთი2008წელსელ-ჩართულობისრეიტინგში106-ეადგილზე
იყო).ქვეყანამ,რომელიც2008წელსელექტრონულიმმართველობისგანვითარე-
ბისდონით81-ეადგილზეიმყოფებოდა,შეძლოსულრაღაც2წელიწადშითითქმის
40პოზიციითწინწაწევა.ელ-ჩართულობისხარისხობრივიმაჩვენებლებითყაზახეთ-
მაისეთქვეყნებსაცკიგადაუსწროროგორიცაააშშდადიდიბრიტანეთი.ასეთწარ-
მატებასპირველრიგშისაფუძველიჩაუყარაელექტრონულიმმართველობისეროვ-
ნულმა ვებ-პორტალმაwww.e-gov.kz. ვებ-პორტალი გარდა ონლაინ სერვისებისა
დაინფორმაციისდიდიმოცულობისაგამოირჩევავებ2.0 (web2.0)7კონცეფციის

7 უფროდაწვრილებითვებ2.0შესახებშეგიძლიათიხილოთშემდეგბმულზე-http://radar.
oreilly.com/2010/05/what-does-government-20-look-l.html

http://www.e-gov.kz
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თ
ავ

ი 
I

ინტეგრაციითდაორიენტირებულიამოსახლეობისმაქსიმალურჩართულობაზე.ერ-
თისარკმლისპრინციპზედაფუძნებულივებ-პორტალისსაშუალებითმოსახლეობას
აქვსწვდომაყველასამთავრობორესურსზედასაინფორმაციოსერვისზე,ფუნქცი-
ონირებსვიდეოდასაგანმანათლებლოპროგრამები ბავშვებისთვის,ონლაინგან-
ხილვებიდაკონსულტაციები,ქვეყნდებაელ-ჩართულობისთვისაუცილებელიმოვ-
ლენათა კალენდარი, პრემიერ-მინისტრსადა მინისტრთა კაბინეტის ყველა წევრს
აქვსსაკუთარიბლოგისადაცშესაძლებელიაოფიციალურიპირებისთვისკითხვების
დასმადაშესაბამისიპასუხებისმიღება,ავტორიზირებულმომხმარებელსსაშუალება
აქვსელექტრონულიმიმართვებიგაუგზავნოსხელისუფლებისნებისმიერორგანოს,
ონლაინფორუმზემიმდინარეობსსხვადასხვასაკითხებისგანხილვები, მოქალაქე-
ებსსაშუალებააქვთინიცირებაგაუკეთონსაკუთარწინადადებებსდასხვა.

ყაზახეთის
ელექტრონული
მთავრობისვებ-
პორტალი–
www.e-gov.kz

ელ-ჩართულობისძირითადიმახასიათებლებიოთხთემატურბლოკადშეიძლება
დაიყოს:

ვებ ფუნქციები 

ვებ-გვერდი უზრუნველყოფს მოსახლეობას 
ინფორმაციით ელ-მმართველობაში 
ჩართულობის მიზნით;

ვებ-გვერდი აწვდის ინფორმაციას 
მოსახლეობას ელ-მონაწილეობის შესახებ.

ვებ ფუნქციები 

მოქალაქეთა განცხადებები და მათ მიერ 
მომსახურების დონის შეფასება;

უკუკავშირის საშუალება;

ინფორმაცია დასაქმების შესახებ.

ვებ ფუნქციები 

სადისკუსიო ფორუმები;

განხილული დისკუსიების არქივი;

ოფიციალურ პირთა გამოხმაურება 
მოქალაქეთა წინადადებებზე;

ელ-კონსულტაციების მოდერაცია;

ონლაინ პეტიციები;

ონლაინ ხმის მიცემა.

ვებ ფუნქციები 

ონლაინ გამოკითხვები;

ონლაინ განხილვები; 

ჩატი და დაუყოვნებლივი შეტყობინებები;

ვებ ჟურნალები;

მომსახურებისა და ახალი ამბების 
ჩამონათვალი;

სხვა ინტერაქტიული სერვისები.

http://www.e-gov.kz
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კვლევისმიხედვითელექტრონული მმართველობის განვითარების ინდექსით
(E-Government Development Index) მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ოცეული
შემდეგნაირადგამოიყურება:


ადგილი ქვეყანა ელ-მმართველობისგანვითარების
ინდექსისხარისხი

1 სამხრეთკორეის
რესპუბლიკა

0.8785

2 ამერიკისშეერთებული
შტატები

0.8510

3 კანადა 0.8448

4 დიდიბრიტანეთი 0.8147

5 ნიდერლანდებისსამეფო 0.8097

6 ნორვეგია 0.8020

7 დანია 0.7872

8 ავსტრალია 0.7863

9 ესპანეთი 0.7516

10 საფრანგეთი 0.7510

11 სინგაპური 0.7476

12 შვედეთი 0.7474

13 ბაჰრეინი 0.7363

14 ახალიზელანდია 0.7311

15 გერმანია 0.7309

16 ბელგია 0.7225

17 იაპონია 0.7152

18 შვეიცარია 0.7136

19 ფინეთი 0.6967

20 ესტონეთი 0.6965

„ტოპ-ოცეულში“ მოხვედრილი ქვეყნების უმრავლესობა ერთ სულ მოსახლეზე
მაღალი შემოსავლითდა ეკონომიკური სტაბილურობით გამოირჩევიან. ეკონომი-
კურმა ფაქტორებმა უმეტესწილად განსაზღვრა ამ ქვეყნების ელ-მმართველობის
განვითარებისმაღალიმაჩვენებელი.ამავედროსელ-მმართველობისგანვითარე-
ბისთვის,დიდიმნიშვნელობაენიჭებასატელეკომუნიკაციოინფრასტრუქტურისადა
ადამიანურირესურსებისხარისხობრივმაჩვენებლებს.შესაბამისად,ეკონომიკურად
ძლიერსახელმწიფოებს,სადაცკარგადგანვითარებულიასატელეკომუნიკაციოინ-
ფრასტრუქტურა, მაღალია მოსახლეობის განათლების დონე, ელ-მმართველობის
წარმატებით განვითარებისთვის მეტიფინანსურიდა ადამიანურირესურსი გააჩნი-
ათ.კარგადგანვითარებულივებ-გვერდებიდაელ-სერვისებინაკლებადეფექტიანი
იქნებაიმშემთხვევაში,თუმოსახლეობაინტერნეტისანშესაბამისიუნარ-ჩვევების
არქონისგამოვერიყენებს მათ. გაერო-სექსპერტთააზრით, ნაკლებგანვითარე-
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I

