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cifruli transformacia saxelmwifo seqtorSi: 
saerTaSoriso kvlevebis mimoxilva 

From E-Government to We-Government 

  

1. შესავალი 

ციფრული ტექნოლოგიების გავლენა ფაქტორულ პროდუქტიულობასა და შესაბამისად, 

პოტენციურ ეკონომიკურ ზრდაზე თანამედროვე კვლევების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მიმართულებაა. ეკონომიკის დიჯიტალიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტად 

მოიაზრება სახელმწიფო ინვესტიციები საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში, 

როგორც ერთი მხრივ, სახელმწიფო რესურსების უფრო ეკონომიური და ეფექტიანი 

განკარგვის და სახელმწიფო სერვისების (ძირითადად, სოციალური სერვისების, 

საგადასახადო სისტემის) ეფექტიანი მიწოდების და  მეორე მხრივ, ამ მიმართულებით 

კერძო ინვესტიციების სტიმულირების წინაპირობა. განვითარებულ ქვეყნებში 

სახელმწიფო ICT ინვესტიციები საშუალოდ მშპ-ს 1-1.5%-ს შეადგენს. თუმცა სახელმწიფოს 

ICT ინვესტიციების პოტენციურ სარგებელთან მიმართებით, ცალკეული კვლევები რიგ 

გამოწვევებსაც ასახელებს, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია სასურველი 

ეკონომიკური სარგებლის მისაღებად. ამ მიმართულებით საერთაშორისო კვლევები 

მრავალ განსხვავებულ განზომილებას ეხება, როგორც გავლენის თეორიული შეფასების, 

ისე პრაქტიკული აპლიკაციის კუთხით.  

საყურადღებოა, რომ სახელმწიფო სერვისების მიწოდების პროცესში ციფრული 

ტექნოლოგიების დანერგვის მიმართულებით საქართველოს აქვს სათანადო 

გამოცდილება და მიღწევები, რაც დასტურდება საერთაშორისო შეფასებებით (UNDESA E-

Government development index, 2018, მე-60 ადგილი/193, გლობალურ საშუალოზე მაღალი 

შეფასება; UNDESA e-Participation index, 87 ადგილი/193. გლობალურ საშუალოზე მაღალი 

შეფასება. source: UN E-Government Survey). 

აღნიშნული პროცესი დეტალურად ასახულია მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს 

საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით მომზადებულ შეფასებით დოკუმენტში E-

Georgia – Decades of Successful Transition. უკანასკნელი დეკადის განმავლობაში 

არსებულ/დოკუმენტში წარმოდგენილ ცალკეულ დამოუკიდებელ 

მიღწევებთან/პროექტებთან ერთად (მაგალითად, my.gov.ge; ციფრულ ტექნოლოგიებზე 

დამყარებული საგადასახადო სისტემა; იუსტიციის სახლები და საზოგადოებრივი 

ცენტრები; საჯარო მოხელეთა ონლაინ ტრენინგების პორტალი ethics.gov.ge; სკოლებსა და 

ბაღებში რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემა, ციფრული სკოლის პროექტი და 

სასწავლო პროცესში ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრაციის ძალისხმევა, უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამებში რეგისტრაციის ელ-სისტემა და ა.შ.), დოკუმენტში 

წარმოდგენილია ცალკეული განხილვაში მყოფი კონცეფციები სამომავლო 

აქტივობებისათვის1, როგორებიცაა:  

 ინოვაციების სერვისლაბი; 

 ბლოკჩეინი მიწის/ქონების რეგისტრაციის პროცესისათვის; 

 სმარტ-ქალაქის კონცეფცია ადგილობრივი თვითმმართველობებისათვის; 

                                                             
1 http://www.dea.gov.ge/uploads/e-georgia.pdf 

http://www.dea.gov.ge/uploads/e-georgia.pdf


 

   
 
 

 

 ერთიანი ბიზნეს-სახლის კონცეფცია, რომელიც უნდა წარმოადგენდეს ერთჯერად 

ფიზიკურ/ციფრულ ლოკაციას ბიზნესთან დაკავშირებული ყველა სერვისის ერთი 

ფანჯრის პრინციპით მიწოდებისათვის.  

მონაცემთა ღიაობისა და საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით 

მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობის კუთხით (როგორც ციფრული ტრანსფორმაციის 

ელემენტების) ასევე საყურადღებოა როგორც ამ ეტაპზე განხორციელებული/მიმდინარე 

პროექტები (მაგ. data.gov.ge; ichange.gov.ge და ა.შ.), ასევე მთავრობის საჯარო 

მმართველობის რეფორმის 2019-2020 წწ. სამოქმედო გეგმაში2 ასახული სტრატეგიული 

მართვისა და შეფასების ელ.სისტემის, ასევე სერვისების შეფასების, როგორც შედეგზე 

ორიენტირებული მართვის კომპონენტების ერთიანი პლატფორმის შემუშავება, რაც თავის 

მხრივ, შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირების ეფექტიანად განხორციელების 

წინაპირობაა (მაგ. საინტერესო საერთაშორისო მაგალითად შესაძლებელია დასახელდეს 

აშშ მთავრობის ოფიციალური ვებ-გვერდი performance.gov). 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია განასხვავებს 

სახელმწიფო სექტორში ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრაციის სამ ეტაპს: 

დიჯიტალიზაცია; ელ-მთავრობა; ციფრული მთავრობა, რაც გულისხმობს სახელმწიფო 

სერვისების გარდაქმნას ხალხზე მორგებულ და მომხმარებლის მონაწილეობით 

დაფუძნებულ სერვისებად. მაგ. ამავე მიმართულებით საყურადღებოა, ევროკავშირის 

მიერ დაფინანსებული ერთ-ერთი საპილოტე პროექტი ევროკავშირის რამდენიმე 

ქვეყნისათვის wegovnow, რომელიც წარმოადგენდა საპილოტე მონაწილეობით 

პლატფორმას ადგილობრივი საჭიროებების გადასაწყვეტად მოქალაქეებისა და 

საზოგადოების ჩართულობისათვის. თავისი შინაარსით, აღნიშნული პროექტი 

უახლოვდება ეთგო-ს მიერ შემოთავაზებულ ტრანსფორმაციის ციკლში ელ-მთავრობის (e-

government) კონცეფციის გარდაქმნას ჩვენ-მთავრობის (We-government) კონცეფციად. 

საერთაშორისო კვლევებზე დაყრდნობით, “We-Government” კონცეფცია შესაძლებელია 

ინტერპრეტირებულ იქნას, როგორც ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით 

მოქალაქეების თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული მართვის მოდელი. თუმცა აქვე 

გასათვალისწინებელია შედეგებზე ორიენტირებული მართვის მნიშვნელობა, რამდენადაც 

შედეგზე ორიენტირებულობის გარეშე შეუძლებელია ხალხზე მორგებული სერვისების 

ეფექტიანად მიწოდება. შესაბამისად, საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით 

სახელმწიფო რესურსების მართვის ერთიანი ინტეგრირებული მიდგომა შესაძლებელია 

განხილულ იქნას, როგორც ზემოთმოცემული მიმართულებების (მათ შორის, 

ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული ძალისხმევის) ერთიანი და კოორდინირებული 

ჩარჩო სამი ძირითადი კომპონენტით: 

 ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა სახელმწიფო სერვისების მიწოდებისას; 

 მოქალაქეთა მონაწილეობის ზრდა სახელმწიფო სერვისების შემუშავების 

პროცესში; 

 სახელმწიფო მმართველობის შედეგზე ორიენტირებულობა. 

