არჩევნები და COVID-19
ავტორები: ლაშა მელაძე, ცოტნე ჯამბურია
COVID-19-ის გავრცელების გამო მსოფლიო საზოგადოება პანიკამ მოიცვა და
სახელმწიფო ორგანოებიც გადასულები არიან საგანგებო რეჟიმზე. COVID-19-ის შედეგად
განვითარებული მოვლენები ამომრჩეველთა განწყობაზეც უარყოფითად აისახა, რამაც
მნიშვნელოვანი
ზეგავლენა
იქონია
პოლიტიკურ
ცხოვრებასა
და
არჩევნების
ჩატარებაზე/შედეგებზე.

2020 წელს მსოფლიოს მასშტაბით დაგეგმილი იყო 70-ზე მეტი ეროვნული არჩევნები,
100-ზე მეტი ადგილობრივი არჩევნები და 7 რეფერენდუმი, რომელთა გამართვაც
კორონავირუსის პანდემიამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. 2020 წლის 1 მარტიდან დღემდე
მსოფლიოს
50-ზე
მეტ
ქვეყანამ
მიიღო
ეროვნული
თუ
ადგილობრივი
არჩევნების/რეფერენდუმის გადადების გადაწყვეტილება.

არჩევნების გადადების ყველაზე აშკარა (და ყველაზე მნიშვნელოვანი) მიზეზი
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობაა. პოლიტიკური ლიდერებისა და ექსპერტების აზრით
არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მაღალ დონეზე ორგანიზება
შეუძლებელია, როცა ადამიანების ჯანმრთელობა საფრთხის წინაშე დგას. კორონავირუსს
შეუძლია მნიშვნელოვანი ახალი უთანასწორობის დაწესება, რადგან მაღალი რისკის ქვეშ
მყოფმა ამომრჩევლებმა შეიძლება უარი თქვან არჩევნებში მონაწილეობაზე. ამომრჩეველთა
აქტივობის შემცირება და დაბალი ჩართულობა კი საფრთხეა დემოკრატიისთვის.
ამავდროულად კორონავირუსის გავრცელებას თან ახლავს საარჩევნო პროცესის
შეფერხებასთან დაკავშრებული მნიშვნელოვანი რისკები (ტექნიკური და ადამიანური), რამაც
შესაძლოა გაართულოს ან შეუძლებელი გახადოს არჩევნების ორგანიზება, როგორც ქვეყნის
შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ (საზღვარგარეთ).
7 მაისს დიდ ბრიტანეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩვენები უნდა
გამართულიყო. კორონავირუსის პანდემიის გამო სამედიცინო ექსპერტების და საარჩევნო
კომისიის რჩევის შემდეგ, დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ გადაწყვიტა არჩევნების 2021 წლის 6
მაისამდე გადადება, თუმცა ხელისუფლება საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებისგან მაინც
თავს იკავებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ფოსტით ხმის მიცემა ერთ-ერთი საუკეთესო გამოსავალი იყო
ბრიტანეთში, საარჩევნო კომისიამ მიიჩნია, რომ კორონავირუსი ზეგავლენას მოახდენდა
კენჭისყრის პროცესზე, რის გამოც შეუძლებელი იქნებოდა ამომრჩეველთა უსაფრთხო
მონაწილეობის უზრუნველყოფა. საარჩევნო კომისიას მიაჩნდა, რომ ამომრჩეველი ვერ
შეძლებდა კარანტინში ყოფნის ან თვითიზოლაციის შედეგად ინფორმირებული არჩევანის
გაკეთებას. ბრიტანეთში ვირუსული ეპიდემიის ფონზე არჩევნების გადადების ეს უკვე მეორე
შემთხვევაა არჩევნები დიდი ბრიტანეთში, 2001 წელსაც გადაიდო.

თუმცა მიუხედავად პანდემიისა, ჩვიდმეტმა ქვეყანამ უზრუნველყო ეროვნული თუ
ადგილობრივი არჩევნების/რეფერენდუმის გამართვა. რიგი საარჩევნო და პოლიტიკური
ექსპერტებისა მოსაზრებით, კენჭისყრის გადადება ნიშნავს, რომ ხელისუფლებას ეძლევა
შესაძლებლობა გაიხანგრძლივოს ძალაუფლება. მოქალაქეები კი იძულებულნი არიან
დროებით უარი თქვან საჯარო პოლიტიკის ფორმირების უფლებაზე ზუსტად იმ მომენტში,
როდესაც ისინი საჭიროებენ.