ბულმაქვეყნებმაარსებულიტექნოლოგიურინაპრალისდასაძლევადფინანსურიდა
ინტელექტუალურიინვესტირებითერთდროულადუნდაგანავითარონსამიძირითა-
დიმიმართულება–სატელეკომუნიკაციოინფრასტრუქტურა,ონლაინსერვისებიდა
საგანმანათლებლოსისტემა.
ამავე დროს, პრაქტიკამ დაადასტურა, რომ ნაკლებგანვითარებულ ქვეყნებს

ახალ ტექნოლოგიებში (მობილური კავშირი) ინვესტირებით, კარგად კონსტრუი-
რებული ვებ-პორტალების შექმნით, სათემო ცენტრებისა და საკომუნიკაციო წერ-
ტილებისქსელისგანვითარებით(რაცზრდისმოსახლეობაშიინტერნეტისწვდომის
ხარისხს), ხშირშემთხვევაშიარსებულიტექნოლოგიურიჩამორჩენისაღმოფხვრის
პოტენციალი გააჩნიათ. იკვეთება გლობალური ტენდენცია, რომ სულ უფრო მეტი
ქვეყანაანიჭებსუპირატესობასინტერნეტისსაშუალებითდამყარებულკავშირსსა-
კუთარმოსახლეობასთან.ონლაინგამოკითხვები,განხილვები,ბლოგებიდასოცი-
ალურიჩაბმულობისსხვამექანიზმებიხშირადხდებარეალურიგარდაქმნებისადა
გაუმჯობესებისწინაპირობა.ამისერთ-ერთმაგალითადშეიძლებაგამოდგესბაჰრე-
ინისეროვნულვებ-პორტალიwww.bahrain.bh.

ბაჰრეინის
ეროვნულივებ-
პორტალი–
www.bahrain.bh

გაუმჯობესებულივებ-რესურსისხარჯზექვეყანამდიდინახტომიგააკეთაგაერო-ს
ელ-მმართველობისგანვითარებისრეიტინგში(42-ე2008წელს,13-ე2010წელს)
და ღირსეული ადგილი დაიმკვიდრა მაღალგანვითარებული ქვეყნების გვერდით.
ვებ-პორტალიუამრაველექტრონულმომსახურებასსთავაზობსსაკუთარმომხმარე-
ბელს.ელ-მმართველობისკონცეფციისშესაბამისადთემატურადარისგამოყოფილი
ელ-სერვისებიმოქალაქეებისთვის,ბიზნესისადასამთავრობოსტრუქტურებისათვის.
ქვეყნისსტუმრებსშეუძლიათშეუკვეთონელექტრონულივიზაანმობილურიტელე-
ფონითმიიღონინფორმაციაავიარეისებისშესახებ.ვებ-პორტალზეშესაძლებელია
მოიძიოთინფორმაციაარამხოლოდსაჯარო,არამედკერძომომსახურებისშესახე-
ბაც.ინტეგრირებულიბლოგისმეშვეობითმიმდინარეობსიდეებისადამოსაზრებების
გაცვლაოფიციალურპირებთანდაა.შ.

მსოფლიო რეგიონების ელ-მმართველობის განვითარების დონეების შედარე-
ბისსკალიდანჩანს,რომევროპაკვლავრჩებალიდერადამმიმართულებით.ამა-
ვედროსევროპამსოფლიოსერთადერთირეგიონია,რომელიცცდილობსშექმნას
ელ-მმართველობისრეგიონულისისტემა.

http://www.bahrain.bh
http://www.bahrain.bh
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ელ-მმართველობის განვითარება მსოფლიოს რეგიონების მიხედვით

საშუალო

ელ-მმართველობა ევროპული ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების
მნიშვნელოვანკომპონენტადგანიხილება.2011-2015წლისსამოქმედოგეგმისმი-
ხედვით,რომელსაცევროკომისიაკურირებს,2015წლისთვისელ-მმართველობით
სრულადისარგებლებს ევროკავშირის მოსახლეობის50%და ბიზნესის80%. მიუ-
ხედავადიმისა,რომერთიანისისტემისინტეგრაციაევროკავშირშისაკმაოდრთუ-
ლი, შრომატევადიდადიდფინანსურდანახარჯებთანდაკავშირებული პროექტია,
ის, პერსპექტივაში, მნიშვნელოვანი თანხების ეკონომიას მოახდენს. მაგალითად,
წინასწარი გათვლებით, დეკლარირების ერთიანი ელექტრონული სისტემა უზრუნ-
ველყოფს 50 მილიარდი დოლარის ყოველწლიურ ეკონომიას8. აღნიშვნის ღირ-
სიააგრეთვეისფაქტი,რომელ-ჩაბმულობამიმართულიელ-გამჭვირვალობისადა
ელ-დემოკრატიისგანვითარებისკენ,ევროკავშირისელექტრონულიმმართველობის
სამოქმედოგეგმის5პრიორიტეტულმიმართულებაშია.დაწყებულიაელ-მმართვე-
ლობისპანევროპულიპილოტურიპროექტები:

• საჯარო შესყიდვების ონლაინ სისტემა – PEPPOL (Pan European Public
ProcurementOnline);

• ევროპულ საზღვრებში დაცული პირადობის მოწმობების სისტემა – STORK
(Secureidentityacrossborderslinked);

• საზღვრის გადალახვის პროცედურების გამარტივებული ონლაინ სისტემა –
SPOCS(SimpleProceduresOnlineforCross-borderServices);

• სამოქალაქო რეესტრის ევროპული ქსელი – ECRN (European Civil Registry
Network);

• ელ-ჩართულობის პანევროპული ქსელი – PEP-NET (Pan European
E-ParticipationNetwork);

• ელ-გზამკვლევი და ელ-სერვისები – eGOS (e-Guidance and e-Government
Services)დასხვა.9

რაც შეეხება ცალკეულად აღებულ ევროპულ ქვეყნებს, რეიტინგის მიხედვით
ევროპულიათეულიშემდეგნაირადგამოიყურება:

8 http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/policy/index_en.htm
9 http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/implementation/

ict_psp/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/implementation/ict_psp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/implementation/ict_psp/index_en.htm
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№ ქვეყანა ელ-მმართველობის განვითარების 
ინდექსის ხარისხი

1 დიდიბრიტანეთი 0.8147
2 ნიდერლანდებისსამეფო 0.8097
3 ნორვეგია 0.8020
4 დანია 0.7872
5 ესპანეთი 0.7516
6 საფრანგეთი 0.7510
7 შვედეთი 0.7474
8 გერმანია 0.7309
9 ბელგია 0.7225
10 შვეიცარია 0.7136

სიასსათავეშიუდგასდიდიბრიტანეთი,რომელმაცკარგადდაგეგმილისახელ-
მწიფოპროგრამისხარჯზემოსახლეობისთვისსაკმაოდბევრიინოვაციურისერვისი
დანერგა.ელ-მმართველობისწარმატებითგანვითარებისთვისგადამწყვეტიაღმოჩნ-
დამომხმარებელზეორიენტირებულიეროვნულივებ-პორტალისwww.direct.gov.uk
ამოქმედება.