 

2. თეორიული საფუძვლები 

 

ციფრული ტექნოლოგიების გავლენა ფაქტორულ პროდუქტიულობასა და შესაბამისად, 

პოტენციურ ეკონომიკურ ზრდაზე თანამედროვე კვლევების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მიმართულებაა. ეკონომიკის დიჯიტალიზაციის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტად 

                                                             
2 http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=423 

http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=423


 

   
 
 

 

მოიაზრება სახელმწიფო ინვესტიციები საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებში, 

როგორც ერთი მხრივ, სახელმწიფო რესურსების უფრო ეკონომიური და ეფექტიანი 

განკარგვის და სახელმწიფო სერვისების (ძირითადად, სოციალური სერვისებისა და 

განათლების) ეფექტიანი მიწოდების და  მეორე მხრივ, ამ მიმართულებით კერძო 

ინვესტიციების სტიმულირების წინაპირობა. განვითარებულ ქვეყნებში სახელმწიფო ICT 

ინვესტიციები საშუალოდ მშპ-ს 1-1.5%-ს შეადგენს. თუმცა სახელმწიფოს ICT 

ინვესტიციების პოტენციურ სარგებელთან მიმართებით, ცალკეული კვლევები რიგ 

გამოწვევებსაც ასახელებს, რომელთა გათვალისწინება აუცილებელია სასურველი 

ეკონომიკური სარგებლის მისაღებად. 

ამ მიმართულებით საერთაშორისო კვლევები მრავალ განსხვავებულ განზომილებას 

ეხება, როგორც გავლენის თეორიული შეფასების, ისე პრაქტიკული აპლიკაციის კუთხით. 

სახელმწიფო სექტორში ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესთან 

დაკავშირებით ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 

განასხვავებს სახელმწიფო სექტორში ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრაციის სამ ეტაპს 

(იხ. ცხრილი #1). 

 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო/ციფრული ტექნოლოგიები 

 დიჯიტალიზაცია ელ-მთავრობა ციფრული მთავრობა 

ცვლილების 
დინამიკა 

ციფრული 
ტექნოლოგიების 
მეტი გამოყენება 
სახელმწიფო 
სექტორის 
აქტივობებში და 
მონაცემების/ინფორმ
აციის მართვის 
პროცესში 

ციფრული 
ტექნოლოგიების 
გამოყენება 
სახელმწიფო 
სექტორის 
აქტივობებში უკეთესი 
მმართველობის 
მისაღწევად 

ციფრული 
ტექნოლოგიების და 
მომხმარებელთა 
პრეფერენციების 
ინტეგრირება 
სერვისების 
შემუშავებასა და 
მიღების და ფართო 
სახელმწიფო სექტორის 
რეფორმის პროცესში - 
სახელმწიფო სექტორის 
მოდერნიზაციის 
ძირითადი ნაწილი 
დამატებული 
ღირებულების 
შესაქმნელად 

ფოკუსი: 
პროდუქტიულობა და 
ეკონომიურობა 

ფოკუსი: 
პროდუქტიულობა და 
ეკონომიურობა 
ინდივიდზე 
მორგებული 
სერვისების მიღებაში 

ფოკუსი: უკეთესი 
მმართველობა, ღიაობა, 
ტრანსპარენტულობა, 
ნდობა 
სახელმწიფოსადმი და 
ჩართულობა, ისევე 
როგორც 
პროდუქტიულობა და 
ეკონომიურობა 

სამთავრობო 
უწყებებზე 
ორიენტირებული: 
მომხმარებლები 
არიან სერვისების 
პასიური მიმღებები 

მომხმარებელზე/მოქა
ლაქეზე 
ორიენტირებული: 
მომხმარებლები 
მონაწილეობენ 
სერვისების მიღების 
პროცესში 

ხალხზე მორგებული: 
მომხმარებლები 
წარმოადგენენ 
მოთხოვნებსა და 
საჭიროებებს და ამით 
წვლილი შეაქვთ დღის 
წესრიგის 
ჩამოყალიბებასა და 



 

   
 
 

 

სერვისების 
შემუშავებასა და 
მიწოდებაში 

 სახელმწიფო სერვისები 

ადმინისტრაცი
ული 
სერვისები 

მთავრობის შიდა 
პროცესების 
გაუმჯობესება 

ინოვაციური 
ცვლილებები შიდა 
პროცესებში 

ტრანსფორმაცია შიდა 
პროცესებსა და 
სერვისების მიწოდებაში 

პირდაპირი 
პერსონალური 
სერვისები 

 ინდივიდუალური 
მონაცემთა 
ბაზები და 
საინფორმაციო 
სისტემები 

 სტანდარტიზებულ
ი სერვისები 

 

 საინფორმაციო 
სისტემებისა და 
მონაცემთა 
ბაზების 
ინტეგრაცია 

 თანამშრომლობა 

 24/7 ონლაინ 
სერვისები 

 მონაცემთა 
გაზიარება: 
ინფორმაციის 
ქრაუდსორსინგი/
მონაცემთა 
ანალიტიკა 

 ერთიანი 
ადმინისტრაცია - 
ICT მონაცემების 
გაზიარებისათვის
, 
თანამშრომლობი
ს ზრდისათვის 

 ინოვაციური 
სერვისები 
მორგებული 
ინდივიდუალურ 
საჭიროებებს 

 
ცხრილი 1. ციფრული ტრანსფორმაცია სახელმწიფო სექტორში. წყარო: ეკონომიკური თანამშრომლობის 

ორგანიზაცია. ციფრული მთავრობის სტრატეგიები სოციალურ სფეროში საჯარო სერვისების 

ტრანსფორმაციისათვის. 

ამავე მიმართულებით საყურადღებოა, ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ერთ-ერთი 

საპილოტე პროექტი ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნისათვის wegovnow, რომელიც 

წარმოადგენდა საპილოტე მონაწილეობით პლატფორმას ადგილობრივი საჭიროებების 

გადასაწყვეტად მოქალაქეებისა და საზოგადოების ჩართულობისათვის. თავისი 

შინაარსით, აღნიშნული პროექტი უახლოვდება ეთგო-ს მიერ შემოთავაზებულ 

ტრანსფორმაციის ციკლში ელ-მთავრობის (e-government) კონცეფციის გარდაქმნას ჩვენ-

მთავრობის (We-government) კონცეფციად. 

