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მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის არსი და 

მნიშვნელობა 

1. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა (Evidence-Based Policy-Making) 

1.1 შესავალი 

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში განვითარებულ ქვეყნებში სახელმწიფო 

მმართველობის სრულყოფისაკენ მიმართულ ახალ მიდგომას - მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებულ პოლიტიკას ხშირად მიმართავენ.   

თავდაპირველად, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სწორედ სამედიცინო სფერო 

უნდა ყოფილიყო, რამაც, მოგვიანებით, ცალკეული მიმართულების, მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული მედიცინის ჩამოყალიბებას ჩაუყარა საფუძველი. 1990-იან წლებში 

ჩნდება ტერმინი „მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა“, რომელიც ფართო 

გავრცელებას დიდ ბრიტანეთში, ტონი ბლერის მმართველობის პერიოდში იძენს. 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის არსია პოლიტიკის 

შემუშავებისა და განხორციელების ეტაპებზე კარგად ინფორმირებული 

გადაწყვეტილებების მიღება პოლიტიკის, პროგრამებისა და პროექტების თაობაზე, 

სწორედ კვლევებიდან მიღებული და უკვე არსებული მტკიცებულებების გამოყენებით 

(Davies, 2004). მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის გამოყენებით 

შესაძლებელია მეტად რაციონალური, ზუსტი და სისტემური პოლიტიკის წარმოება, 

ვინაიდან ამ დროს ხდება მაღალი ხარისხის კვლევითი მტკიცებულებების შეგროვება, 

კრიტიკული ანალიზი და შეფასება.  მიიჩნევა, რომ სისტემურ მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პოლიტიკა და პრაქტიკა უკეთესი შედეგების მიღწევას უკავშირდება 

(Sutcliffe et al, 2006).  

ამგვარად, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის მიზანია 

მიუკერძოებელი მსჯელობის გამოყენება სოციალური ინტერვენციების 

განხორციელებისას და საჯარო სახსრების მეტად ეფექტიანი ხარჯვა. ამის გარდა, 

კვლევებზე დაფუძნებული პოლიტიკა უკეთესად პასუხობს საზოგადოებრივ 

მოთხოვნებს, რაც, თავის მხრივ, სახელმწიფო მმართველობით კმაყოფილების 

მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად ზრდის.  
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1.2 რა არის მტკიცებულება? მტკიცებულებათა იერარქია 

ზოგადი განმარტების თანახმად, მტკიცებულება არის რაიმე გარემოება ან ნივთი, 

რომელიც ასაბუთებს ამა თუ იმ მოვლენის, ფაქტის არსებობას, რაიმე მოქმედების 

ჩადენას. 

პოლიტიკის კეთების პროცესისათვის მტკიცებულება წარმოადგენს ნებისმიერ 

ინფორმაციას, რომელიც ეხმარება პოლიტიკის მკეთებლებს მიიღონ 

გადაწყვეტილებები და მიაღწიონ კონკრეტულ და რეალისტურ შედეგებს (Shaxson, 

2005).  

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის კონტექსტში ცნება „მტკიცებულება“ 

შესაძლოა დამაბნეველი იყოს. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა სისტემურ 

მტკიცებულებებს უნდა ეფუძნებოდეს, ე.ი. კვლევებზე დაფუძნებულ მტკიცებულებებს. 

კვლევის ცნების ინტერპრეტაცია შეიძლება სხვადასხვაგვარად, თუმცა ზოგადი და 

ფართოდ მიღებული განმარტება ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციას ეკუთვნის: “ნებისმიერი სისტემური მცდელობა ცოდნის მარაგის 

გასაზრდელად“ (OECD, 1981).  

სხვადასხვა ფორმის მტკიცებულებებს სხვადასხვა ძალა, მნიშვნელობა და წონა 

ენიჭებათ. სიმარტივისთვის და უკეთესი აღქმისათვის შეიქმნა მტკიცებულებათა 

იერარქია, რომელიც წარმოგვიდგენს მტკიცებულებებს მათი სიძლიერის მიხედვით: 

ქვემოდან ყველაზე სუსტიდან ზემოთ მყარ მტკიცებულებამდე (იხ. გრაფიკი 1).  

ცუდი პრაქტიკაა, როდესაც პოლიტიკის, 

პროგრამისა თუ ინტერვენციის 

გაწერისას წამყვანი როლი პოლიტიკის 

განმსაზღვრელის და ავტორის პირად 

შეხედულებებს აქვს. პოლიტიკის 

შემუშავება და განხორციელება 

საკმაოდ ცვალებად და მერყევ 

გარემოში ხორციელდება, სადაც 

ხშირია პოლიტიკურ ინტერესებს შორის 

ბრძოლა, ასევე შესაძლოა მაღალი 

იყოს ზეგავლენის მოხდენის 

შესაძლებლობა. ამგვარად, ქვეყანაში 

წყარო: www.thelogicofscience.com 

გრაფიკი 1 

http://www.thelogicofscience.com/
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უნდა არსებობდეს ისეთი სისტემა, რომელიც ხელს შეუშლის პირადი ინტერესებითა და 

პოლიტიკური იდეოლოგიით ნაკარნახევი გადაწყვეტილების მიღებას.  

სახელმწიფოს მმართველობითი ორგანოები ხშირად თავად ირჩევენ, თუ რა ტიპის 

მტკიცებულებები გამოიყენონ პოლიტიკის შემუშავების პროცესში. ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც მხოლოდ ე.წ. წონად მტკიცებულებებს (hard evidence) - 

ემპირიულ მონაცემებს ეთმობა ყურადღება, რაც არ იძლევა სრული სურათის 

დანახვის შესაძლებლობას: პრაქტიკიდან მიღებული ცოდნა და მოქალაქეების 

მოსაზრებები შესაძლოა ღირებული ინფორმაციის წყარო გახდეს.  

მაგალითისათვის, დამოუკიდებელი კვლევით ცენტრი (ODI-Overseas Development 

Institute) მტკიცებულებებს ოთხ ჯგუფად ყოფს: სტატისტიკური და ადმინისტრაციული 

მონაცემები, ანალიტიკური (კვლევითი) მტკიცებულებები, მოქალაქეებისაგან და 

დაინტერესებული მხარეებისგან მიღებული მტკიცებულებები, შეფასებების შედეგად 

მიღებული მტკიცებულებები.  