დიდიბრიტანეთის
ელ-სერვისების
ერთიანიონლაინ
სისტემა–
www.direct.gov.uk

ვებ-პორტალი უზრუნველყოფს ბრიტანეთის მოქალაქეებს სრული ინფორმაცი-
ით არსებული სამთავრობო სერვისების შესახებ, აწვდის სხვადასხვა პრაქტიკულ
ცნობებს. ბრიტანელები ვებ-პორტალისდახმარებით იღებენ საჭირორჩევებს, მო-
ნაწილეობენ ონლაინ დისკუსიებსა და კამპანიებში. ვებ-გვერდს აქვს მობილური
აპლიკაციების მხარდაჭერა. არსებობს სპეციალური განყოფილება ბავშვებისთვის.
ერთკონკრეტულმისამართზეთავმოყრილიაინფორმაციასატრანსპორტო,ჯანმრ-
თელობის,განათლების,დასაქმების,გარემოსდაცვის,ფიზიკურინაკლოვანებების
მქონეპირების,სამართლებრივი,ფინანსური,ახალგაზრდობისდასხვასოციალური
საკითხების შესახებ.ფაქტობრივად, ვებ-პორტალი ახდენს სხვადასხვა სამთავრო-
ბო ინსტიტუტების ხელში არსებული ინფორმაციული ნაკადების აკუმულირებას და
მოსახლეობას უადვილებს წვდომას მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციისადმი
– დაწყებული გამოყენებული ბატარეების სწორი უტილიზაციიდან, დამთავრებული
ცნობებითახალიელექტრონულივირუსებისგავრცელებისშესახებ.


http://www.direct.gov.uk
http://www.direct.gov.uk
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დასასრულს უნდა აღინიშნოს საერთაშორისო რეიტინგის ლიდერი ქვეყნის –
სამხ.კორეისწარმატებაც.სამხრეთკორეამმრავალწლიანი,გათვლილიდადაგეგ-
მილი პროგრამის ფარგლებში განავითარა ელექტრონული მმართველობის ეფექ-
ტური ფუნქციონირებისთვის მნიშვნელოვანი ყველა კომპონენტი. ელექტრონული
ტრანზაქციების,სხვადასხვაფინანსურიოპერაციებისადახარჯთაღრიცხვისსაწარ-
მოებლად, ფორმების და აპლიკაციების შესავსებად (ინფორმაცია 5300 საჯარო
სერვისზე,ელ-ფოსტისგამოყენებით720საჯაროსერვისისმიღება,28სხვადასხვა
ფორმის ელექტრონულადშევსების საშუალება) არსებობს ვებ-გვერდიwww.egov.
go.kr,რომელიცელექტრონულიავტორიზაციისშემდეგხდებამოქალაქეებისფინან-
სურისაქმიანობისპერსონალურიგვერდი.თავისიმარტივიდიზაინითადამრავალ-
ფუნქციურობითგამორჩეული,ეროვნულიპორტალისwww.korea.go.krსაშუალებით
მოქალაქეებისთვისხელმისაწვდომიხდებაყველასამთავრობოსტრუქტურისინტეგ-
რირებულისისტემა.

სამხ.კორეისელ-
მმართველობის
პორტალი
–www.korea.go.kr

ეროვნულივებ-პორტალიხელმისაწვდომსხდისსამთავრობოინფორმაციას,ონ-
ლაინშესავსებფორმებსდატრანზაქციებს,მობილურიშეტყობინებებისდაელექტ-
რონულიკონსულტირებისპროგრამებს.
მოსახლეობის ელ-ჩართულობის მიზნით ფუნქციონირებს ცალკე ვებ-გვერდი

www.epeople.go.kr,იგიაკავშირებსმოსახლეობასყველაადმინისტრაციულორგა-
ნოსთან, უზრუნველყოფს ადმინისტრაციულსაქმეთა ელექტრონულგანხილვასდა
აღსრულებას,იძლევაკორუფციისშესახებშეტყობინებებისგაგზავნისსაშუალებას.
უზრუნველყოფსთხოვნების, შუამდგომლობების, წინადადებების გაგზავნას, ელექ-
ტრონული გზავნილების კონტროლს, სოციალურ-პოლიტიკური ან სხვა შინაარსის
დისკუსიებისადაგანხილვებისწარმოებას.

სამხ.კორეის
ელ-ჩართულობის
სერვისი–www.
epeople.go.kr

საჯარო ინფორმაციის გაცემის ელექტრონული სისტემა www.open.go.kr საშუ-
ალებასიძლევაგანხორციელდესელექტრონულფორმატშისაჯაროინფორმაციის
გამოთხოვნადამიღება.

http://www.egov.go.kr
http://www.egov.go.kr
http://www.korea.go.kr
http://www.korea.go.kr
http://www.epeople.go.kr
http://www.epeople.go.kr
http://www.epeople.go.kr
http://www.open.go.kr
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თ
ავ