საერთაშორისო კვლევებზე დაყრდნობით, “We-Government” კონცეფცია შესაძლებელია 

ინტერპრეტირებულ იქნას, როგორც ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით 

მოქალაქეების თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული მართვის მოდელი. თუმცა აქვე 

გასათვალისწინებელია შედეგებზე ორიენტირებული მართვის მნიშვნელობა, რამდენადაც 

შედეგზე ორიენტირებულობის გარეშე შეუძლებელია ხალხზე მორგებული სერვისების 

ეფექტიანად მიწოდება. შესაბამისად, საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით 

სახელმწიფო რესურსების მართვის ერთიანი ინტეგრირებული მიდგომა შესაძლებელია 

განხილულ იქნას, როგორც ზემოთმოცემული მიმართულებების (მათ შორის, 

ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული ძალისხმევის) ერთიანი და კოორდინირებული 

ჩარჩო სამი ძირითადი კომპონენტით: 

 ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვა სახელმწიფო სერვისების მიწოდებისას; 

 მოქალაქეთა მონაწილეობის ზრდა სახელმწიფო სერვისების შემუშავების 

პროცესში; 

 სახელმწიფო მმართველობის შედეგზე ორიენტირებულობა. 



 

   
 
 

 

2. პრაქტიკული გამოყენება: საერთაშორისო კვლევები 

საინტერესოა ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული სონეტსის საპილოტე პროექტი 

რამდენიმე ევროპული ქვეყნისათვის, რომელიც მიზნად ისახავდა სახელმწიფო სექტორის 

ფუნქციონირების მიდგომის ცვლილებას ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვის 

კონკრეტული მაგალითების შემოთავაზებით, რომლებიც დაეხმარება სახელმწიფო 

სექტორს მოქალაქეებისა და ბიზნესის გამოწვევების დაძლევაში. პროექტის ფარგლებში 

აღნიშნული საჭიროებები დაჯგუფებულია დამოუკიდებლად მოქალაქეთათვის, 

ბიზნესისათვის და სახელმწიფო სექტორისათვის. 

დაინტერესებული მხარე პრიორიტეტული საჭიროებები 

მოქალაქეები 

 

 

 

 

 

 

ბიზნესი 

ინკლუზიური კეთილდღეობა და ჯანდაცვა 

სწრაფი ხელმისაწვდომობა სახელმწიფო სერვისებზე 

პოლიტიკური მონაწილეობა 

განათლება და ტრენინგები 

სახელმწიფო ქაღალდის გარეშე 

ადვილად ხელმისაწვდომი სახელმწიფო სექტორის 
ინფორმაცია 

მეწარმეობრივი და სტარტ-აპ კულტურის ხელშეწყობა 

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა 

დაქირავების პროცედურების გამარტივება 

ტალანტების მოზიდვა და შენარჩუნება 

საჯარო სექტორი რესურსების პროდუქტიულობის ზრდა 

დასაქმებულთა ანაზღაურება და სტიმულირება 

სახელმწიფო სერვისების გაუმჯობესებული 
ხელმისაწვდომობა 

საჯარო მოსამსახურეები, როგორც ცვლილების თემი 

რეკრუტირება და ტრენინგი 
ცხრილი 2. საზოგადოებრივი და სახელმწიფო სექტორის საჭიროებები. წყარო: პროექტი სონეტსი. 

დიაგრამაზე #1 წარმოდგენილია პროექტის ფარგლებში პოლიტიკის 

განმსაზღვრელთათვის მოცემული დროითი ჩარჩო ციფრული ტექნოლოგიების 

დანერგვის პროცესის შესახებ. 

 

 



 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დიაგრამა 1. იდენტიფიცირებული საინფორმაციო-საკომუნიკაციო/ციფრული ტექნოლოგიების გავლენა 

სახელმწიფო სექტორის ინოვაციებზე 

 

ქვემოთწარმოდგენილია პროექტის ფარგლებში შემუშავებული სარეკომენდაციო 

მიმართულებები სახელმწიფო სერვისებში ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრაციის 

კუთხით. 

რეკომენდაცია 1. ხელოვნური ინტელექტი და ბოტები სახელმწიფო სექტორის 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომისათვის (Recommendation 01: Artificial Intelligence and bots for 

Access to public sector information) 

განმარტება: ხელოვნური ინტელექტი - ტექნოლოგიის დარგი, რომელიც ეფუძნება 

კომპიუტერულ მეცნიერებას, მათემატიკას, ფსიქოლოგიას, ლინგვისტიკას, ფილოსოფიას, 

ნეირომეცნიერებას. კომპიუტერულ მეცნიერებაში, ხელოვნური ინტელექტი მოიაზრებს 

ინტელექტუალურ მანქანას/პროგრამას, რომელიც წარმოადგენს მოქნილ და 

რაციონალურ აგენტს და გარემოს აღქმის საფუძველზე განსაზღვრავს ქმედებებს 

კონკრეტული ამოცანის ეფექტიანად შესასრულებლად ალბათობის მაქსიმიზაციისათვის. 

არაფორმალური განმარტებით, ხელოვნური ინტელექტი მოიაზრებს მანქანის/პროგრამის 

მიერ ისეთი კოგნიტიური ფუნქციების შესრულებას, როგორებიცაა სწავლა და პრობლემის 

გადაჭრის გზების ძიება. 

გამოყენების შესაძლებლობები: სახელმწიფო სერვისების პერსონალიზაცია; 

სტანდარტული ამოცანების ავტომატიზაცია. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: 

აღნიშნული დარგი ამ ეტაპზე კვლევის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას 

წარმოადგენს. თუმცა უკვე ამ ეტაპზე არსებობს სახელმწიფო უწყებების მიერ ჩეტბოტების 

პრაქტიკაში ეფექტიანად გამოყენების მაგალითები. მაგალითად, Enfield Council, the 

Department of Homeland Security, North Caronlina’s Innovation Center, the Australian Tax Office or the 

government of Singapore which use artificial intelligence in the form of chatbots to interact with their 

citizens. აღნიშნული ჩეტბოტების მიერ პირველადი სტანდარტიზებული ფუნქციების 

შესრულების შემდგომ ხდება გადამისამართება შესაბამის პიროვნებასთან. 

შედეგის მიღების დროითი 
ჩარჩო 

 1 წელი 

 2-3 წელი 

 3-5 წელი 

ბიომეტრიკა 

გაფართოვებული 

რეალობა 

მანქანური სწავლება 

ხელოვნური 

ინტელექტი 

ბლოკჩეინი 
ვირტუალური 

რეალობა 

ბოტები 

დიდი მონაცემები 

მონაცემთა ანალიტიკა 

თანმდევი მოწყობილობები 

ბუნებრივი ენის კომპიუტერული 

დამუშავება 

ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები 

შ
ე
დ

ე
გ

ი
ს

 ხ
ი
ლ

ვ
ა
დ

ო
ბ
ა
 

მოლოდინების პიკი  

მოლოდინების ვარდნის ეტაპი 

IoT 
ელ-პირადობა 

ელ-ხელმოწერა 



 

   
 
 

 

რეკომენდაცია 2. გაფართოებული რეალობა გამოცდილებაზე დაფუძნებული 

განათლებისა და ტრენინგებისათვის (Recommendation 02: Augmented Reality for Experiential 

education and training) 

განმარტება: გაფართოვებული რეალობა(AR) წარმოადგენს დამატებითი ინფორმაციის -

ტექსტის, გრაფიკის, აუდიო-ვიდეო და GPS მონაცემებისა და სხვა ვირტუალური 

დამატებების ინტეგრაციას რეალურ გარემოსთან, რომლის ელემენტებიც ამგვარად 

გაფართოვებულია. ზემოაღნიშნული რეალური ელემენტი განასხვავებს გაფართოვებულ 

რეალობას(AR) ვირტუალური რეალობისაგან. აღნიშნული ტექნოლოგიის დახმარებით, 

მომხმარებლის რეალური გარემო ინტერაქტიული ხდება. 