სტატისტიკური და ადმინისტრაციული მონაცემების მიზანია არსებული 

მდგომარეობის ასახვა. მაგალითისათვის, ეს შეიძლება იყოს ინფორმაცია სათბურის 

აირების ემისიებზე, ნაგავსაყრელი ობიექტების მუშაობის, წყლის ხარისხისა თუ 

გადაშენების პირას მყოფი სახეობების გავრცელების შესახებ, ასევე მუნიციპალური 

მონაცემები ქიმიკატებისა და ნარჩენების მართვის შესახებ და სხვა (Wills et al, 2016).  

ანალიტიკური (კვლევითი) მტკიცებულებების მიზანია მიზეზობრივი კავშირების ახსნა, 

რთული საკითხების შესახებ აღქმის გაუმჯობესება და სხვა. პირველ რიგში, ეს 

მოიცავს  საინჟინრო, საბუნებისმეტყველო და სოციალური მეცნიერებების კვლევების 

შედეგად მიღებულ მტკიცებულებებს.  

მოქალაქეებისაგან და დაინტერესებული მხარეებისაგან მიღებული მტკიცებულებების 

მიზანია გადაწყვეტილებათა მიმღები პირების ინფორმირება იმის თაობაზე, თუ რას 

აფასებს და რას მიიჩნევს სწორად და მნიშვნელოვნად ადამიანების სხვადასხვა 

ჯგუფი.  

შეფასებების შედეგად მიღებული მტკიცებულებების მიზანია იმის ასახვა, თუ რამ 

იმუშავა წარსულში, ვისთვის, როგორ და რატომ. ეს მოიცავს მტკიცებულებებს, 

მიღებულს სპეციფიკური პოლიტიკისა თუ პროგრამის დეტალური შეფასებების 

შედეგად. (იქვე) 
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მტკიცებულებათა გამოყენება პოლიტიკის კეთების პროცესში არ უნდა ისახავდეს 

მიზნად უკვე მიღებული გადაწყვეტილებების დადასტურებასა და გამართლებას. 

ზემოთ აღწერილი მიზნების გარდა, მტკიცებულებების სწორი გამოყენებით 

შესაძლებელი ხდება ახალი საკითხებისა და გამოწვევების გამოკვეთა, რისკების 

გამოვლენა და უკეთესი შედეგების მიღწევის ხელშეწყობა.  

1.3 მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მოკლე ისტორია და საერთაშორისო 

პრაქტიკა 

მტკიცებულებების გამოყენება პოლიტიკის შემუშავების პროცესში არ წარმოადგენს 

ახალ პრაქტიკას. ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე, ძველი საბერძნეთის 

ფილოსოფოსი და მეცნიერი, არისტოტელე მიიჩნევდა, რომ კანონშემოქმედების 

პროცესი უნდა დაეფუძნოს სხვადასხვა სახის ცოდნას, იქნება ეს მეცნიერული, 

პრაგმატული თუ ღირებულებებზე ორიენტირებული ცოდნა (Enhrenberg, 1999).  

თუმცა, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის ცნება აქტუალური გასული 

საუკუნის მიწურულს, დიდ ბრიტანეთში, ტონი ბლერის მმართველობის პერიოდში 

ხდება. ეს იყო გადასვლა „იდეოლოგიურად მართული პოლიტიკიდან რაციონალური 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესამდე“ (Sutcliffe et al, 2005).  

დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

მტკიცებულებების გამოყენების ვალდებულება ასახულია 1999 წელს გამოქვეყნებულ 

თეთრ წიგნში „მთავრობის მოდერნიზება“1. წიგნში ვკითხულობთ, რომ მოქალაქეები 

სულ უფრო და უფრო მომთხოვნი ხდებიან, როგორც საქონლისა და მომსახურების, 

ასევე სახელმწიფო პოლიტიკისა და სერვისების მიმართ. ამ მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად სახელმწიფო მუდმივად უნდა ცდილობდეს შეაფასოს, თუ რას 

აკეთებს იმისათვის, რომ მის მიერ გატარებული პოლიტიკა: 

• ნამდვილად აგვარებდეს არსებულ პრობლემებს; 

• იყოს წინდახედული და ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებს; 

• ებრძოდეს მიზეზებს და არა სიმპტომებს; 

• იზომებოდეს შედეგებით და არა აქტივობებით; 

• იყოს მოქნილი, ინოვაციური და არა დახურული, ბიუროკრატიული; 

• ხელს უწყობდეს მის შესრულებას და არა არიდებასა და თაღლითობას (Cabinet 

Office, 1999).  

 
1 White Book “Modernising Government”, ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: https://ntouk.files.wordpress.com/2015/06/modgov.pdf  

https://ntouk.files.wordpress.com/2015/06/modgov.pdf
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დღეს დიდი ბრიტანეთი არის ერთ-ერთი მოწინავე სახელმწიფო მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის გამოყენების თვალსაზრისით. ის იყენებს 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის ისეთ ინსტრუმენტებს, როგორებიცაა 

რეგულირების გავლენის შეფასება (Regulatory Impact Assessment), გენდერული 

გავლენის შეფასება (Gender Impact Assessment: a framework for gender mainstreaming), 

მწვანე წიგნი (Green Book: Appraisal and Evaluation in Central Government), რისკების 

მართვა (Managing risks to the public: Appraisal Guidance), პოლიტიკის საპილოტე 

პროგრამები (Pilot Programs), საზოგადოების ჩართულობის გზამკვლევი (Community 

Engagement How to Guide) და სხვას (Sutcliffe et al, 2006).  

2013 წელს დიდ ბრიტანეთში დაფუძნებულ იქნა ანალიტიკური ცენტრების კავშირი 

„What Works”, რომელიც აფასებს პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ეფექტიანობას 

სოციალურ, საგანმანათლებლო, ეკონომიკურ და სხვა სფეროებში. აღნიშნული 

ინიციატივის მიზანია გააუმჯობესოს სახელმწიფო და საჯარო სექტორის 

ორგანიზაციების (როგორც ეროვნულ, ასევე ადგილობრივ დონეზე) მიერ 

წარმოებული და გამოყენებული მტკიცებულებების ხარისხი. “What Works” ცენტრები 

მოიცავენ იმ პოლიტიკის სფეროებს, რომელთა დაფინანსება მთლიანობაში 250 

მილიარდ ფუნტ სტერლინგს შეადგენს. ეს ცენტრები განსხვავდებიან სტანდარტული 

კვლევითი ინსტიტუციებისაგან - მათი მიზანია არა მხოლოდ მაღალი ხარისხის 

ინფორმაციის შექმნა კონკრეტული პოლიტიკის სფეროსათვის, არამედ მოთხოვნის 

გაზრდა ასეთი ტიპის ინფორმაციაზე გადაწყვეტილებათა მიმღები პირების მხრიდან.  