ი 
Iსამხ.კორეისსაჯარო

ინფორმაციის
გაცემის
ელექტრონული
სისტემა–
www.open.go.kr

კორეისელ-მმართველობისმასშტაბურიპროგრამა,რომელსაცუშუალოდხელმ-
ძღვანელობდაქვეყნისპირველიპირი,ჯერკიდევშორეულ1994წელსდაიწყო.მიუ-
ხედავადიმისა,რომპროგრამისგანხორციელებაშიასეულობითმილიონიდოლარი
ჩაიდო,მიღწეულმაშედეგმანამდვილადგანაპირობაქვეყნისრეგიონულილიდერო-
ბაITსფეროშიდაქვეყნისბიუჯეტიმნიშვნელოვანიფინანსურიშეღავათებითუზრუნ-
ველყო.არსებულიმონაცემებისმიხედვით,ბიუჯეტისეკონომიამ1მილიარდიდო-
ლარი,ხოლოსოციალურ-ეკონომიურიხარჯებისდაზოგვამ16მილიარდდოლარი
შეადგინა.მოხდაადმინისტრირებისოპტიმიზაციაც:საჯაროინფორმაციისმოთხოვ-
ნაზეპასუხისგაცემისვადაშემცირდა30-დან7დღემდე,საჯაროინფორმაციის53%
გაიცემაელექტრონულფორმატში,ერთიდღიდან2წუთამდეშემცირდასაქონლის
ექსპორტზედახარჯულიდრო,იმპორტზე2,5საათიდან1,5საათამდე,მგზავრების
რეგისტრაციისდრო40 წუთიდან 25 წუთამდე, ელ-საბაჟო უზრუნველყოფს წლიუ-
რად2,5მილიარდიდოლარისდაზოგვას.საგადასახადოდეკლარირების80%და
სერტიფიკატებისმიღების75%ელექტრონულფორმატშიხდებადაესყველაფერი
მხოლოდ2008წლისმონაცემებით10.სავარაუდოდ,ელექტრონულიმმართველო-
ბის 2010 წლის მიღწევები და ახალი პროგრამები კიდევ უფროდიდ სარგებელს
მოუტანსზოგადადქვეყნისმოსახლეობას.

10 http://www.korea.go.kr/new_eng/service/viewContent.do?enCont
Id=00001264605104039000_151

http://www.open.go.kr
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ელ-მმართველობის და ელ-გამჭვირვალობის 
განვითარების ზოგადი ტენდენციები 

საქართველოში

საქართველომელექტრონულიმმართველობისგანვითარებისინდექსითმსოფ-
ლიოს192ქვეყანასშორისმხოლოდმე-100ადგილიდაიკავა.ამმაჩვენებლითპოსტ-
-საბჭოთა ქვეყნებს შორის საქართველო მხოლოდ 3 ქვეყანას უსწრებს (სომხეთი
110-ე,ტაჯიკეთი122-ედათურქმენეთი130-ე).
184ქვეყანასშორისსაქართველომმე-100ადგილიდაიკავაონლაინსერვისე-

ბის რეიტინგში, სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარების ინდექსით
საქართველო მხოლოდ 115-ე ადგილზეა. ადამიანური რესურსების პოტენციალის
ინდექსითსაქართველო52-ეადგილსიკავებს184ქვეყანასშორის.ყველაზედა-
ბალი მაჩვენებელი საქართველოს ელექტრონული ჩართულობის რეიტინგში აქვს
127-ეადგილი.

ელ-ჩართულობა 

ადამიანური 
რესურსები 

ინფრასტრუქტურის

ელ-სერვისების
განვითარება

 

განვითარება 

 
 

საქართველოში ელ-მმართველობის სფეროების განვითარების შეფარდება 



0.916

0.057

0.116

0.248

0.425

0.797

0.205

0.236

0.286

0.441

საქართველო

საქართველოს მაჩვენებლების შეფარდება მსოფლიოს საშუალო მაჩვენებლებთან

ელ-მმართველობის
განვითარების

ინდექსი

ონლაინ
სერვისების ინდექსი

ინფრასტრუქტურის
განვითარების ინდექსი

ელ-ჩართულობის
ინდექსი

ადამიანური რესურსების
განვითარების ინდექსი

საშუალო
მაჩვენებელი
მსოფლიოში
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თ
ავ

ი 
I

როგორცზემოთმოყვანილისტატისტიკურიგრაფებიდანიკვეთება,საქართველოს
ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითა-
რებისადამოსახლეობისელექტრონულიჩაბმულობისინდექსისმიხედვითაქვს.თუ
სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება საკმაოდდიდფინანსურდა-
ნახარჯებსდამნიშვნელოვანკაპიტალდაბანდებასმოითხოვსმთავრობისადაბიზნეს
სექტორისგან,ელ-ჩართულობისგანვითარებაუპირველესყოვლისადამოკიდებულია
ხელისუფლებისპოლიტიკურნებაზედასაკითხისადმისახელმწიფოსტრუქტურებისშე-
საბამისმიდგომაზე.მსოფლიოს184ქვეყანასშორისმოსახლეობისელექტრონული
ჩართულობისინდექსით127-ეადგილისაკმაოდდაბალიმაჩვენებელია.ესუმეტეს-
წილადგამოწვეულიასახელმწიფოსტრუქტურებისდასაზოგადოებისინფანტილური
დამოკიდებულებითელექტრონულიფორმითკომუნიკაციისადმი.ამავედროს,ადამი-
ანურირესურსებისგანვითარებისმაღალიმაჩვენებელი(52-ეადგილიმსოფლიოში)
ადასტურებსსაქართველოსმოსახლეობისმზაობასაქტიურადჩაერთოსმთავრობის
მიერინიცირებულელექტრონულპროექტებში.აღსანიშნავიაკიდევერთიმნიშვნელო-
ვანიგარემოება,თუგეოგრაფიულადდამოსახლეობისრაოდენობითდიდქვეყნებში
მოქალაქეების ელექტრონული ჩართულობა ძირითადადლოკალურ, ადგილობრივ
დონეზეაშედეგისმომტანი,ისეთმცირექვეყანაშიროგორიცსაქართველოაელ-ჩარ-
თულობამშეიძლებარეალურიეფექტიმოახდინოს,რადგანაცხელისუფლებას აქვს
პირდაპირწვდომასაკუთარმოქალაქეებზედა,შესაბამისად,გამარტივებულიამათი
ჩაბმაგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესში.„ინფორმაციის თა ვი სუფ ლე ბის გან-
ვი თა რე ბის ინ ს ტი ტუ ტის“ (შემდგომში IDFI)მიერსაქართველოსოფიციალურიინ-
ტერნეტრესურსების(ვებ-გვერდების)საინფორმაციოგამჭვირვალობისმონიტორინ-
გმაცცხადყო,რომსაჯაროდაწესებულებები(სამინისტროებიდასაჯაროსამართლის
იურიდიულიპირები)ნაკლებყურადღებასუთმობენთავიანთივებ-გვერდებისდამთვა-
ლიერებელთანინტერაქტიულიკავშირისდამყარებას.თითქმისარცერთოფიციალურ
ვებ-გვერდზე არფუნქციონირებსფორუმი ან ბლოგი, სპეციალურიგანყოფილებები,
სადაცშესაძლებელიიქნებოდასაჯაროგანხილვებისმოწყობათუინიციატივებისგან-
ხილვა,ონლაინგამოკითხვები,ვებ2.0დამახასიათებელისოციალურიქსელებისაპ-
ლიკაციებიდასხვა. იშვიათია ვებ-გვერდებზეონლაინ კონსულტაციებისფუნქციები,
სოციალურქსელებშიინფორმაციისგავრცელებისპროგრამულისაშუალებები,მობი-
ლურტელეფონებზესაინფორმაციოსერვისებისმიღებისშესაძლებლობა.სახელმწი-
ფოსტრუქტურებისდამოკიდებულებაგადაწყვეტილების მიღებისპროცესში მომხმა-
რებელთა ჩართვასთან დაკავშირებითფაქტობრივად ანალოგიურია ვებ-გვერდებზე
არსებული კითხვა-პასუხის რუბრიკებთან – სადაც ოფიციალური ორგანოები თავად
სვამენკითხვებსდათავადვესცემენმათპასუხს.ვფიქრობთ,რომსაქართველოსპრე-
ზიდენტისმიერრამდენიმეწლისწინინიცირებულისაჯაროკამპანია„მთავრობისან-
გარიშიხალხს“უფროქმედითიიქნებოდათუპერმანენტულიინიციატივიდანრეალურ
მექანიზმადგადაიქცეოდა.ამიდეისგანხორციელებისყველაზემარტივიდამისაღები
ფორმაკისწორედმთავრობისელექტრონულირესურსებისგანვითარებაიქნებოდა,
რადგანაცანგარიშვალდებულებისთანამედროვედაეფექტურპლატფორმადვებ-სივ-
რცეამიჩნეული.
არსებულიტენდენციის მაგალითად გვინდა მოვიყვანოთ IDFI-ის მიერ ჩატარე-