პანდემიის ფონზე ქვეყნებს მოუწიათ არჩევნების ჩატარების რისკებთან გამკლავება.
ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ უზრუნველყვეს ქვეყნებმა უსაფრთხო
ხმის მიცემა პანდემიის დროს, როგორ იმუშავეს მთავრობებმა პანდემიის მართვაზე
გლობალური პერსპექტივის გათვალისწინებით, რა საარჩევნო ტექნოლოგიები თუ
ღონისძიებები იქნა გამოყენებული.

საფრანგეთი
საფრანგეთში კორონავირუსის პანდემიის მიუხედავად (კენჭისყრის დღისთვის ვირუსის
შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 127 ადამიანს, ხოლო დაინფიცირებულთა რაოდენობა
5,423 ადამიანს შეადგენდა) ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 15 მარტს მაინც
გაიმართა.

მიუხედავად იმისა, რომ საგანგებო მდგომარეობა არჩევნების შემდეგ (22 მარტს)
გამოცხადდა, საფრანგეთმა კენჭისყრის დღემდე დახურა ყველა მაღალი რისკის
საზოგადოებრივი სივრცე, მათ შორის კაფეები, რესტორნები, სპორტული დარბაზი და
კინოთეატრები, ხოლო მოსახლეობას დაევალა სახლში დარჩენა COVID-19- ის შემდგომი
გავრცელების შესაჩერებლად. ოპოზიციური პარტიები მოუწოდებდნენ ხელისუფლებას
არჩევნების გადადებისკენ, თუმცა უშედეგოდ.

ამ ფონზე საარჩევნო
კომისიები აქტიურად
ემზადებოდნენ არჩევნების
ჩასატარებლად. კომისიის
წევრები აღჭურვილი იყვნენ
ანტივირუსული
საშუალებებით: ხელის გელი,
სადეზინფექციო ტილოები
და სხვა.
ამომრჩევლები საკუთარი არჩევანს საარჩევნო უბნებზე მისვლით აფიქსირებდნენ. მათ
მიეცათ მითითება საარჩევნო უბნებზე რიგის არსებობისას დაიცვან ერთი მეტრის დისტანცია.
საარჩევნო უბნებზე გაკეთდა სპეციალური მინიშნებები. კენჭისყრისას გამოყენებულ იქნა
ერთჯერადი კალმები და ხელთათმანები.
ვირუსის ფონზე არჩევნებზე მოქალაქეთა აქტივობამ 45.5% შეადგინა, რაც ყველაზე
დაბალი მაჩვენებელია საფრანგეთში წინა წელებში ჩატარებულ არჩვენებთან შედარებით (20%ით შემცირდა). რიგ შემთხვევებში მერობის კანდიდატებმა ვერ გადალახეს საარჩევნო ბარიერი,
რის გამოც დადგა მეორე ტურის გამართვის საჭიროება. თუმცა მთავრობასა და ოპოზიციური
პარტიის ლიდერებს შორის გამართული მოლაპარაკებების შედეგად, ვირუსის გავრცელების
მასშტაბების გამო მერის არჩევნების მეორე ტური 21 ივნისს გადადო.

ამერიკის
შეერთებული
შტატები
აშშ-ში პანდემიის გამო საფრთხე შეექმნა პრეზიდენტის პირველადი არჩევნების
ჩატარებას. ჩაიკეტა საზღვრები, გაუქმდა აქციები, მოსახლეობას და პარტიებს აეკრძალათ
საპრეზიდენტო დებატების გამართვა. გამოცხადებული ეროვნული საგანგებო მდგომარეობის
მიუხედავად აშშ-ს რამდენიმე შტატმა (არიზონა, ილინოისი, ფლორიდა, ვისკონსინი, ალიასკა
და უაიომინგი) წინასწარ საპრეზიდენტო არჩევნები - პრაიმერი მაინც გამართა.
კენჭისყრისას გამოყენებულ იქნა ელექტრონული ხმის მიცემის სისტემა. იმ
ამომრჩევლებს, რომელთაც ჰქონდათ არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი
და
აღენიშნებოდათ სიმპტომები ხმას ფოსტის მეშვეობით აძლევდნენ. შესაბამისად კორონავირუსის
განვითარებით გამოწვეული რისკების შესამცირებლად ბევრმა შტატმა დაიწყო ფოსტით ხმის
მიცემის სისტემის პოპულარიზაცია, რათა მეტ ამომრჩეველს შეეძლოს ხმის მიცემა. დაიწყო
კამპანია „ფოსტით კენჭისყრა გადაარჩენს 2020 წლის არჩევანებს“. უსაფრთხოებისთვის
გამოიყენება ერთჯერადი ხელთათმანები და ნიღბები. ამომრჩევლებს მოუწოდეს კარგად
დალუქონ და გაწმინდონ კონვერტები.
აშშ-ს დანარჩენ შტატებში კი პრაიმერი მაისი-აგვისტოს თვეებშია დაგეგმილი/ან
გადადებული და იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ პანდემიით დაზარალებულ
სახელმწიფოებს შორის აშშ პირველ ადგილზეა ამ ეტაპზე უცნობია რა ბედი ეწევა არჩევნების
შემდგომ ჩატარებას.