“What Works” ანალიტიკური ცენტრების საქმიანობა მოიცავს შემდეგ აქტივობებს: 

• არსებული მტკიცებულებების შეგროვება პროგრამებისა და პროექტების 

ეფექტიანობის თაობაზე; 

• იმ სფეროებისათვის, სადაც არ არსებობს მსგავსი ტიპის ინფორმაცია, მაღალი 

ხარისხის სისტემატური მიმოხილვისა და სინთეზის ანგარიშების გაწერა; 

• პროგრამებისა და პროექტების ეფექტიანობის შეფასება არსებული და 

შეთანხმებული შედეგების მიხედვით; 

• იმ სფეროებში, სადაც მტკიცებულებების ნაკლებობაა, ახალი შეფასებების 

ჩატარება; 

• მიღებული შედეგების გაზიარება; 
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• პრაქტიკოსებისა და პოლიტიკის მკეთებლების მხარდაჭერა 

გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში ამ შედეგების გამოყენების 

მიმართულებით; 

• სხვა. 

მაგალითისათვის, “What Works” ცენტრებს შორისაა: 

▪ ადგილობრივი ეკონომიკური ზრდის “What Works” ანალიტიკური ცენტრი2 და 

მისი სისტემატური მიმოხილვები ისეთ საკითხებზე, როგორებიცა ფინანსები, 

დასაქმება, სამეწარმეო ზონები, ტრანსპორტი. თავისი საქმიანობის 

განხორციელებისას, ცენტრი იყენებს როგორც არსებულ მტკიცებულებებს, 

ასევე ატარებს დამოუკიდებელ კვლევებსა და შეფასებებს.  

▪ ბავშვთა სოციალური უზრუნველყოფის “What Works” ანალიტიკური ცენტრი3, 

რომლის მიზანია ბავშვებისა და ოჯახებისთვის ცხოვრების ხარისხის 

გაუმჯობესება სტანდარტების დაწესებითა და სანდო მტკიცებულებების 

შექმნითა და შეგროვებით.  

▪ კეთილდღეობის “What Works” ანალიტიკური ცენტრი4, რომლის მიზანია დიდ 

ბრიტანეთში კეთილდღეობის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული, საფუძვლიანი, 

ხელმისაწვდომი და გამოსადეგი მტკიცებულებების შექმნა.  

▪ ცენტრები ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ჯანდაცვა, განათლება, 

დანაშაულის შემცირება, ახალგაზრდების დასაქმება, უსახლკაროთა საკითხი 

და სხვა. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში საჯარო პოლიტიკის შემუშავებისას მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის გამოყენებას განსაკუთრებული ყურადღება 

2000-იანი წლებიდან ეთმობა. 2016 წლის მარტში შეიქმნა მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პოლიტიკის კომისია (The U.S. Commission on Evidence-Based 

Policymaking - CEP), რომლის მიზანია აშშ-ის პოლიტიკის კეთების პროცესში 

მტკიცებულებების გამოყენების გაძლიერება და იმის შესწავლა, აუმჯობესებენ თუ არა 

პოლიტიკასა და პროგრამებს სახელმწიფოს მიერ შეგროვებული მონაცემები. 

კომისიის წევრებს შორის არიან ქვეყნის წამყვანი უნივერსიტეტების და ანალიტიკური 

ცენტრების თხუთმეტი მეცნიერი და მკვლევარი, ასევე სენატის წარმომადგენლები.  

 
2 იხ. ვებ-გვერდი: https://whatworksgrowth.org  
3 იხ. ვებ-გვერდი: https://whatworks-csc.org.uk  
4 იხ. ვებ-გვერდი: https://whatworkswellbeing.org  

https://whatworksgrowth.org/
https://whatworks-csc.org.uk/
https://whatworkswellbeing.org/
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კომისიამ 2017 წელს გამოაქვეყნა საბოლოო ანგარიში - „მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პოლიტიკის პერსპექტივები“ (CEP Final Report: The Promise of Evidence-

Based Policymaking5). კომისიის მიერ გაწერილია ყოვლისმომცველი სტრატეგია იმ 

გამოწვევების დასაძლევად, რომლებიც პოლიტიკის კეთების პროცესში 

მტკიცებულებების გამოყენებას მნიშვნელოვნად აფერხებენ. მათ შორის არის 

შეზღუდული წვდომა მონაცემებზე, მონაცემების კონფიდენციალურობის სუსტი დაცვა 

და საკმარისი მტკიცებულებების წარმოებისა და გამოყენების უუნარობა (CEP, 2017).  

საინტერესო მაგალითს წარმოადგენს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (The 

International Monetary Fund - IMF) მიერ 2018 წელს დაფუძნებული ფონდი „მონაცემები 

გადაწყვეტილებებისთვის“ (The Data for Decisions - D4D - Fund6), რომლის მიზანია 

გადაწყვეტილებათა მიმღები პირების უზრუნველყოფა უკეთესი ხარისხის 

მონაცემებით, რაც, თავის მხრივ,  მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ მაკროეკონომიკურ 

პოლიტიკას გააუმჯობესებს და ხელს შეუწყობს მდგრადი განვითარების მიზნების 

(SDGs) მიღწევას.  

ფონდის სტრატეგიული მიზნები ოთხ მოდულად იყოფა: 

1. მონაცემების საჭიროებისა და ხარისხთან დაკავშირებული გამოწვევების 

გადაწყვეტა: 

• პოლიტიკის ფორმულირებისა და ანალიზის ხელშესაწყობად და 

ეკონომიკური რისკების გამოვლენის მიზნით, ქვეყნებისათვის დახმარების 

გაწევა მონაცემების შეგროვებისა და გავრცელების მიმართულებით; 

• სახელმწიფო საქმიანობის სფეროში უკეთესი ხარისხის და მეტი 

რაოდენობის მონაცემების უზრუნველყოფა, რაც ზრდის გამჭვირვალობასა და 

ანგარიშვალდებულებას; 

• ტექნიკური რეკომენდაციებისა და დახმარების გაწევა. 

2. ფინანსური ხელმისაწვდომობის კვლევა: 

 
5 იხ. ვებ-გვერდი:  https://www.cep.gov/report/cep-final-report.pdf  
6 იხ. ვებ-გვერდი: https://www.imf.org/en/Capacity-Development/D4D/d4d-fund  
 

https://www.cep.gov/report/cep-final-report.pdf
https://www.imf.org/en/Capacity-Development/D4D/d4d-fund


10 
 

• პოლიტიკის მკეთებლების და ანალიტიკოსების უზრუნველყოფა 

უმაღლესი ხარისხის სტატისტიკური მონაცემებით აღნიშნული კვლევის 

მონაცემთა ბაზიდან; 

• აღნიშნული კვლევის გაუმჯობესება და მისი არეალის გაფართოვება; 

• მდგრადი განვითარების მიზნების ფინანსური ჩართულობის 

ინდიკატორისთვის მონიტორინგის საფუძვლის უზრუნველყოფა. 