გამოყენების შესაძლებლობები: საჯარო მოსამსახურეთა ტრენინგები; უსაფრთხო და 

ინფორმატიული ნავიგაცია; განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთათვის 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიწოდება და მათთვის გარემოს გაუმჯობესება. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: არსებობს 

აღნიშნული ტექნოლოგიის განათლების მიზნებისათვის გამოყენების რამდენიმე 

მაგალითი. მათ შორისაა,  ისეთი აპლიკაციები, როგორებიცაა Quiver (get 3d-pictures from 

textbooks); Elements 4 D (visualisation in chemistry); Blippar (visualisation of the Brainspace 

magazine) ; Arloon Plants (watch growing plants) ; Aurasma (create ones one augmented reality 

experience); Math alive (visualization of mathematics). AR ტექნოლოგიის გამოყენება 

გაკვეთილების დროს შესაძლებელია დაეხმაროს სტუდენტებს ჩართულობის ზრდაში.  

მაგალითად, საფრანგეთის განათლების სამინისტროს მიერ ეროვნულ კურიკულუმში 

აღნიშნული ტექნოლოგიის ჩართვა რეკომენდებულ ტექნიკად იქნა მიჩნეული საშუალო 

კლასებისათვის. გაფართოვებული რეალობა ასევე აქტიურად გამოიყენება 2009 წლიდან 

აშშ-ში სამხედრო სწავლებისათვის. 

რეკომენდაცია 3. დიდი მონაცემები და მონაცემთა ანალიტიკა ინკლუზიური 

კეთილდღეობისა და ჯანდაცვისათვის (Recommendation 03: Big Data & Data Analytics for 

Inclusive well-being and health) 

განმარტება: დიდი მონაცემების სახელით მოიხსენიებენ საინფორმაციო აქტივების 

ჯგუფს, რომლებსაც სამი ძირითადი მახასიათებელი გააჩნია. მათ, როგორც 3V-ს (Volume; 

Velocity; Variety) მოიხსენებენ: Volume – მოცულობა, Velocity – სიჩქარე, 

Variety – ნაირსახეობა. მონაცემთა ანალიტიკა, როგორც წესი, ეხება დიდი მონაცემების 

შეგროვების, ორგანიზებისა და ანალიზის პროცესს დაფარული ტენდენციების, აქამდე 

უცნობი მიზეზშედეგობრივი დამოკიდებულების და სხვა ინფორმაციის მისაღებად. 

გამოყენების შესაძლებლობები: უკეთესი სიმულირების შესაძლებლობები სახელმწიფო 

სექტორისათვის; ჯანდაცვის სერვისების გაუმჯობესება. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: არსებობს 

აღნიშნული ტექნოლოგიის ჯანდაცვის სექტორში გამოყენების ბევრი მაგალითი: Philips 

HealthSuite Digital Platform provides a cloudbased infrastructure for connected healthcare[87, 88]  

European Medical Information Framework (EMIF)[89]  Open PHACTS Discovery Platform[90]  NIH 

Big Data to Knowledge (BD2K) initiative[91]  Asthmapolis (GPS-enabled tracker that monitors inhaler 

usage by asthmatics)[92]  Ginger.io (mobile application for patients with diabetes for example to assist 

with behavioral health theories)[92]  mHealthCoach (supports patients on chronic care medication, 

providing education and promoting treatment adherence through an interactive system)[92]  

RiseHealth (customized accountable-care-organization dashboard). 



 

   
 
 

 

რეკომენდაცია 4. ბიომეტრიკა სახელმწიფო სერვისებზე გამჭვირვალე და სწრაფი 

ხელმისაწვდომობისათვის (Recommendation 04: Biometrics for Faster and transparent access to 

public sector services) 

განმარტება: ბიომაჩვენებელი, როგორც მაჩვენებელი წარმოადგენს გაზომვად 

ბიოლოგიურ და ქცევით მახასიათებელს, რომელიც შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 

ავტომატიზებული ცნობისათვის, ხოლო ბიომეტრიკა, როგორც პროცესი, ეხება 

ავტომატიზებულ პროცესებს ინდივიდთა იდენტიფიცირებისათვის გაზომვად ბიოლოგიურ 

და ქცევით მახასიათებლებზე დაყრდნობით. ბიომეტრული ავტორიზაცია გამოიყენება 

კომპიუტერულ მეცნიერებაში მომხმარებელთა იდენტიციფირებისა და 

ხელმისაწვდომობის კონტროლისათვის. 

გამოყენების შესაძლებლობები: საზღვრის კვეთა; სოციალური დაცვის სისტემები; 

საგადასახადო სისტემა. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: 

სახელმწიფო უწყებებში გამოყენების საინტერესო მაგალითებია: ავტომატიზებული ელ-

პასპორტის გეითები - თვითმომსახურების კიოსკების სახით;  ავსტრალისს საგადასახადო 

სამსახურის მიერ(Australian Tax Office (ATO)) გამოიყენება ხმაზე დაფუძნებული 

ბიომეტრული ტექნოლოგია და ა.შ.  

რეკომენდაცია 5. ბლოკჩეინი სახელმწიფო სერვისებზე გამჭვირვალე და სწრაფი 

ხელმისაწვდომობისათვის (Recommendation 05: Blockchain technology for faster and transparent 

access to public sector services) 

განმარტება: ბლოკჩეინი წარმოადგენს ტექნოლოგიას, რომელიც იძლევა საშუალებას 

ციფრული ინფორმაცია შენახული და გავრცელებული იყოს უსაფრთხოდ, წარმოადგენს 

რა მონაცემების ურთიერთდაკავშირებულ ბლოკებზე დაფუძნებულ დეცენტრალიზებულ 

ტექნოლოგიას, რომელთაგან თითოეული დაცულია სპეციფიური შიფრით. 

შესაძლებლობები: ოპერაციების სანდოობის გადამოწმება; თაღლითობისა და 

კორუფციის რისკების შემცირება; ღიაობა და გამჭვირვალობა; ოპერაციებზე 

განაწილებული კონტროლი.   

პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: ელ-ჯანდაცვის სისტემები; 

ელ-მოქალაქეობა; საარჩევნო სისტემები; მიწისა და ქონების რეგისტრაცია. მაგალითად, 

ესტონეთი - ელ-მოქალაქეობის პროგრამა (E-residency) - ტრანსნაციონალური ციფრული 

პირადობა. ელ-მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა ციფრულად მოაწერონ ხელი 

დოკუმენტებსა და ხელშეკრულებებს, ანალოგიურ ტექნოლოგიას ეფუძნება ელ- ჯანდაცვის 

სისტემა. ავსტრალიაში აღნიშნული ტექნოლოგიის გამოყენება შესაძლებელია მოხდეს 

არჩევნებში ხმის მისაცემად. 

რეკომენდაცია 6. ღრუბლოვანი ტექნოლოგიები სახელმწიფო სერვისებზე გამჭვირვალე 

და სწრაფი ხელმისაწვდომობისათვის (Recommendation 06: Cloud Computing for faster and 

transparent access to public sector services). 

გამოყენების შესაძლებლობები: დაბალი ინფრასტრუქტურული დანახარჯები; მონაცემთა 

მდგრადობა და გაზიარება; დიდი მონაცემების ანალიტიკის შესაძლებლობა; დაბალი 

დანახარჯები ტესტირების და განვითარებისათვის. 



 

   
 
 

 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: საჯარო 

ღრუბლოვანი სერვისები (e.g. Google docs, Microsoft Office 365, SAP Business by Design); 

კერძო ან ჰიბრიდული ღრუბლოვანი სერვისები; Infrastructure as a service (IaaS) (e.g. Amazon 

Web Services, Google Compute Engine, Windows Azure) • Platform as a service (PaaS) (e.g. Google 

App Engine, Amazon Elastic Beanstalk) • Software-as-a-Service (SaaS) (e.g. from Microsoft, Google, 

Salesforce.com, Cisco, Intuit). 

რეკომენდაცია 7. ელ-პირადობა და ელ-ხელმოწერები საჯარო სექტორის/ეკონომიკის 

დიჯიტალიზაციისათვის (Recommendation 07: e-Identities (and e-Signatures) for digitization). 

განმარტება: ელექტრონული პირადობა და ელექტრონული ხელმოწერები წარმოადგენს 

პერსონის მიერ პიროვნების იდენტიფიცირების ციფრულ საშუალებას და სახელმწიფოს, 

ფინანსური ან ბიზნეს სექტორის სერვისების მიღების შესაძლებლობას.  

გამოყენების შესაძლებლობები: სერვისებისადმი უფრო სწრაფი წვდომა; პოტენციურად 

ეროვნული უსაფრთხოების ხელშეწყობა; დამატებითი ციფრული სერვისებისა და 

მასშტაბის ეკონომიის ხელშეწყობა. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: 

ევროკავშირის და სხვა ქვეყნებში უკვე ფართოდაა მიღებული ელ-პირადობები, მათ 

შორის, ბელგია, სკანდინავიის ქვეყნები, გერმანია, და ა.შ. აღნიშნული პირადობის 

საფუძველზე ხელმისაწვდომი სერვისების სია განსხვავებულია და შესაძლოა მოიცავდეს 

სერვისებს ბანკებისაგან და უნივერსიტეტებისგანაც; ესტონეთში აღნიშნულის 

საფუძველზე ასევე შესაძლებელია ელექტრონულ არჩევნებში მონაწილეობაც.  

რეკომენდაცია 8. IoT (Internet of Things) ინკლუზიური კეთილდღეობისა და ჯანდაცვისათვის 

(Recommendation 08: Internet of Things (IoT) for Inclusive well-being and health) 

განმარტება: IoT (Internet of Things) წარმოადგენს ფიზიკური მოწყობილობების, 

ნაგებობებისა და სხვა აქტივების ერთობლიობას, რომელიც პროგრამულ 

უზრუნველყოფაზე, სენსორებზე და ა.შ. დაყრდნობით იძლევა მონაცემების მოგროვებისა 

და გაცვლის შესაძლებლობას. გარედან მართვის შესაძლებლობა ქმნის მეტი 

პროდუქტიულობის, სიზუსტისა და ეკონომიკური სარგებლის მიღების პოტენციალს. 

მაგალითად, IoT (Internet of Things გაფართოვება სენსორებით იძლევა ე.წ. „სმარტ 

სახლების“, „სმარტ  ქალაქების“ და ა.შ. შექმნის შესაძლებლობას. 

გამოყენების შესაძლებლობები: სახელმწიფო სერვისებისათვის ადამიანისა და 

პროგრამის უკეთესი ინტეგრაცია; დიდი მონაცემების ხელშეწყობა; დინამიური 

ინფორმაციული ბაზის შექმნის შესაძლებლობა. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: არსებობს 

IoT (Internet of Things) პრაქტიკული აპლიკაციის ცალკეული არსებული და პოტენციური 

მაგალითები ჯანდაცვის სექტორში, როგორებიცაა ჯანმრთელობის დისტანციური 

მონიტორინგი; სასწრაფო დახმარების შეტყობინების სისტემები; ტელემედიცინა; სარისკო 

ჯგუფების ადრეული გამოვლენა და შეტყობინება. 

რეკომენდაცია 9. მანქანური სწავლება ინკლუზიური კეთილდღეობისა და 

ჯანდაცვისათვის (Recommendation 09: Machine Learning for Inclusive well-being and health) 

განმარტება: მანქანური სწავლება წარმოდგენს კომპიუტერული მეცნიერების დარგს, 

რომელიც „აძლევს შესაძლებლობას კომპიუტერს ისწავლოს გარე დაპროგრამების 



 

   
 
 

 

გარეშე“. ის შეისწავლის ისეთ ალგორითმებს, რომლებიც სწავლობენ და აპროგნოზებენ 

მონაცემებს. მონაცემთა ანალიტიკის დარგში, მანქანური სწავლება წარმოადგენს 

მეთოდს, რომელიც არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით ახორციელებს ტრენდის 

პროგნოზირებას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კვლევები აღნიშნული ტექნოლოგიის 

ჯანდაცვის სექტორისათვის გამოყენების კუთხით. 

გამოყენების შესაძლებლობები: აქამდე გამოუყენებელი მონაცემების დიდი 

მოცულობიდან ღირებულების შექმნა; საყურადღებო სიგნალებისა და ტენდენციების 

იდენტიფიცირება; გონიერი სერვისების შექმნა. 

რეკომენდაცია 10. ბუნებრივი ენის კომპიუტერული დამუშავება საჯარო 

სექტორის/ეკონომიკის დიჯიტალიზაციისათვის (Recommendation 10: Natural Language 

Processing for Digitization) 

განმარტება: ბუნებრივი ენის კომპიუტერული დამუშავება წარმოდგენს კომპიუტერული 

მეცნიერების, ხელოვნური ინტელექტისა და კომპიუტერული ლინგვისტიკის დარგს, 

რომელიც ეხება ადამიანის(ბუნებრივი) ენისა და კომპიუტერის ურთიერთობას და 

რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ტექსტური ან აუდიო მასალა გარდაქმნას 

ინფორმაციად კომპიუტერისათვის აღქმად ფორმატში. ბუნებრივი ენის კომპიუტერულ 

დამუშავებაზე დაყრდნობით შექმნილი ტექნოლოგიები ხელს უწყობს ადამიანისა და 

კომპიუტერის უკეთეს კომუნიკაციას. 