ბულიმცირეკვლევისშედეგები.აღნიშნულიკვლევამიზნადისახავდასამთავრობო
ვებ-გვერდებიდან ელექტრონულიფორმით კონსულტაციის მიღების ეფექტურობის
შეფასებას.მოქალაქისსახელზედარეგისტრირებულიელექტრონულიფოსტისმეშ-
ვეობითჩვენშევეცადეთდაგვედგინასაჯაროდაწესებულებებისსაზოგადოებასთან
ურთიერთობაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთეულები. აღსანიშნავია, რომ
კვლევის ობიექტებიდან საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინის-
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ტროსოფიციალურ ვებ-გვერდზე (www.mcs.gov.ge) არ მოიძიებოდა არც ელექტ-
რონულიფოსტისმისამართიდაარცმიმართვის ელექტრონულიფორმა, ასეთივე
მდგომარეობა იყო სატყეო დეპარტამენტის (www.forestry.gov.ge), ტრეფიკინგის
მსხვერპლთა,დაზარალებულთადაცვისადადახმარებისფონდის (www.atipfund.
gov.ge)ვებ-გვერდებზე,ელ-შეტყობინებისგასაგზავნიფორმაარმუშაობდასოცია-
ლურიმომსახურებისსააგენტოს(www.ssa.gov.ge)ვებ-გვერდზეც.საბოლოოჯამში,
ელექტრონულიშეკითხვისგაგზავნამოხერხდა14სამინისტროსადამათსისტემაში
შემავალ26სსიპ-ისელექტრონულმისამართზე.გამოკითხული40საჯაროდაწესე-
ბულებიდანპასუხიმხოლოდ15-სგანმივიღეთ.

26

14

9

შეკითხვა გაიგზავნა
ვებ-გვედრიდან

შეკითხვა გაიგზავნა 
ელ-ფოსტით

შეკითხვა
არ გაიგზავნა

საჯარო დაწესებულებების ონლაინ
შეკითხვების გაგზავნის სტატისტიკა

დასმული შეკითხვა: „თქვენი დაწესებულების
რომელი სტრუქტურული ერთეულია
პასუხისმგებელი საზოგადოებასთან
ურთიერთობაზე, რომელ განყოფილებაში 
გავგზავნო მიმართვა?“

40

15

გაგზავნილი

დასმული შეკითხვა: „თქვენი დაწესებულების
რომელი სტრუქტურული ერთეულია პასუხისმგებელი საზოგადოებასთან
ურთიერთობაზე, რომელ განყოფილებაში გავგზავნო მიმართვა?“

შეკითხვები

მიღებული
პასუხები

საჯარო დაწესებულებების ონლაინ პასუხების სტატისტიკა
(შეკითხვები გაეგზავნა 14 სამინისტროსა და 26 სსიპ-ს)

http://www.mcs.gov.ge
http://www.forestry.gov.ge
http://www.atipfund.gov.ge
http://www.atipfund.gov.ge
http://www.ssa.gov.ge
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თ
ავ

ი 
I

კიდევ ერთი ნეგატიური ტენდენცია გამოიკვეთა მას შემდეგრაც IDFI-იმ გამო-
ითხოვასაჯაროინფორმაციასაკანონმდებლოდააღმასრულებელიხელისუფლების
ოფიციალურივებ-გვერდების2009-2010წლებისინტერნეტ-მომხმარებელთარიცხ-
ვისშესახებ.საჯაროინფორმაციაგამოვითხოვეთსაქართველოსპარლამენტიდან,
პრეზიდენტისადმინისტრაციიდან,ქალაქთბილისისმერიიდან,16სამინისტროდან,
შესყიდვების,სამოქალაქოდასაჯარორეესტრებისსააგენტოებიდან.სამწუხაროდ,
უწყებათა უმეტესობამ საერთოდარგაგვცაოფიციალური პასუხიდასმულშეკითხ-
ვაზე. ხოლომიღებულიმონაცემების ანალიზისსაფუძველზეგაირკვა,რომსაქარ-
თველოსპარლამენტს,ენერგეტიკისსამინისტროს,ისევეროგორცკულტურისადა
ძეგლთადაცვისსამინისტროსარჰქონდათსტატისტიკურიმონაცემებიმათივებ-გ-
ვერდებისდამთვალიერებელთარიცხვისშესახებ.შეიძლებაითქვას,რომასეთიდა-
მოკიდებულებასაკუთარისაინფორმაციორესურსისსაზოგადოებრივიცნობადობის
შესახებხელსნამდვილადარუწყობსსაქართველოშიელექტრონულიჩართულობის
განვითარებას.
ამავე დროს, მიღებულმა საჯარო ინფორმაციამ დაადასტურა ის ფაქტიც, რომ