3. ონლაინ სწავლება: 

• ახალი სტრუქტურირებული სასწავლო პროგრამის გაწერა სტატისტიკის 

რვა ფუნდამენტურ სფეროში; 

• აღნიშნული სასწავლო პროგრამის ხელმისაწვდომობა ექვს სხვადასხვა 

ენაზე. 

4. სტატისტიკური ინფორმაციის მართვა 

• სტატისტიკის უწყებებისთვის, ცენტრალური ბანკებისა და 

სამინისტროებისთვის რეკომენდაციების გაწერა, მათი მონაცემების მართვის 

პრაქტიკისა და ინფრასტრუქტურის ოპტიმიზების, სტანდარტიზებისა და 

ავტომატიზირების მიმართულებით; 

• ქვეყნის შესაძლებლობის გაძლიერება საჭირო მაკროეკონომიკური და 

ფინანსური სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებისა და გავრცელების 

კუთხით. 

ევროკავშირში მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის 

გასაძლიერებლად 2015 წელს შეიქმნა „სამეცნიერო კონსულტირების მექანიზმი“ 

(Scientific Advice Mechanism - SAM), რომლის მიზანია ევროკომისიისთვის 

დამოუკიდებელი, მაღალი ხარისხის და დროული სამეცნიერო კონსულტაციის გაწევა.  

ამ მიზნის მისაღწევად ხდება სამუშაო ჯგუფების ფორმირება, სამეცნიერო 

მტკიცებულებების მიმოხილვა, სამეცნიერო საზოგადოებასთან კონსულტაციების 

გამართვა, მტკიცებულებების მიმოხილვის ანგარიშის შექმნა, სამეცნიერო რჩევების 

ჩამოყალიბება და დაინტერესებულ მხარეებთან შეხვედრა. 
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სამეცნიერო კონსულტირების მექანიზმი სრულყოფს ევროკავშირში არსებულ 

სამეცნიერო კონსულტირების ფართომასშტაბიან და მრავალფეროვან სისტემას, მათ 

შორის ერთობლივი კვლევის ცენტრს (Joint Research Center - JRC), ევროპულ 

სააგენტოებს და სხვას.  

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია შედგება 34 წევრი 

ქვეყნისგან, რომლებიც ისწრაფვიან გლობალური ეკონომიკური და სოციალური 

კეთილდღეობის ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაცია აგროვებს ეკონომიკური და სოციალური საკითხების 

ფართო სპექტრის პირველად მონაცემებს და იყენებს მათ როგორც საკუთარი 

ანალიზისთვის და რეკომენდაციებისთვის, ასევე ავრცელებს პუბლიკაციების სახით 

(მაგ., The OECD Economic Outlook) და სტატისტიკური ონლაინ მონაცემთა ბაზის 

მეშვეობით (The OECD Library). 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის ფარგლებში 

შექმნილია უწყებები, რომლებიც სხვადასხვა სექტორისთვის მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პოლიტიკის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას ახორციელებენ. ერთ-ერთ 

ასეთ მაგალითს წარმოადგენს საგანმანათლებლო კვლევისა და ინოვაციების ცენტრი 

(Centre for Educational Research and Innovation – CERI), რომელიც აგროვებს და 

აანალიზებს განათლების ფორმალური და არაფორმალური ასპექტების შესახებ 

მონაცემებს, კონკრეტული სფეროსთვის პოლიტიკის საკითხებზე რეკომენდაციების 

გაწევის მიზნით (Lenihan, 2013).  

მტკიცებულებებით ინფორმირებული პოლიტიკის კავშირი7 (Evidence-Informed Policy 

Network – EVIPNet) წარმოადგენს 2005 წელს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ 

დაფუძნეულ კავშირს და მისი მიზანია კვლევითი მტკიცებულებების სისტემატური 

გამოყენების წახალისება ჯანდაცვითი პოლიტიკის კეთების პროცესში, ჯანდაცვის 

სისტემების გაძლიერებისა და სწორი პროგრამებისა და სერვისების შემუშავების 

მიზნით. EVIPNet-ის ფარგლებში შექმნილია სახელმწიფოებრივი და რეგიონული 

ჯგუფები, რომლებიც აერთიანებენ პოლიტიკის მკეთებლებს, მკლევარებსა და 

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ეს გუნდები, ადგილობრივ 

გადაწყვეტილებათა მიმღებ პირებთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და მაღალი 

ხარისხის მონაცემებისა და კვლევითი მტკიცებულებების გამოყენებით, 

განსაზღვრავენ ეროვნულ პრიორიტეტულ საკითხებს და მათი გადაწყვეტის გზებს. 

 
7 დეტალურად იხ. ვებ-გვერდზე: https://www.who.int/evidence/resources/What-is-EVIPNet_2019.pdf?ua=1  

https://www.who.int/evidence/resources/What-is-EVIPNet_2019.pdf?ua=1
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გლობალურ დონეზე, EVIPNet-ში შექმნილია სახელმძღვანელო ჯგუფი (Global Steering 

Group), რომელიც უზრუნველყოფს კავშირის აქტივობების კოორდინირებას.  

სახელმწიფოებრივ დონეზე, სხვა საქმიანობასთან ერთად, EVIPNet-ის ჯგუფები ქმნიან 

პოლიტიკისთვის მტკიცებულებათა კვლევის დოკუმენტებს  (evidence briefs for policy - 

EBP) – ანგარიშებს, რომელიც აერთიანებს ადგილობრივ მონაცემებსა და კვლევებს 

სხვადასხვა სისტემატური მიმოხილვიდან, ჯანდაცვის სისტემაში არსებული 

პრიორიტეტული პრობლემების გამოვლენისა და აღწერის და მათი მოგვარების 

გზების დასახვის მიზნით.  

მაგალითისათვის, 2016 წელს, EVIPNet ესტონეთის ჯგუფმა გამოაქვეყნა 

პოლიტიკისთვის მტკიცებულებათა კვლევის პირველი დოკუმენტი  შაქრიანი 

სასმელების მოხმარების შემცირებისა და ესტონეთში მათი ნეგატიური ზეგავლენის 

შესახებ8. აღსანიშნავია, რომ ეს დოკუმენტი გახდა შაქრიან სასმელებზე დაწესებული 

ახალი გადასახადის შემოღების კატალიზატორი. ამას გარდა, ჯანდაცვის სფეროში 

განხორციელებული ეს ცვლილება აღიარებულ იქნა, როგორც 2016 წლის საუკეთესო 

აქტი.  