გამოყენების შესაძლებლობები: აქამდე გამოუყენებელი მონაცემების დიდი 

მოცულობიდან ღირებულების შექმნა; ციფრულ უთანასწორობასთან (Digital Divide) 

ბრძოლა. 

რეკომენდაცია 11. თანმდევი ციფრული მოწყობილობები ინკლუზიური კეთილდღეობისა 

და ჯანდაცვისათვის (Recommendation 11: Wearables for Inclusive well-being and health) 

განმარტება: თანმდევი ციფრული მოწყობილობებად იწოდება მცირე ზომის 

ელექტრონული მოწყობილობები, რომლებიც ადამიანების მიერ სატარებლად არის 

შექმნილი მობილურობისა და თავისუფალი აქტივობებისათვის. ერთ-ერთი 

მახასიათებელი, რომელიც ახასიათებს აღნიშნულ მოწყობილობებს, ეხება მათი 

მოქმედების მუდმივობას, რამდენადაც არსებობს მუდმივი კავშირი მოწყობილობასა და 

მომხმარებელს შორის. 

გამოყენების შესაძლებლობები: გაუმჯობესებული სერვისების პერსონალიზაცია; 

განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთათვის კომპენსირება და სახელმწიფო 

სერვისების მიწოდებისას ხანდაზმულტა ჯგუფების მხარდაჭერა.  

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: Apple iOS 8 

HealthKit, Live!y, BodyGuardian, Alarm.com, ActiveProtective, VitalConnect Band, Medical Wearable 

Solutions Eyeforcer, oRoti Labs Limited W/Me2, Cardio family of products, Biovotion AG monitoring 

platform. 

რეკომენდაცია 12. ვირტუალური რეალობა გამოცდილებაზე დაფუძნებული განათლებისა 

და ტრენინგისათვის (Recommendation 12: Virtual Reality for Experiential education and training) 

რეკომენდაცია 13. აპლიკაციის პროგრამირების ინტერფეისის(API) ეკონომიკა 

სახელმწიფო სერვისებზე გამჭვირვალე და სწრაფი ხელმისაწვდომობისათვის 

(Recommendation 13: API Economy for faster and transparent access to PS services) 



 

   
 
 

 

განმარტება: API ეკონომიკა ეხება ბიზნესის ან ორგანიზაციის გარდაქმნას ერთიან 

პლატფორმად აპლიკაციის პროგრამირების ინტერფეისის დახმარებით, ამდენად, 

პოზიტიურ გავლენას ახდენს ორგანიზაციის მომგებიანობაზე.  

გამოყენების შესაძლებლობები: მოქალაქეებისა და ბიზნესისათვის ინოვაციური ონლაინ 

სერვისების შემუშავება; სექტორთაშორისი ინტეგრაცია; მეწარმეობისა და ინოვაციების 

აქსელერაცია; პერსონალიზაცია. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: API 

ეკონომიკა სახელმწიფო სექტორთან მიმართებით ეხება ღია მონაცემების მიწოდებას, 

რომელიც თავის მხრივ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ბიზნესის მიერ მეტი 

სარგებლის მისაღებად. ყოველდღიური გამოყენების მაგალითად შესაძლებელია 

დასახელდეს მაგალითად საგზაო მოძრაობის მონაცემების გამოყენება ბიზნესის მიერ 

მარკეტინგული ღონისძიებების დასაგეგმად(მაგ. საგზაო გადატვირთული მოძრაობისას 

მყოფი ადამიანების ტარგეტირებისას).  

რეკომენდაცია 14. Crowdsourcing სახელმწიფო მოსამსახურეებისათვის, როგორც 

ცვლილების განმაპირობებელი ჯგუფისათვის (Recommendation 14: Crowdsourcing for civil 

servants as a community of change) 

განმარტება: Crowdsourcing ეხება ვების და სოციალური კოლაბორაციის ტექნიკის 

გამოყენებით კონკრეტული ამოცანის ან გამოწვევის გადასაწყვეტად ფართო მასების 

წვლილის გამოყენებას. თითოეული პერსონის წვლილი სხვებთან ერთად ქმნის 

ერთობლივ რეზულტატს. Crowdsourcing, როგორც წესი, მოიცავს მექანიზმებს, რომლებიც 

მოიზიდავს სასურველ მონაწილეებს, სტიმულირებას უკეთებს შესაბამის წვლილს და 

შეარჩევს ყველაზე მნიშვნელოვან იდეას. 

გამოყენების შესაძლებლობები: კოლექტიური ინტელექტის გამოყენება; თანამშრომლობა 

და ერთობლივი შექმნა გამოწვევების დაძლევისათვის. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: 

აღნიშნულის სათანადო აპლიკაციად სახელმწიფო სექტორისათვის შესაძლებელია 

დასახელდეს არამხოლოდ მოქალაქეთა ჩართულობის მექანიზმები, არამედ კონკრეტულ 

ამოცანაზე მიბმული პლატფორმები თავად საჯარო მოხელეთა ცოდნის 

გაერთიანებისათვის სხვადასხვა დეპარტამენტიდან და უწყებიდან. 

რეკომენდაცია 15. დიჯიტალიზაცია რესურსების პროდუქტიულობის ზრდისათვის 

(Recommendation 15: Digitalization to increase resource productivity) 

განმარტება: დიჯიტალიზაცია ეხება ტექნოლოგიებით განპირობებულ ცვლილებას, ხოლო 

ციფრულ ტრანსფორმაციად მოიაზრება დიჯიტალიზაციის ერთიანი საზოგადოებრივი 

ეფექტი. ვიწრო გაგებით, დიჯიტალიზაცია შესაძლოა ეხებოდეს ქაღალდის გამოყენების 

შეზღუდვას. 

გამოყენების შესაძლებლობები: სახელმწიფო სერვისების დიჯიტალიზაცია; 

ელექტრონული ფაილებისა და ჩანაწერების გამოყენება; 24/7 სერვისების 

ხელმისაწვდომობა; გაზრდილი სისტემის ინტეროპერაბელურობა; ინფორმაციებისა და 

სერვისების ხელმეორედ გამოყენება; მასშტაბის ეკონომია. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: საჯარო 

სექტორის დიჯიტალიზაცია მოიაზრებს უფრო დაბალ დანახარჯებს და მეტ ეფექტიანობას. 



 

   
 
 

 

ასევე მეტი თანამშრომლობა და ინტეგრაცია, თაღლითობის უკეთესი მართვა და 

პროდუქტიულობა. რამდენიმე მაგალითად შესაძლებელია დასახელდეს: -STORK project -

PAE (Portal Administracion electronica) -Cita Previa de Atención Primaria (online medical 

appointment) -Agencia Tributaria. 