ოფიციალური ვებ-რესურსების მომხმარებელთა რიცხვი ყოველწლიურად მატუ-
ლობს.მაგალითად,2010წელსსაქართველოსმთავრობისოფიციალურვებ-გვერ-
დზე (www.government.gov.ge) 200066 მომხმარებლის ელექტრონული ვიზიტი
დაფიქსირდა,იუსტიციისსამინისტროსვებ-გვერდზე(www.justice.gov.ge)313500,
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ვებ-გვერდ-
ზე (www.mrdi.gov.ge) 52855, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ-გვერდზე
(www.spa.ge)206874,სამოქალაქორეესტრისსააგენტოსვებ-გვერდზე(www.cra.
gov.ge)188818.განსაკუთრებითსაინტერესოასაქართველოსფინანსთასამინისტ-
როსოფიციალურივებ-გვერდისმომხმარებელთარიცხვისზრდისსტატისტიკა:2009
წელს–309035მომხმარებელიდასამჯერმეტი,999402დამთვალიერებელი2010
წელს. ოფიციალური სამთავრობო ინტერნეტ რესურსების დამთვალიერებელთა
რიცხვისზრდისდინამიკაადასტურებსიმგარემოებას,რომსაქართველოშიშექმნი-
ლიაყველაწინაპირობაელექტრონულიჩართულობისგანსავითარებლად.
რაც შეეხება საქართველოში ელექტრონული სერვისების განვითარებას, 2010

წელსამკუთხითნამდვილადპოზიტიურიტენდენციებიშეინიშნება.საქართველოში
ამსფეროსგანვითარებისლიდერებადაღმასრულებელიხელისუფლებისორიდა-
წესებულებაგვევლინება–ფინანსთადაიუსტიციისსამინისტროები.საქართველოს
ფინანსთასამინისტროსოფიციალურვებ-გვერდზე(www.mof.govge)თავმოყრილია
საკმაოდბევრი ელექტრონულისერვისი: ავტომობილისგანბაჟებისღირებულების
გამოთვლა, ქონების გადასახადის განაკვეთების და კოეფიციენტების გამოთვლის
ონლაინ სისტემა, შევსებული სარეგისტრაციო ანკეტების  ვებ-კამერით აქტივაცია,
დეკლარაციისონლაინშევსებისადაგაგზავნისსაშუალება,საჯაროსამსახურისდეკ-
ლარაციის შევსება, საფოსტო გზავნილების ელექტრონულად განბაჟება, ონლაინ
აუქციონიდაონლაინ გადახდების საშუალება. გარდა ამისა, ვებ-გვერდზე ხელმი-
საწვდომია მნიშვნელოვანი მონაცემები: ელექტრონული ბიუჯეტი, ინფორმაცია მე-
წარმეთა შესახებ, საქველმოქმედოდა სალარო აპარატების რეესტრები და სხვა.
მეტიინტერაქტივისთვისსაიტზეინტეგრირებულიააუდიო/ვიდეოგანმარტებები.ამა-
ვედროსაღსანიშნავიაფინანსთასამინისტროსშემოსავლებისსამსახურისელექტ-
რონულისერვისებისცალკევებ-პორტალისამოქმედება(www.rs.ge),რაცგადასა-
ხადისგადამხდელსსაქმიანობასმნიშვნელოვნადგაუადვილებს.

http://www.government.gov.ge
http://www.justice.gov.ge
http://www.mrdi.gov.ge
http://www.spa.ge
http://www.cra.gov.ge
http://www.cra.gov.ge
http://www.mof.govge
http://www.rs.ge
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შემოსავლების
სამსახურის
სერვისების
ელექტრონული
სისტემა–www.rs.ge

ფინანსთასამინისტროსსაფინანსოანალიტიკურისამსახურიG2GდაG2E-ისმი-
მართულებითახორციელებსმნიშვნელოვანელექტრონულპროექტებს:სახელმწი-
ფოხაზინისელექტრონულიმომსახურებისსისტემა(eTreasury),დოკუმენტბრუნვის
მართვისელექტრონულისისტემა(eDocument),სახელმწიფობიუჯეტისდაგეგმვის
ელექტრონულისისტემა(eBudget),სახელმწიფოსექტორისელექტრონულისისტე-
მებისფინანსურიმართვისერთიანსაინფორმაციოსისტემაშიგაერთიანება,ყველა
ელექტრონულისისტემისსახელმწიფოფინანსურიმართვისერთიან,უნიფიცირებულ
სისტემაშიინტეგრაციადასხვა.11
ელექტრონული მომსახურებები დაინერგა საქართველოს იუსტიციის სამინის-

ტროს სისტემაშიც. ახალი ინიციატივის განხორციელების შემდეგ შესაძლებელი
გახდა პროგრამა სკაიპის გამოყენებით ონლაინ რეჟიმში ნებისმიერი სახის თანხ-
მობის,განცხადების,მინდობილობისადარწმუნებულებისნოტარიულიდამოწმება,
ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე (www.notary.ge) შესაძლებელია იურიდიული
კონსულტაციისმიღებაც.საჯარორეესტრისეროვნულსააგენტოსრეგიონულწარ-
მომადგენლობებთანინტეგრირებულმამონაცემთაელექტრონულმაბაზამგაზარდა
სხვადასხვასაჯაროინფორმაციაზემოსახლეობისელექტრონულიხელმისაწვდომო-
ბის ხარისხი.ფუნქციონირებს აღსრულების ეროვნული ბიუროს (www.nbe.gov.ge)
მოვალეთადა სააღსრულებო საქმისწარმოების ელექტრონულირეესტრები. საკა-
ნონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდზე (www.matsne.gov.ge) ელექტრონულიფორმით
გამოქვეყნებულმანორმატიულმააქტებმაიურიდიულიძალაშეიძინეს.სამოქალაქო
რეესტრისსააგენტოსელექტრონულისერვისისსაშუალებითუცხოეთშიმყოფსაქარ-
თველოსმოქალაქეებსსაშუალებამიეცათაიღონპასპორტი,სააგენტოგეგმავსძა-
ლიან მნიშვნელოვანი სიახლისდანერგვას – ელექტრონულიპირადობის მოწმობა
(eID).მოწმობაპლასტიკურიბარათისტიპისიქნებადამასზეელექტრონულიხელ-
მოწერაიქნებაგანთავსებული.eIDბარათიშეითავსებსსოციალური,დაგროვებისდა
მგზავრობისბარათების,სადაზღვევოპოლისისდასხვაფუნქციებს.ელექტრონული
ხელმოწერასაშუალებასმისცემსმოქალაქესაწარმოოსსხვადასხვაონლაინფინან-
სურიოპერაციებიდამიიღოსარსებულიელექტრონულისერვისები,ბარათითხელ-
მოწერილნებისმიერელექტრონულდოკუმენტსოფიციალურიძალაექნება.2010
წლისდასაწყისშიიუსტიციისსამინისტროსსისტემაშიშეიქმნაახალისსიპ-ი–მონა-
ცემთაგაცვლისსააგენტო,რომლისმიზნადაცმონაცემთაგაცვლისინფრასტრუქტუ-
რისჩამოყალიბებადაინფორმაციულიუსაფრთხოებისგანვითარებაგანისაზღვრა.
მომხმარებლისათვის ელ-სერვისებზე წვდომის გამარტივების მიზნით აღნიშნულმა
სააგენტომსაქართველოშიარსებულიელექტრონულისერვისებისთავმოსაყრელად
შექმნავებ-გვერდი–www.e-government.ge.