1.4 მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის ძლიერი მხარეები 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის გამოყენებით, მთავრობას 

შეუძლია: 

• შეამციროს არამიზნობრივი ხარჯები - პროგრამების შედეგების შესახებ 

მტკიცებულებების შესწავლით შესაძლებელია არაეფექტიანი პროგრამების 

იდენტიფიცირება და სახსრების სხვა პროგრამებზე მიმართვა; 

• ინოვაციური პროგრამების რიცხვის ზრდა - ახალი პროგრამების შეფასების 

ვალდებულება იძლევა შესაძლებლობას განისაზღვროს მათი ეფექტიანობა და 

გამოვლენილ იქნეს ის ინოვაციური ინიციატივები, რომლებიც უკეთესი 

შედეგებისა და ხარჯების შემცირების გარანტი გახდება.  

• ანგარიშვალდებულების გაძლიერება - პროგრამების შედეგების შესახებ 

მონაცემების შეგროვება და გამოქვეყნება ზრდის ანგარიშვალდებულების 

ხარისხს (The Pew-MacArthur Results First Initiative, 2014). 

 

 

 
8 დეტალურად იხ. ვებ-გვერდზე: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/324205/EBP-1-Web.pdf  

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/324205/EBP-1-Web.pdf
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1.5 მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის კრიტიკა 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

პოლიტიკის მიდგომა კრიტიკის 

საგანიც ხდება. ერთ-ერთი 

მოსაზრების თანახმად, ის 

პოლიტიკურ სლოგანს 

წარმოადგენს. მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პოლიტიკის 

მთავარი სისუსტე იმაში 

მდგომარეობს, რომ 

მტკიცებულება ვერასდროს იქნება 

პოლიტიკის კეთების პროცესის 

მთავარი განმსაზღვრელი ნაწილი 

და არსებობს სხვა ბევრი 

ფაქტორი, რომელიც ამ პროცესზე ზემოქმედებს (Davies, 2004). მათ შორისაა 

ღირებულებები, შეხედულებები და იდეოლოგია - პოლიტიკის კეთების პროცესის 

მამოძრავებელი ძალა, ისევე, როგორც გამოცდილება, ექსპერტული ცოდნა და 

შეფასებები (Davies, 2015). სხვა ფაქტორებს შორისაა რესურსების ხელმისაწვდომობა, 

ქვეყანაში არსებული ბიუროკრატიული კულტურა, ლობისტების და ზეგავლენის 

განმახორციელებელი ჯგუფები (იხ. გრაფიკი 2). სწორედ ამიტომ, ბევრი ავტორი და 

მკვლევარი იყენებს სხვა ფორმულირებას - „მტკიცებულებებით ინფორმირებული 

პოლიტიკა“ (evidence-informed policy).  

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის სუსტ მხარეებს შორისაა მისი 

მაღალი ღირებულება, მკვლევარების მიკერძოებულობის შესაძლებლობა და 

მეთოდოლოგიური უზუსტობები, პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების დროის 

გაჭიანურება9 და სხვა.  

 

 

 

 
9 საპირისპირო მოსაზრების თანახმად, პოლიტიკის კეთების პროცესი შეიძლება იყოს უფრო სწრაფი მაშინ, როდესაც 
ხდება ექსპერტების გამოცდილებისა ან წინა კვლევებიდან მიღებული გაკვეთილების გამოყენება.   

წყარო: (Davies, 2004) 

გრაფიკი 2 
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2.  მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის მნიშვნელოვანი 

ფაქტორები 

ამგვარად, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის გამოყენებისას, 

სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების, განხორციელებისა და შეფასების ეტაპებზე 

გადაწყვეტილებები მიიღება არა იდეოლოგიაზე ან გადაწყვეტილებათა მიმღები 

პირის შეხედულებებზე დაყრდნობით, არამედ ემპირიულად დასაბუთებული 

მონაცემებიდან გამომდინარე. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის 

მიდგომის ეფექტიანი გამოყენება საჭიროებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორის 

გათვალისწინებას, როგორებიცაა: 

1. მეთოდოლოგია: 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის განხორციელებისას, სწორი 

მეთოდოლოგია10 უნდა მოიცავდეს: 

• პოლიტიკის ეფექტიანობის თეორიულ განმარტებას და მისი წარმატების 

შემთხვევაში საზოგადოებისათვის დადებითი გავლენების შეფასებას; 

• ე.წ. კონტრაფაქტულ შეფასებას, კერძოდ კი, შეფასებას იმის თაობაზე, თუ რა 

მოყვება უმოქმედობას; 

• სადაც შესაძლებელია, გავლენების გამოსახვას რაოდენობრივ მაჩვენებლებში 

(მათ შორის, პოლიტიკის შუალედური შედეგების და საზოგადოების სხვადასხვა 

ჯგუფზე მისი გავლენის თაობაზე); 

• პირდაპირი და არაპირდაპირი გავლენების ანალიზს (ხშირად არაპირდაპირი 

გავლენებია მეტად მნიშვნელოვანი); 

•  გარე-ფაქტორებისა და რისკების შეფასებას, რომლებმაც შესაძლოა 

პოლიტიკის განხორციელებაზე გავლენა იქონიონ; 

• სისტემური შეცდომებისაგან არიდების შესაძლებლობებს; 

• მისი შემოწმებისა და შედეგების განმეორების შესაძლებლობას; 

• სენსიტიურობის ტესტებს. 

 

2. მონაცემების ხარისხი და რაოდენობა: 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავებისას გამოიყენება სხვადასხვა 

ტიპის მონაცემები, როგორებიცაა: კვლევების შედეგები, ეკონომიკური მოდელირება, 

 
10 მაგალითად, საერთო წონასწორობის ანალიზი, რანდომიზირებული კონტროლირებული კვლევა, ხარჯ-სარგებლისა 
და ხარჯ-ეფექტიანობის ანალიზი და სხვა.  
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ექსპერტთა შეფასებები, ეროვნული და საერთაშორისო მონაცემები, საუკეთესო 

პრაქტიკის მაგალითები, პოლიტიკის შეფასებიდან მიღებული მონაცემები და სხვა.  

მონაცემების ნაკლებობა ან არარსებობა მნიშვნელოვნად აფერხებს ან შეუძლებელს 

ხდის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის გატარებას. ასევე, დიდი რისკის 

შემცველია უცხოური კვლევების გამოყენება ადგილობრივის ჩანაცვლების მიზნით.  