გერმანია
მიუხედავად იმისა, რომ გერმანია პანდემიით დაზარალებულ სახელმწიფოებს შორის მე5 ადგილზეა (კენჭისყრის დღისთვის ვირუსის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 13 ადამიანს,
ხოლო დაინფიცირებულთა რაოდენობა 5,813 ადამიანს შეადგენდა), ქალაქ ბავარიაში 15
მარტს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ხოლო 29 მარტს არჩევნების მეორე
ტური, მაინც გაიმართა.
კორონავირუსის გავრცელების ფონზე, არჩევნების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით
რეგიონალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამომრჩევლებს
თხოვდნენ გამოყენებინათ ადვილად ხელმისაწვდომი საფოსტო ბიულეტენები, რათა არ
მომხდარიყო საარჩევნო უბნებზე ხალხის მასობრივი შეკრება.
ფოსტით ხმის მიცემამ წარმატებულად იმუშავა. უფრო მეტმა პირმა გამოიყენა საფოსტო
ბიულეტენები, ვიდრე ხუთი წლის წინ თვითმმართველობის არჩევნებზე. საარჩევნო მოხელეები
აღჭურვილ იყვნენ დამცავი ხელთათმანებით, ნიღბებითა და სადეზინფექციო სითხეებით.
ამომრჩეველს უფლება მისცეს ხმის მისაცემად საკუთარი კალმები მიეტანათ.
არჩევნები დასრულდა ამომრჩეველთა უფრო მაღალი აქტივობით, ვიდრე წინა
არჩევნებზე იყო.

ისრაელი
2020 წლის 3 მარტს, ისრაელში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. ეს იყო ბოლო
ერთი წლის განმავლობაში გამართული მესამე საპარლამენტო არჩევნები. ვირუსის პირველი
შემთხვევა ქვეყანაში 21 თებერვალს გამოვლინდა. კენჭისყრის დღისთვის ვირუსის შედეგად
დაინფიცირებულთა რაოდენობა 12 ადამიანს შეადგენდა და 5000-ზე მეტი ადამიანი კარანტინში
იმყოფებოდა.
პანდემიის მიუხედავად ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები მაინც ჩატარდა, თუმცა
მოსახლეობის უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად ისრაელმა სპეციალურ ზომებს მიმართა.
კარანტინში მყოფი პირებისთვის ცალკე სპეციალური 16 საარჩევნო უბანი გაიხსნა.
კარანტინში მყოფი ამომრჩევლები სპეციალურ საარჩევნო უბანზე თავიანთი მანქანით
მიდიოდნენ, სადაც მათ დამცავ ეკიპირებას და ერთჯერად კალამს აძლევდნენ. ასეთ საარჩევნო
უბნებზე
დამკვირვებლები
ცალკე
იყვნენ
განთავსებულნი.
სპეციალურ
უბნებზე
განცალკევებულად ჩატარდა საარჩევნო ბიულეტენების დათვლის პროცედურაც.
კორონავირუსის ფონზე ამომრჩეველთა აქტივობა საკმაოდ მაღალი იყო (71.52%).
ისრაელმა მაინც შეძლო ახალი პარლამენტის დაკომპლექტება და დამტკიცება.

სამხრეთ
კორეა
მიუხედავად პანდემიის გავრცელებისა, 15 აპრილს, სამხრეთ კორეაში ეროვნული
ასამბლეის არჩევნები მაინც გაიმართა (კენჭისყრის დღისთვის ვირუსის შედეგად დაღუპულთა
რაოდენობა 225 ადამიანს, ხოლო დაინფიცირებულთა რაოდენობა 10,591 ადამიანს
შეადგენდა).
სამხრეთ კორეამ კორონავირუსის გამო საგანგებო მდგომარეობა 21 თებერვალს
გამოაცხადა. საარჩევნო კამპანია შეჩერდა სოციალური დისტანცირების გათვალისწინებით და
ასევე გაუქმდა საპროტესტო აქციები. მაგრამ პარტიებს ქონდათ წვდომა სოციალურ მედიასა და
მობილურ აპლიკაციებზე, ასევე ტრადიციულ მედიაზე. არჩევნების უსაფრთხოების
უზრუნველსაყოფად საარჩევნო კომისიამ განიხილა ვადამდელი ხმის მიცემა და ხმის მიცემა
ფოსტის საშუალებით. გაუქმდა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ხმის მიცემა.
პიროვნული კონტაქტის თავიდან აცილების მიზნით საარჩევნო უბნებზე სპეციალური
ნიღბების ტარება და ერთმეტრიანი დისტანცია დაწესდა. უბნებზე მისულ ამომრჩევლებს
ტემპერატურას უზომავენ, ხელების დეზინფექციას უტარებენ, რეზინის ხელთათმანებს
გადასცემენ და მხოლოდ ამის შემდეგ აძლევენ საარჩევნო ბიულეტენს. იმ შემთხვევაში, თუ
უბანზე მისულ ამომრჩეველს ტემპერატურა 37.5 გრადუსზე მაღალი დაფიქსირდებოდა, ის ხმის
მისაცემად ცალკე, სხვა ადამიანებისაგან მოშორებით გაჰყავდათ.
კორონავირუსის ფონზე ამომრჩეველთა აქტივობა საკმაოდ მაღალი იყო (66%) და
მიუხედავად ვირუსის გავრცელების სერიოზული რისკებისა, დამკვირვებელი ორგანიზაციების
მიერ დადებითად შეფასდა.