11 http://www.fas.ge/4219
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ელ-სერვისების
პორტალი(მონაცემთა
გაცვლისსააგენტო)–
www.e-government.
ge

ამავე დროს, სააგენტო ევროკავშირთან პარტნიორობის ფორმატში გეგმავს
პროექტE-Georgiaგანხორციელებას.ოფიციალურიგანცხადებისმიხედვითპროექ-
ტისაქართველოშიელ-მმართველობისშემდგომგანვითარებასემსახურებადასამ
ეტაპადიყოფა:1)ევროკავშირისქვეყნებშიადაპტირებულიპრაქტიკისსაუკეთესო
მოდელებისქართულრეალობაშიიმპლემენტაცია;2)შესაბამისირეგულაციებისადა
სტანდარტებისდანერგვა;3)ინფორმაციულიუსაფრთხოებისსისტემებისფუქნციო-
ნირებისუზრუნველყოფამძლავრიინსტიტუციურიმექანიზმის–კომპიუტერულინცი-
დენტებზე სწრაფირეაგირების ჯგუფის (CERT) მეშვეობით. პროექტისდახმარებით
მონაცემთაგაცვლისსააგენტოგეგმავსსახელმწიფოუწყებათაშორისქსელისშექმ-
ნას,ევროკავშირისქვეყნებშიარსებულისაუკეთესოგამოცდილებისგაზიარებასდა
მონაცემთადაცვისსანდომექანიზმისდანერგვას.12
ელექტრონული გამჭვირვალობის კუთხითაც საქართველოში შეინიშნება რიგი

დადებითი ტენდენციები. პირველ რიგში აღსანიშნავია სახელმწიფო შესყიდვების
ერთიანიელექტრონულისისტემისდანერგვა,რაც2010წლისბოლოსგანხორცი-
ელდა.სახელმწიფოტენდერებისელექტრონულირესურსისშექმნასაქართველოს
ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიის დამტკიცებული გეგმის ნაწილია. ვებ-
პორტალიუზრუნველყოფსღია,გამჭვირვალედაკონკურენტულგარემოსსახელმ-
წიფოშესყიდვებისპროცედურებშიმონაწილენებისმიერიპირისათვის.ასეთიელექ-
ტრონულისისტემახელსუწყობსადმინისტრაციულიპროცედურებისგამარტივებას,
უზრუნველყოფსშესყიდვებისშესახებინფორმაციისმიღებასდაგამჭვირვალესხდის
მიმდინარეტენდერებისპროცესს.(www.procurement.gov.ge)

სახელმწიფო
შესყიდვების
ერთიანი
ელექტრონული
სისტემა–
https://tenders.
procurement.gov.ge

12 http://e-government.ge/news-169-1.html

http://www.e-government.ge
http://www.e-government.ge
https://tenders.procurement.gov.ge
https://tenders.procurement.gov.ge
https://tenders.procurement.gov.ge


38 ელ-მმართველობა და  ელ-გამჭვირვალობა - საერთაშორისო ტენდენციები და საქართველო

კიდევერთიმნიშვნელოვანიპროექტი,მიმართულიანგარიშვალდებულებისადა
გამჭვირვალობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად, საჯარომმართველობის სფეროში
ხორციელდება. საჯარო სამსახურის ბიურომ ელექტრონულფორმატში ხელმისაწ-
ვდომი გახადა საჯარო მოხელეების მიერ შევსებული ქონებრივი დეკლარაციები
(www.csb.gov.ge). იგივე ბიურო ადმინისტრირებას უწევს სპეციალურად შექმნილ
ვებ-გვერდს(www.jobs.gov.ge),რომელიცხელსუწყობსსაჯაროსამსახურშიდასაქ-
მებისმსურველთაინფორმირებულობისდონისგაზრდას.

თანამდებობის
პირთა
დეკლარაციების
საძიებოსისტემა
საჯაროსამსახური
ბიუროსვებ-გვერდზე
–www.csb.gov.ge

ჩვენუკვეაღვნიშნეთ,რომსაკმაოდმნიშვნელოვანისაჯარომონაცემთაბაზებია
განთავსებულიფინანსთასამინისტროსდაიუსტიციისსამინისტროსსისტემაშიშემავა-
ლისაჯაროდაწესებულებებისვებ-გვერდებზე.საჯაროინფორმაციისელექტრონული
ხელმისაწვდომობაერთ-ერთიაუცილებელიკომპონენტიაელექტრონულიგამჭვირვა-
ლობისგანვითარებისთვის.სახელმწიფოორგანოებიმნიშვნელოვანსაჯაროინფორ-
მაციას ფლობენ სხვადასხვა სოციალური, ეკონომიკური თუ ფინანსური საკითხების
შესახებ. ხშირად, პრობლემატური ხდება ამ საჯარო ინფორმაციის გაცემა, პირველ
რიგშიარასწორიადმინისტრირებისანშეზღუდულირესურსებისგამო.ამიტომაცწამ-
ყვანიდემოკრატიულიქვეყნებიპრაქტიკაშიაქტიურადნერგავენმონაცემებისელექ-
ტრონულიხელმისაწვდომობისსტანდარტებს.მაგალითად,აშშ-შიელ-გამჭვირვალო-
ბისუმთავრესპროექტადსაჯარომონაცემებისელ-ბაზაამიჩნეული(www.data.gov),
ასეთივეელექტრონულიბაზაფუნქციონირებსდიდბრიტანეთში(www.data.gov.uk).
სამწუხაროდ,ღიამონაცემების(opendata)პროაქტიულადგამოქვეყნებისპოლიტიკა
ჯერჯერობითარატარებსსაქართველოშიინსტიტუციურხასიათს.
დასკვნისსახითშეიძლებაითქვას,რომელექტრონულიმმართველობისგანვი-