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ სახელმწიფო 

უწყებები არ აგროვებენ და არ ქმნიან მონაცემებს, რომლებიც მათ სჭირდებათ 

საკუთარი პროგრამებისა თუ პროექტების შეფასებისათვის. აუცილებელია ე.წ. 

„საბაზისო მონაცემების“ (baseline data) შეგროვება, რომელიც ‘მანამდე/შემდგომ’ 

ანალიზის შესაძლებლობას იძლევა.  

ზემოაღნიშნულის გარდა, ერთ-ერთ გამოწვევას წარმოადგენს ყალბი 

„მტკიცებულებების“ შექმნისა და გამოყენების მაგალითები. ამ პრაქტიკის 

აღმოსაფხვრელად უნდა არსებობდეს ინსტიტუციები, რომლებიც მაღალი სანდოობის, 

სიზუსტის და ლეგიტიმურობის მქონე ინფორმაციას ქმნიან.  

სახელმწიფოებრივ დონეზე, ასეთი ინსტიტუციების მაგალითი შეიძლება იყოს 

უმაღლესი აუდიტის ინსტიტუციები (Supreme Audit Institutions – SAI) და ეროვნული 

სტატისტიკის უწყებები (OECD, 2017). საერთაშორისო დონეზე, ეკონომიკური 

განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია არის ერთ-ერთი წამყვანი 

ინსტიტუცია, რომელიც არა მხოლოდ ქმნის მტკიცებულებების ბაზას, არამედ 

ეხმარება მთავრობებს პოლიტიკის კეთების პროცესი მაღალი ხარისხის მონაცემებს 

დააფუძნონ და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომა დანერგონ.  

3. გამჭვირვალობა: 

გამჭვირვალობა მოიცავს მეტი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას გამოყენებული 

მონაცემების, დაშვებებისა და მეთოდოლოგიების შესახებ იმ მიზნით, რომ 

შესაძლებელი იყოს ანალიზის გამოყენებით მიღებული შედეგების გამეორება. ასევე, 

რაც უფრო დიდია პოლიტიკის მოსალოდნელი გავლენები, მით უფრო ფართო უნდა 

იყოს კონსულტაციების პროცესი. კონსულტაციის პროცესში უნდა ჩაერთონ როგორც 

დარგობრივი ექსპერტები, ასევე სამიზნე ჯგუფები - მოქალაქეები - ყველაზე მეტად 

ისინი, ვისზეც უშუალო გავლენას იქონიებს პოლიტიკა და ვინც, შესაძლოა, არის 

ღირებული და საჭირო ინფორმაციის მატარებელი. ამგვარად, კონსულტაციების 

პროცესი დამატებითი მონაცემების წყაროს წარმოადგენს. 



16 
 

4. დროის რესურსები: 

ხშირად, მტკიცებულებებზე „უარის თქმა“ უკავშირდება გადაწყვეტილების მიღებისას 

დროის უქონლობის მიზეზს, ასევე იმ შემთხვევასაც, როდესაც საზოგადოების 

მხრიდან არსებობს სწრაფი რეაგირების მოლოდინი ან საჭიროება. დეტალური 

კვლევები, მონაცემების შეგროვება, მტკიცებულებათა შემოწმება - ხანგრძლივი 

პროცესის შემადგენელი ნაწილია და მნიშვნელოვან დროის რესურსს საჭიროებს. 

გარდა ამისა, შესაძლებელია, რომ გარკვეულ მონაცემებს არ ჰქონდეთ მზა სახე და 

საჭირო გახდეს ცალკეული კვლევების ჩატარება.  

5. ადამიანური რესურსები:  

მეხუთე ფაქტორი უკავშირდება ცოდნასა და გამოცდილებას - იმ ადამიანებს, 

რომლებმაც უნდა გაატარონ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა.  

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის გასატარებლად საჭირო ცოდნისა და 

უნარ-ჩვევების გარეშე რთულია პოლიტიკის კეთების პროცესში მტკიცებულებების 

როლის გაცნობიერება, ასევე იმ შესაძლებლობებისა და გამოწვევების გააზრება, რაც 

მტკიცებულებების მოძიებისა და გამოყენების პროცესს ახლავს თან. კვლევის 

მეთოდებისა და სტატისტიკური ცოდნის გარდა, პოლიტიკის მკეთებელს უნდა 

შეეძლოს არსებული მტკიცებულებების კრიტიკული შეფასება (OECD, 2020).  

საჯარო სამსახურის ზედა რგოლის მენეჯერების დატრენინგებამ მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული პოლიტიკის საკითხებზე შესაძლოა შეცვალოს სამუშაო კულტურა და 

გააუმჯობესოს მტკიცებულებათა გამოყენება გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში. 

მაგალითად, კანადაში, შექმნილია პროგრამა „The Executive Training in Research 

Application” (EXTRA), რომელიც მიზნად ისახავს მენეჯერების მხარდაჭერას და მათი 

უნარების განვითარებას კვლევებისა და მტკიცებულებების გამოყენების 

მიმართულებით. ტრენინგის დასრულების შემდეგ, მონაწილეები შეძლებენ არა 

მხოლოდ გამოიყენონ მტკიცებულებები პოლიტიკის კეთების პროცესში, არამედ 

გადაამზადონ კოლეგები.  

ფინეთში, პარლამენტის ზედამხედველობის ქვეშ არსებული ინოვაციური ფონდი 

SITRA წარმოადგენს დამოუკიდებელ უწყებას, რომელმაც 2017-2018 წლებში ჩაატარა 

ტრენინგები საჯარო სექტორის ზედა რგოლის 140-მდე მენეჯერისათვის. სხვადასხვა 

სამინისტროსა და სააგენტოს წარმომადგენლები ისმენდნენ ექსპერტების 

პრეზენტაციებს, ესწრებოდნენ ვორქშოპებს და ასრულებდნენ პრაქტიკულ 

დავალებებს, რაც მიზნად ისახავდა ლიდერობისა და რეფორმირებისათვის 



17 
 

აუცილებელი უნარების გაძლიერებას და მომავალზე-ორიენტირებული ცოდნის 

მიღებას.  

6. დამოუკიდებლობა: 

გარდა მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის საფუძვლიანი 

ცოდნისა, აუცილებელია, რომ მკვლევარები და გადაწყვეტილებათა მიმღები პირები 

ანალიზის ჩატარებისას დამოუკიდებლები და მიუკერძოებლები იყვნენ. 

