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გვარიშექმენი ახალი პეტიცია

ატვირთე დამატებითი დოკუმენტი

ჩაერთე უმაღლესი საბჭოს 
საქმიანობაში პორტალზე:  

chaerte.sca.ge

წარადგინე ან შეუერთდი პეტიციას

ეს პუბლიკაცია მომზადებულია აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ, 
ევროკავშირის, გაეროს განვითარების პროგრამის და ინფორმაციის 

თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მხარდაჭერით და,  
შესაძლოა, იგი არ გამოხატავდეს მათ შეხედულებებს.

პეტიცია
მისამართი:

ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. N 37

ტელ: (+995 322) 28 54 48 / (+995 322) 28 54 89

contact@sca.ge



რო გორ წარ ვად გი ნო პე ტი ცი ა?
პე ტი ცი ის წარ დ გე ნა შე საძ ლე ბე ლია, რო გორც წე რი
ლო ბი თი ფორ მით, ასე ვე ელექ ტ რო ნუ ლად. ელექ
ტ რო ნუ ლი ფორ მით წარ დ გე ნა შე უძ ლია ნე ბის მი ერ 
პირს  აჭა რის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მო ქა ლა ქე თა ჩარ თუ
ლო ბის ვებ გვერ დ ზე chaerte.sca.ge 

ამის თ ვის სა ჭი როა, შე ავ სოთ მარ ტი ვი ფორ მა და და ა
დას ტუ როთ იგი კვა ლი ფი ცი უ რი ელექტრონული ხელ
მო წე რით.  

რა არის კვა ლი ფი ცი უ რი  
ელექ ტ რო ნუ ლი ხელ მო წე რა?
კვა ლი ფი ცი უ რი ელექ ტ რო ნუ ლი ხელ მო წე რა ფი ზი კუ
რი ხელ მო წე რის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბაა და მას 
იგი ვე იური დი უ ლი ძა ლა აქვს.

კვა ლი ფი ცი უ რი ელექ ტ რო ნუ ლი ხელმოწერა შე საძ
ლე ბე ლია ID ბა რა თი სა და მი სი წამ კითხ ვე ლის სა შუ
ა ლე ბით.

დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია კვა ლი ფი ცი
უ რი ხელ მო წე რის შე სა ხებ გან თავ სე ბუ
ლია შემ დეგ მი სა მარ თ ზე: https://id.ge/

რო გორ და ვუ ჭი რო მხა რი პე ტი ცი ას?
chaerte.sca.geზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პე ტი ცი ის მხარ და
ჭე რა შე უძ ლია ნე ბის მი ერ პირს, მხო ლოდ ერ თხელ, 
სა ხე ლის, გვა რის და ტე ლე ფო ნის* მი თი თე ბით.

მი თი თე ბულ ტე ლე ფო ნის ნო მერ ზე პირს მოკ ლე ტექ
ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბის სა ხით ეგ ზავ ნე ბა კო დი, რომ ლის 
ვებ  გ ვერ დის შე სა ბა მის ველ ში შეყ ვა ნით ადას ტუ რებს 
პე ტი ცი ის მხარ და ჭე რას.

ფი  ზი  კუ  რად წარ   დ   გე  ნი  ლი პე  ტი  ცი ა, რო  მელ   საც არ 
აქვს 200 ხელ   მო  წე  რა, ქვეყ   ნ   დე  ბა chaerte.sca.geზე. 
გა  მოქ   ვეყ   ნე  ბი  დან 1 თვის გან მავ ლო ბა ში ნე  ბის   მი  ერ 
მსურ   ველს შე  უძ   ლია გახ   დეს მი  სი მხარ   დამ   ჭე  რი და მო 
ა  წე  როს ხე  ლი.

*ტელეფონის ნო მე რი არ ქვეყ ნ დე ბა სა ჯა როდ

წარდგენილმა პეტიციამ, ყველაზე ცოტა,  
200 ხელმოწერა, გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში  

უნდა შეაგროვოს.

დად გე ნი ლი რა ო დე ნო ბის მხარ დამ ჭე რე
ბის შეგ რო ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში, უმაღ ლე სი 
საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე პე ტი ცი ას გა დას ცემს 
უმაღ ლე სი საბ ჭოს ბი უ როს.

ბი უ რო პე ტი ცი ას შე სას წავ ლად და გან სა
ხილ ვე ლად გა დას ცემს შე სა ბა მის კო მი ტეტს.

კო მი ტე ტი პე ტი ცი ას გა ნი ხი ლავს 1 თვის ვა
და ში და დას კ ვ ნას წა რუდ გენს უმაღ ლე სი 
საბ ჭოს ბიუროს.

ყვე ლა გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა ქვეყ   ნ   დე  ბა საბ   ჭოს 
ვებ გ ვერ დ ზე და ეც   ნო  ბე  ბა პე  ტი  ცი  ის ავ  
ტორს.
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რა ეტა პებს გა დის პე ტი ცია  
აჭა რის უმაღ ლეს საბ ჭო ში?

პე ტი ცია არის მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ
ლო ბის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც 
შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს მათ, სა კუ თა
რი ხმით, მოთხოვ ნით და წი ნა და დე ბით 
ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნონ სა ხელ მ წი ფო ებ
რი ვი ან სა ზო გა დო ებ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
სა კითხებ ში.

თუ გსურთ, თქვე  ნი მო  საზ   რე  ბა ან მოთ 
ხოვ   ნა პე  ტი  ცი  ის სა  ხით წა  რად   გი  ნოთ, უნ  
და გა  ით   ვა  ლის   წი  ნოთ, რომ პე  ტი  ცი  ა  ში 
მოყ   ვა  ნი  ლი სა  კითხე  ბის უმაღ   ლეს საბ   ჭო 
ში გან   ხილ   ვას არა  ნაკ   ლებ 200 მხარ   დამ  
ჭე  რის ხელ   მო  წე  რა სჭირ   დე  ბა.
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