რეკომენდაცია 16. ელექტრონული მონაწილეობა სახელმწიფო სერვისებზე 

მონაწილეობითი ხელმისაწვდომობისათვის (Recommendation 16: eParticipation for 

participative access to public sector services) 

განმარტება: ელ-მონაწილეობა ეხება ინფორმაციულ-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ 

მონაწილეობას მმართველობაში. აღნიშნული პროცესები ეხება ადმინისტრაციას, 

სერვისების მიწოდებას, გადაწყვეტილების მიღებისა და პოლიტიკის განსაზღვრის 

პროცესს.  

გამოყენების შესაძლებლობები: ახალგაზრდების ჩართულობის ალტერნატიული 

ფორმები; მონაწილეობის არადისკრიმინიციული ხასიათი; ტრადიციული ინსტიტუტების 

შევსება ტექნოლოგიური მიღწევების გამოყენებით. 

რეკომენდაცია 17. თამაშის ელემენტების გამოყენება დასაქმებულთა ანაზღაურებისა და 

სტიმულირებისათვის (Recommendation 17: Gamification for employee remuneration and 

incentives) 

განმარტება: თამაშის ელემენტების გამოყენება ეხება თამაშის მექანიზმის გამოყენებას 

რეალურ ბიზნეს სცენარში ჩართულობის ხელშეწყობისა და მიზნობრივ აუდიტორიაში 

ქცევის ცვლილებისათვის კონკრეტული შედეგების მისაღწევად. 

გამოყენების შესაძლებლობები: უკეთესი პრაქტიკის მისაღწევად ქცევის ცვლილება; 

მომხმარებელთა საინფორმაციო უნარების გაუმჯობესება.  

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: 

სახელმწიფო სექტორში თამაშის ელემენტების გამოყენება შესაძლებელია ეხებოდეს 

კომუნიკაციის კამპანიის დაგეგმვას, მოქალაქეთა ჩართულობის ზრდას, დასაქმებულთა 

გადამზადებას ან სტიმულირებასა და ანაზღაურებას. სამუშაოსათვის თამაშის ელემენტის 

დამატება, როდესაც მოთამაშე იღებს გამოწვევას, იღებს შეფასებას მიღწევაზე და აქვს 

კონკურენციის განცდა, წარმოადგენს თვითშეფასების და მოტივაციის ზრდის 

წინაპირობას.  

რეკომენდაცია 18. მობილური მოწყობილობები სახელმწიფო სერვისებზე გამჭვირვალე 

და სწრაფი ხელმისაწვდომობისათვის (Recommendation 18: Mobile devices for faster and 

transparent access to PS services) 

გამოყენების შესაძლებლობები: სახელმწიფო სერვისების მიერ მეტი დაფარვის 

უზრუნველყოფა; პერსონალიზაციის უკეთესი შესაძლებლობები; მობილურ 

მოწყობილობებთან დაკავშირებით ახალი ტექნოლოგიების გამოყენება. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: მობილური 

ტექნოლოგიების გამოყენების ზრდა საზოგადოებაში იძლევა შესაძლებლობას ელ-

მთავრობის აპლიკაციების გამოყენებისათვის. ცალკეული მაგალითებია: • ECIM Smart 

Mobility API; Gov2go app (personal government assistant); Commercial Driver License (CDL) practice 

knowledge test mobile application ; Whim, Mobility-as-a-Service App, ფინეთი სატრანსპორტო 

ქსელის დამაკავშირებელი აპლიკაცია.  



 

   
 
 

 

რეკომენდაცია 19. ღია მონაცემები მეწარმოებრივი და სტარტ-აპ კულტურის 

ჩამოყალიბებისათვის (Recommendation 19: Open Data for entrepreneurial and start-up culture). 

განმარტება: ღია მთავრობა და ღია მონაცემები ურთიერთდაკავშირებული 

კონცეფციებია, ღია მთავრობა ეხება მმართველობის მიდგომას სამთავრობო უწყებების 

საქმიანობისა და დოკუმენტების ღიაობას ანგარიშვალდებულების უზრუნველსაყოფად. 

ზემოაღნიშნულის მისაღწევად უმთავრეს როლს თამაშობს ღია მონაცემები.   

გამოყენების შესაძლებლობები: ღია მონაცემებზე დაფუძნებული ბიზნეს წამოწყებების 

სტიმულირება; უწყებათაშორისი სწავლების სტიმულირება; ღია მონაცემების გარშემო 

ახალი ბიზნეს სერვისების შექმნა. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: ღია 

მონაცემები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მეწარმეთა მიერ სპეციფიური რეგიონის 

ან ეკონომიკურ/საკანონმდებლო მდგომარეობაზე ხელმისაწვდომობისათვის. 

მაგალითად შესაძლებელია დასახელდეს: EU Open Data Portal ; European Data portal ; Policy 

Compass Portal ; Public Contracts ; Publicspending.net და ა.შ.  

რეკომენდაცია 20. პერსონალიზაცია სახელმწიფო სერვისებზე მონაწილეობითი 

ხელმისაწვდომობისათვის (Recommendation 20: Personalization for inclusive well-being and 

health) 

განმარტება: პერსონალიზაცია, როგორც ხშირად იწოდება სერვისის მოწინავე, 

მომხმარებელზე ორიენტირებული მოდიფიცირება, ეხება სერვისის/პროდუქტის მორგებას 

ინდივიდებზე ან ინდივიდების სეგმენტზე/ჯგუფზე შესაბამისი კონტექსტის 

გათვალისწინებით. ბევრი ორგანიზაცია იყენებს პერსონალიზაციას მომხმარებელთა 

კმაყოფილების დონის გასაზრდელად, ბრენდინგისა და მარკეტინგისათვის. 

პერსონალიზაცია წარმოადგენს სოციალური მედიისა და რეკომენდაციების სისტემის 

მთავარ ელემენტს. სახელმწიფო სექტორში, პერსონალიზაცია ეხება მოქალაქეებისა და 

ბიზნესისათვის სერვისების მიწოდებას ავტომატიზაციის მაღალი ხარისხით (სახელმწიფო 

ციფრული სისტემების მდგომარეობიდან გამომდინარე), ისევე როგორც რეკომენდაციის 

გაცემის ან სერვისების შეთავაზების შესაძლებლობას მომხმარებლის საჭიროებებზე 

დაფუძნებით განსხვავებულ კრიტერიუმებზე და შესაძლო ცხოვრების ციკლზე 

დაყრდნობით. 

გამოყენების შესაძლებლობები: სახელმწიფო სერვისების ეფექტიანობის ზრდა; 

შეცდომების მინიმიზაცია; დროითი და ფინანსური რესურსების დანაზოგები 

მოქალაქეებისათვის; ცხოვრებისეული მოვლენებისა და რეალური საჭიროებების უკეთესი 

ბმა სახელმწიფო სერვისებზე; მიღებული მონაცემების გამოყენების შესაძლებლობა; 

ციფრული უთანასწორობა. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: 

პერსონალიზებული ჯანდაცვისა და მედიცინის სერვისით პრაქტიკოსები ცდილობენ - 

კონკრეტული ბიოინფორმაციის საფუძველზე განსაზღვრონ კონკრეტული დაავადების 

რისკი ინდივიდისათვის; - განსაზღვრონ ყველაზე ეფექტიანი მკურნალობა მინიმალური 

უარყოფითი შედეგებით. ამავდროულად, მობილური აპლიკაციების ბაზარი წარმოადგენს 

პოტენციურად პერსონალიზებული ჯანდაცვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტს. 