მტკიცებულებები არ არის აბსოლუტური ხასიათის - მეთოდოლოგიების, მონაცემებისა 

და დაშვებების არჩევანი გავლენას ახდენს შედეგებზე (განსაკუთრებით ეს ეხება 

ეკონომიკურ მოდელირებას, ვინაიდან ნებისმიერი მოდელი მოიცავს სხვადასხვა 

დაშვებასა და მსჯელობას, რომელმაც შესაძლოა საგრძნობლად შეცვალოს 

შედეგები).  

ამგვარად, ხარისხიანი კვლევა არა მხოლოდ მნიშვნელოვან დროით და ადამიანურ 

რესურსებს მოითხოვს, არამედ იმის გაცნობიერებასაც, რომ საზოგადოებრივი 

ინტერესებიდან გამომდინარე მიღებულ იქნას ვალიდური შედეგი. 

7. ამთვისებლობა: 

ამთვისებლობა - ამ ფაქტორებს შორის ერთ-ერთი წამყვანი ფაქტორია, ვინაიდან 

საუკეთესო ხარისხის მტკიცებულებათა არსებობის შემთხვევაშიც, მათ არ ექნება 

ღირებულება, თუ არ ხდება მათი გამოყენება. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული 

პოლიტიკის მიდგომა მოითხოვს, რომ პოლიტიკის კეთების პროცესი იყოს ღია და 

მოქნილი, არსებობდეს მზაობა მტკიცებულებებათა გამოსაყენებლად.   

ხშირია შემთხვევები, როდესაც მტკიცებულებები პოლიტიკაზეა დაფუძნებული და არა 

პირიქით. ასეთ შემთხვევაში, გადაწყვეტილებათა მიღების და პოლიტიკის კეთების 

პროცესები იწყება არა შეკითხვით და მასზე პასუხის ძიებით, არამედ უკვე არსებული 

პასუხით. 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმატებული მიდგომის პირობებში,  

მტკიცებულებები გამოიყენება პოლიტიკის კეთების ციკლის თითოეულ ეტაპზე: 

პრობლემის განსაზღვრისას, შესაფერისი ინიციატივის შემუშავებისას და მისი 

ეფექტიანობის შეფასებისას.     

(Banks, 2009). 
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3. მტკიცებულებების მნიშვნელობა პარლამენტისთვის 

პარლამენტის სამი ძირითადი ფუნქციის - საკანონმდებლო, წარმომადგენლობითი, 

და საზედამხედველო შესასრულებლად უმნიშვნელოვანესი როლი სწორედ 

ინფორმაციას აკისრია. პარლამენტი არა მხოლოდ თავად ქმნის, არამედ აგროვებს 

ინფორმაციას სხვადასხვა წყაროდან, როგორიცაა მთავრობა, სასამართლო 

ხელისუფლება, სამოქალაქო საზოგადოება, ექსპერტები, მეცნიერები, მედია, 

საერთაშორისო ორგანიზაციები, მოქალაქეები და სხვა. გარდა ამისა, პარლამენტი 

იყენებს სხვადასხვა ფორმის მტკიცებულებებს: სტატისტიკურ მონაცემებს, 

მოქალაქეების მოსაზრებებს, პრაქტიკიდან მიღებულ ცოდნას (practice-informed 

knowledge), სამეცნიერო კვლევებს და სხვას. 

საკუთარი საქმიანობის განხორციელებისას, ცალკეული პარლამენტარები და 

საპარლამენტო კომიტეტები საჭიროებენ მტკიცებულებების ფართო სპექტრს 

იმისათვის, რომ მთავრობის საქმიანობას ეფექტიანი კონტროლი გაუწიონ, 

ინფორმირებულ განხილვებში მიიღონ მონაწილეობა და მოქალაქეების 

საჭიროებებზე ორიენტირებული გადაწყვეტილებები მიიღონ.   

ყოველივე ზემოთაღნიშნულის უზრუნველსაყოფად უმნიშვნელოვანესი როლი 

აკისრია როგორც საორგანიზაციო ფაქტორებს, ასევე მდგრად საინფორმაციო 

სისტემებს. 

3.1 საორგანიზაციო ფაქტორები 

• ადამიანური რესურსები წარმოადგენს განმსაზღვრელ ფაქტორს იმისათვის, 

რომ მტკიცებულებების გამოყენება ეფექტიანი იყოს. მსოფლიოს მასშტაბით, 

ჯერ კიდევ არსებობენ პარლამენტები, რომლებსაც არ აქვთ კვლევითი 

დეპარტამენტები და სადაც არ არიან დასაქმებული მკვლევარები. ხშირად, 

ასეთი დეპარტამენტების არსებობის შემთხვევაშიც კი, საჭიროა 

მტკიცებულებების მოპოვების, შეფასებისა და გამოყენების მიმართულებით 

შესაძლებლობების გაძლიერება.   

• კვლევითი დეპარტამენტის ზომისა და პროფესიონალური შესაძლებლობების 

მიუხედავად, აუცილებელია კავშირის არსებობა როგორც აკადემიურ 

სფეროსთან, ასევე სხვა კვლევით დაწესებულებებთან. 

• თანამშრომლობა საკანონმდებლო ორგანოს დეპარტამენტებს შორის:   

ვინაიდან მტკიცებულებების შეგროვების, ანალიზისა და ურთიერთგაზიარების 

საქმეში ჩართულია მრავალი დეპარტამენტი, თითოეულის მკაფიოდ 
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განსაზღვრული როლი და ეფექტიანად თანამშრომლობის უნარი 

განსაზღვრავს ამ მტკიცებულებათა გამოყენების წარმატებას. 

• მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან კვლევებისა და საინფორმაციო 

სისტემების მხარდაჭერა: პარლამენტის თავმჯდომარე და პარლამენტის 

აპარატის უფროსი, სხვა გავლენიან დეპუტატებთან ერთად, წარმოადგენენ იმ 

პირებს, რომლებსაც მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ უწყების საორგანიზაციო 

კულტურაზე. ამგვარად, დიდია მათი როლი მტკიცებულებათა მნიშვნელობის 

გააზრებისა და გამოყენების წახალისების კუთხით. 

• დეპუტატების განათლება, ცნობიერება და მტკიცებულებათა გამოყენების 

მიმართ მზაობა გავლენას ახდენს მტკიცებულებათა გამოყენების 

მაჩვენებელსა და ხარისხზე. გარდა ამისა, დეპუტატების გაზრდილი როტაციის 

მაჩვენებელი (როდესაც დეპუტატები ხელახლა  აღარ აირჩევიან) უკავშირდება 

საინსტიტუციო მეხსიერების დაკარგვას და ახალი ტრენინგებისა და 

საინფორმაციო შეხვედრების მოწყობის აუცილებლობას.   