თარების კუთხით საქართველოში დადებითი ტენდენციები შეიმჩნევა. პრაქტიკაში
ინერგებათანამედროვეITტექნოლოგიებიდაიგეგმებამნიშვნელოვანიელექტრო-
ნული პროექტები. 2007 წლიდანფუნქციონირებს ელექტრონული მმართველობის
განვითარების ხელშემწყობი სამთავრობოკომისია. კომისიას უშუალოდკურირებს
მთავრობისკანცელარიადამისშემადგენლობაშიშედიანროგორცსფეროსექსპერ-
ტები, ისე იმ საჯარო დაწესებულებების წარმომადგენლები, რომლებიც ჩართული
არიან საქართველოში ელ-მმართველობის დანერგვის პროცესში. კომისიის მიზა-
ნიაელექტრონულიმმართველობისგანვითარებისსტრატეგიულიგეგმისშემუშავე-
ბადაამმიმართულებითსხვადასხვაუწყებებისურთიერთქმედებისკოორდინაცია.
სამწუხაროდ,კომისიისმოღვაწეობისადასაქმიანობისშესახებინტერნეტსივრცეში
საკმაოდმწირიინფორმაციამოიპოვება. ამეტაპზეჯერკიდევარარისშექმნილი
საინფორმაციო საზოგადოებისადა ელექტრონული მმართველობის განვითარების

http://www.csb.gov.ge
http://www.jobs.gov.ge
http://www.csb.gov.ge
http://www.data.gov
http://www.data.gov.uk
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სტრატეგიული დოკუმენტი ან სამოქმედო გეგმა. გლობალური ტენდენციები ადას-
ტურებს,რომ„ერთი სარ კ მ ლის“პრინციპიწარმატებულიელ-მმართველობისგა-
საღებია (ამისდადასტურებადყაზახეთისმაგალითისმოყვანაცშეიძლება). ყველა
საინფორმაციორესურსისადა ელ-მომსახურებისთავმოყრა ერთკონკრეტულვებ
-პორტალზე მნიშვნელოვნად უადვილებს მომხმარებელს წვდომას მისთვის მნიშვ-
ნელოვანი ინფორმაციისათუ მომსახურებისადმი. ამავედროსაღსანიშნავია,რომ
ელ-მმართველობისეფექტურიდამკვიდრებისათვისდაგეგმვისადაკოორდინაციის
ვალდებულება ზემოდან, ანუ მთავრობიდან უნდა მოდიოდეს. ელ-მმართველობის
დამკვიდრების ეს აუცილებელი პირობა კარგად არის განსაზღვრული „ეფექტიანი
მმართველობისსისტემისდატერიტორიულიმოწყობისრეფორმისცენტრის“მიერ
შემუშავებულ კონცეფციაში „ელექტრონული მთავრობა: მმართველობისორგანოს
თანამედროვეტექნოლოგიითორგანიზებისპრინციპი“:

„ეროვნულიმასშტაბითელექტრონულიმთავრობებისშექმნა,ანუყველადონის
(ცენტრალური,რეგიონულიდაადგილობრივი)დადარგისმმართველობისორგა-
ნოებისდასაჯაროდაწესებულებებისმასობრივიგადაყვანასაქმიანობისსაინფორ-
მაციოტექნოლოგიებისბაზაზეწარმოებისპრინციპზე,ცენტრალურიხელისუფლების
მხრიდანუმნიშვნელოვანესიდაკომპლექსურიხასიათისპოლიტიკურიგადაწყვეტი-
ლებებისმიღებასგულისხმობსსულცოტა,სამისაკვანძომიმართულებით.ესმიმარ-
თულებებია:

• ინფორმატიზაციისსახელმწიფოპოლიტიკა;
• მმართველობისსისტემისდეცენტრალიზაციისსახელმწიფოპოლიტიკა;
•რაციონალურისაჯაროსამსახურისშექმნისსახელმწიფოპოლიტიკა.“13

ჩვენისაზრით,ცალკეულადაღებულირომელიმესამინისტროვერშეძლებსქვეყ-
ნისელ-მმართველობისყოვლისმომცველიდამულტიკომპონენტიანი(ცენტრალური,
რეგიონული, ადგილობრივი დონეები) პროგრამის ეფექტურ დაგეგმვა და/ან გან-
ხორციელებას. სწორედცენტრალურმა მთავრობამ უნდაუზრუნველყოსტექ ნი კურ 
- ტექ ნო ლო გი უ რი (ქვეყნის კომპიუტერებით აღჭურვა და ინტერნეტის გლობალურ
ქსელშიგაერთიანება/,სატელეკომუნიკაციოინფრასტრუქტურისშექმნა),ინ ს ტი ტუ-
ცი უ რი (საჯარო სამსახურების, კომპეტენციებისდა ურთიერთქმედებისლოგიკური
სისტემა)დასა ინ ფორ მა ციო გა რე მოს(საზოგადოებისჩართულობა)შესაბამისიპი-
რობებისშექმნა.მთავრობამდაგეგმილიპროგრამებითადაგამიზნულიინვესტირე-
ბითუნდაუზრუნველყოსრეგიონებისტექნიკურ/ITჩამორჩენისაღმოფხვრა.შეიმუ-
შაოსსაზოგადოებრივიელ-ჩართულობისპოლიტიკა,დაამკვიდროსელექტრონული
გამჭვირვალობის სტანდარტები, შექმნას შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზადა ა.შ.
იმედსგამოვთქვამთ,რომსფეროსგანვითარებაშიჩაბმულიიქნებადაინტერესებუ-
ლისაზოგადოებრივისექტორიცდასაინფორმაციოსაზოგადოებისშექმნითსაქართ-
ველოშიელექტრონულიდემოკრატიისახალისტანდარტებიდამკვიდრდება.

13 http://www.cegstar.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=46&info_id=1084
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