 

   
 
 

 

რეკომენდაცია 21. „პოლიტიკის შემუშავება 2.0“ სახელმწიფო მოსამსახურეებისათვის, 

როგორც ცვლილების განმაპირობებელი ჯგუფისათვის (Recommendation 21: Policy Making 

2.0 for civil servants as a community of change). 

განმარტება: „პოლიტიკის შემუშავება 2.0“ ეხება ვებ-ის მიდგომის დანერგვას პოლიტიკის 

შემუშავების ოთხივე ეტაპზე: დღის წესრიგის განსაზღვრა, პოლიტიკის განხორციელება, 

მონიტორინგი და შეფასება. უფრო დეტალურად, უფრო ღია, ორმხრივი და დისკუსიაზე 

დაფუძნებული მიდგომა სამთავრობო უწყებებს აძლევს შესაძლებლობას: საზოგადოების 

მეტი ჯგუფებისათვის მოსაზრების გამოხატვის შესაძლებლობის მიცემით გაზარდონ 

მოქალაქეთა მონაწილეობა და ჩართულობა პოლიტიკის შემუშავებასა და 

განხორციელებაში; გაუმჯობესდეს გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება და 

შემცირდეს კორუფციის რისკები; საზოგადოებასთან ერთად ერთობლივად შემუშავდეს 

სახელმწიფო სერვისები; გამოყენებულ იქნას საზოგადოებრივი ცოდნა და ტალანტი 

კომპლექსური საზოგადოებრივი გამოწვევების დაძლევის ინოვაციური გზების 

მოძიებისათვის. 

გამოყენების შესაძლებლობები: მეტად მონაწილეობითი პოლიტიკის განსაზღვრის 

პროცესი; უკეთესი შესაბამისობა საზოგადოებრივ საჭიროებებსა და განხორციელებულ 

პოლიტიკას შორის; სწავლების პროცესის ხელშეწყობა; არადისკრიმინაციული 

მონაწილეობა პოლიტიკის შემუშავების პროცესში; გამჭვირვალობის ხელშეწყობა. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: ელ-

მონაწილეობის პლატფორმების გამოყენება საკმაოდ ფართოა, როგორც სახელმწიფო, 

ისე კერძო ორგანიზაციების მიერ, თუმცა პოპულარობა შესაძლებელია განსხვავებული 

იყოს ქვეყნების მიხედვით. მაგალითებად შესაძლებელია დასახელდეს: Citizen Space; 

Futurium; Puzzled by Policy; SOLVIT; OurSpace; Agora Voting; kosovakosovo.com (Serbia, Kosovo); 

OpenKratio; Policy Compass; Sirvo A Mi Pais; FUPOL applications; Better Reykjavik; Gothenburg, 

Online forum; The Malmö Initiative. Existing initiatives that support policy making 2.0 already are: • 

European Citizens’ Initiative (ECI) • Online EU Public Consultations • Petitions to the European 

Parliament. 

რეკომენდაცია 22. სმარტ-სამუშაო გარემო ტალანტების მოზიდვისა და 

შენარჩუნებისათვის (Recommendation 22: Smart Workplace for talent acquisition and retention) 

განმარტება: სმარტ/მაღალეფექტიან სამუშაო გარემოში მოიაზრება ფიზიკური ან 

ვირტუალური გარემო, რომელიც მიზნად ისახავს დასაქმებულთა ეფექტიანობის 

მაქსიმალურ ზრდას ორგანიზაციული მიზნებისა და დამატებული ღირებულების შექმნის 

მიმართულებით. ამგვარი სამუშაო გარემოს შედეგია ბალანსირებული ინვესტიციები 

ადამიანურ, ფიზიკურ და ტექნოლოგიურ რესურსებში, რათა გაზომვადი იყოს მომუშავეთა 

სწავლის, ინოვაციების, გუნდური და დამოუკიდებელი ლიდერობის უნარები 

პროდუქტიულობის ზრდისა და ფინანსური სარგებლისათვის. 

გამოყენების შესაძლებლობები: უკეთესი ბალანსი სამუშაოსა და ცხოვრებას შორის; 

გარემოსდაცვითი მდგრადობა. 

საერთაშორისო პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: CBRE 

კვლევის მიხედვით 2040 წლისათვის, მაგალითად, შემდეგი მახასიათებლები იქნება 

დამახასიათებელი სმარტ სამუშაო ადგილისათვის: მოქნილი სამუშაო კონტრაქტები; 

კეთილდღეობის სერვისები სამუშაო ადგილზე; ფოკუსი თანამშრომლობაზე; 



 

   
 
 

 

მობილური/კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება სამუშაოსა და ცხოვრებას შორის 

ბალანსის გასაუმჯობესებლად.  

რეკომენდაცია 23. სოციალური მედია სახელმწიფო სერვისებზე მონაწილეობითი 

ხელმისაწვდომობისათვის (Recommendation 23: Social Media for participate access to public 

sector services) 

განმარტება: სოციალური არხების გამოყენება ეხება ონლაინ მრავალმხრივ კავშირებს 

ინფორმაციის გაზიარებისათვის. სოციალური ქსელების აპლიკაციის მთავარი 

მახასიათებელი არის, რომ ისინი არის ინტერაქტიული და იძლევა შესაძლებლობას 

შეიქმნას კონკრეტულ სერვისზე ორიენტირებული მომხმარებელთა პროფილები და 

მომხმარებლის მიერ შექმნილი კონტენტი. 

გამოყენების შესაძლებლობები: პერსონალიზებული სერვისები; ახლებური კომუნიკაციის 

არხები; ონლაინ ინფორმაციის შესაძლებლობები; ქრაუდსორსინგის შესაძლებლობა. 

პრაქტიკაში გამოყენების არსებული/მიმდინარე მაგალითები: კვლევაზე დაფუძნებით, 193 

ქვეყნიდან 152 ქვეყანა იყენებს სოციალურ არხებს საკუთარ პორტალებზე, მათ შორის, 

ნაწილი ქვეყნებისა ადგილობრივი მთავრობებისთვისაც. 

 

 

 

4. გამოყენებული ლიტერატურა: 

 E-georgia strategy and action plan 2014-2018: 
http://www.dea.gov.ge/uploads/eGeorgia%20Strategy.pdf 

 E-Georgia – Decades of Successful Transition http://www.dea.gov.ge/uploads/e-georgia.pdf 

 პროექტი სონეტსის ოფიციალური ვებ-გვერდი: https://www.sonnets-

project.eu/results/20 

 საქართველოს მთავრობის საჯარო მმართველობის დოკუმენტები: 

http://gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=423 

 UN E-Government Survey 2018 https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-

E-Government-Survey-2018 
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