• საბიბლიოთეკო წვდომა უახლეს კვლევებზე წარმოადგენს ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან ფაქტორს, რომლის გარეშეც რთულია მტკიცებულებების 

ფართო სპექტრის მოპოვება და გამოყენება (განსაკუთრებით, პოლიტიკის 

კომპლექსურ საკითხებზე და სპეციალიზებულ თემებზე მუშაობის პირობებში). 

მსოფლიოს მასშტაბით, არსებობს საპარლამენტო ბიბლიოთეკები, რომლებსაც 

საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებზე დღესაც არ აქვთ ონლაინ წვდომა. 

• დროის რესურსი: მტკიცებულებათა შეგროვების პროცესი დროის დიდ რესურსს 

საჭიროებს, რასაც შესაბამისი დეპარტამენტი საკანონმდებლო აქტების დიდი 

ნაკადის გამო ხშირად მოკლებულია.  

• მტკიცებულებების მოთხოვნისა და ანალიზის მექანიზმების არსებობა 

უზრუნველყოფს იმას, რომ სწორი მონაცემები ხელმისაწვდომია საჭირო დროს. 

მონაცემებისა და ინფორმაციის ქაოტური და არასისტემატიზირებული 

მიმოცვლა აფერხებს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების 

მიღების პროცესს. 

(Draman et al, 2017). 

3.2 საინფორმაციო სისტემები 

მართალია, მსოფლიოში მრავალი საპარლამენტო მოდელი არსებობს, თუმცა 

შესაძლებელია პარლამენტის იმ ძირითადი დანაყოფების გამოყოფა, რომლებიც 
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პასუხისმგებელი არიან საკანონმდებლო ორგანოში მტკიცებულებების სინთეზზე. 

ესენია: 

• ბიბლიოთეკა, რომელსაც მიმართავენ როგორც დეპუტატები, ასევე 

საპარლამენტო თანამშრომლები დამატებითი ინფორმაციისა და 

რელევანტური მტკიცებულებების საჭიროების შემთხვევაში. 

• დეპუტატებსა და საპარლამენტო კომიტეტებს საჭირო ინფორმაციით ასევე 

უზრუნველყოფს კვლევითი დეპარტამენტი, რომელიც უნდა გამოირჩეოდეს 

ობიექტურობისა და მიუკერძოებლობის მაღალი ხარისხით. საერთაშორისო 

საპარლამენტო კავშირი (International Parliamentary Unioni), რომელიც 

აერთიანებს მსოფლიოს 170 პარლამენტს, პარლამენტის კვლევით 

საქმიანობას განიხილავს როგორც ეფექტიანი პარლამენტის ერთ-ერთ წამყვან 

ელემენტს.  

• კომიტეტის აპარატი, რომლის თანამშრომლები უშუალო დახმარებას უწევენ 

საპარლამენტო კომიტეტებს და ხშირად თავად არიან ჩართული კვლევის 

პროცესში. 

• ჰანსარდი (საპარლამენტო ჩანაწერები): დებატების, დისკუსიებისა და 

განხილვების ოფიციალურ საპარლამენტო ჩანაწერებს დეპუტატები საკუთარი 

საქმიანობის განხორციელებისას ხშირად მიმართავენ. გარდა ამისა, ამ 

ჩანაწერების გამოქვეყნება ზრდის გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების დონეს. 

• საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გარეშე თანამედროვე 

მსოფლიოში წარმოუდგენელია ელექტრონული ინფორმაციის შენახვა, 

დამუშავება და გაზიარება. ამ ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, 

მსოფლიოს პარლამენტები გადადიან ელექტრონულ საქმისწარმოებაზე, 

ინფორმაციის გამოთხოვისა და პასუხის გაცემის ელექტრონულ სერვისებზე. 

• საზოგადოებრივ საქმეთა დეპარტამენტი, რომელიც პასუხისმგებელია საჯარო 

კონსულტაციების გამართვაზე და მოქალაქეებისგან მიღებული 

მტკიცებულებების შეგროვებაზე.   

• მტკიცებულებების შემქმნელი სპეციალიზებული უწყებები, როგორიცაა 

პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, რომელიც ჩართულია განსაკუთრებული 

სირთულისა და კომპლექსურობის, ასევე ტექნიკური საკითხების ანალიზსა და 

რეკომენდაციების მომზადებაში. 

• მონიტორინგისა და შეფასების განყოფილებები და სხვა.  
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(Global Partners Governance, 2017).  

4. დასკვნა 

მსოფლიო პრაქტიკაში არსებული წარმატებული პოლიტიკის არაერთი მაგალითი 

ადასტურებს, რომ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის მიდგომის ეფექტიანი 

გამოყენებით, შესაძლებელია პოლიტიკის კეთების, გადაწყვეტილებათა მიღების 

პროცესების და, საერთო ჯამში, სახელმწიფო მმართველობის ხარისხის 

მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება.  

სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკა და პროგრამები ეფუძნება კარგად 

ინფორმირებულ გადაწყვეტილებებს მაშინ, როდესაც მისი გაწერის პროცესში 

გამოყენებულ იქნა კვლევებიდან მიღებული, მრავალფეროვანი, ვალიდური 

მტკიცებულებები. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკა: 

• პასუხობს საზოგადოების მოთხოვნებსა და საჭიროებებს; გრძელვადიანი 

პერიოდისათვის უკავშირდება უკეთესი შედეგების მიღწევას. 

• ამცირებს სამთავრობო ხარჯებს, რომლებიც, სხვა შემთხვევაში, არაეფექტიანი 

პროგრამების დაფინანსებაზე იქნებოდა მიმართული. 

• უწყობს ხელს გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის განვითარებას, რადგან 

საჯარო სექტორის სხვადასხვა წარმომადგენელს შეუძლია გაცვალოს 

ინფორმაცია კონკრეტული პოლიტიკის ეფექტიანობის თაობაზე. 

• უზრუნველყოფს მიღებული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობისა და 

ანგარიშვალდებულების მაღალ ხარისხს. 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის გატარება: 

▪ სწორი მეთოდოლოგიის შერჩევით,   

▪ საჭირო მონაცემების ანალიზით,  

▪ ამ პროცესში გამჭვირვალობის და დამოუკიდებლობის პრინციპების დაცვით, 

▪ დროისა და ადამიანური რესურსების სათანადო განაწილებითა და 

▪ მზაობით, რომ მტკიცებულებები გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესის 

წამყვანი ფაქტორი უნდა იყოს, 

მისი წარმატების მნიშვნელოვან საფუძველს ქმნის. 
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