მნიშვნელოვანი გაკვეთილები
იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც აპირებენ არჩევნების ჩატარებას ჯანმრთელობის
არსებული პანდემიის მიუხედავად, სხვა ქვეყნის გაკვეთილები გადამწყვეტი იქნება. არაერთი
ექსპერტის აზრით არჩევნების გადადება უნდა წარმოადგენდეს უკიდურეს საშუალებას,
მოქალაქეები კი დარწმუნებული უნდა იყვნენ, რომ დემოკრატიზაცია გაგრძელდება. არჩევნების
გადადება უნდა ხდებოდეს მხარეთა სრული კონსენსუსის შედეგად, რისთვისაც მნიშვნელოვანია
ქვეყანაში იყოს ხელსაყრელი პოლიტიკური გარემო.
ნებისმიერ შემთხვევაში არჩევნების გამართა ან გადაიდება, შეიცავს რისკს პოლიტიკური
გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების გადადება არის
ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისათვის, გადაწყვეტილება შესაძლოა
შეიცავდეს სხვა რისკებსაც. აუცილებელია გათვალისწინებული იქნეს ქვეყანაში პანდემიის
ხარისხი. იმ შემთხვევაში, თუ კენჭისყრა არ ტარდება დისტანციური ხმის მიცემით, შეუძლებელი
იქნება არჩევნების გამართვა იმ დრომდე, სანამ ქვეყანა ჩაკეტილია.
მნიშვნელოვანია ქვეყანას ქონდეს მოქნილი საარჩევნო საკანონმდებლო ჩარჩო, რათა
ამომრჩეველთა
ეფექტური
ჩართულობის
უზრუნველსაყოფად
მოხერხდეს
ყველა
განსაკუთრებული ზომის მიღება დროულად და დაუბრკოლებლად. სახელმწიფოებმა უნდა
განიხილონ სპეციალური ხმის მიცემის პროცედურათა საჭიროება, მაგალითად, ხმის მიცემის
სხვა ადგილებზე ორგანიზება არჩევნებამდე, ან დამატებითი ხმის მიცემის ორგანიზება
საარჩევნო უბნებზე, თავის მხრივ ამცირებს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ რისკებს და
მოსახლეობას აძლევს საშუალებას მონაწილეობა მიიღონ არჩევნებში, საყოველთაო
კენჭისყრის უფლების უზრუნველსაყოფად.
როგორც ვნახეთ არჩევნების გადადების რისკი გაცილებით მცირეა იმ ქვეყნებში, სადაც
უკვე გამოიყენება ფოსტის მეშვეობით კენჭისყრა, დისტანციური ელექტრონული კენჭისყრა ან
ინტერნეტის მეშვეობით ხმის მიცემა, რაც მოქალაქეებს სახლიდან ხმის მიცემის საშუალებას
აძლევს. ეს აშკარა გამოსავალია პანდემიის დროს, რომლის მასშტაბებიც დღითიდღე იზრდება.
ფოსტის მეშვეობით ხმის მიცემისას, ამომრჩევლებს უფლება აქვთ, კენჭისყრის დღემდე
წარადგინონ/გააგზავნონ თავიანთი ბიულეტენები. ფოსტით ხმის მიცემა გამოიყენება მსოფლიოს
50 ქვეყანში, თუმცა ზოგ ქვეყანაში ამგვარი ხმის მიცემა არ არის დაშვებული, რადგანაც ხმის
მიცემის ფარულობის გარანტირება შეუძლებელია. კენჭისყრის ფარულობა უზრუნველყოფილია
იმ შემთხვევაში, თუ საფოსტო მომსახურება დაცულია განზრახ ჩარევისაგან და სანდოა. იმ
შემთხვევაში თუ ქვეყანა აპირებს დანერგოს ხმის მიცემის ახალი მეთოდები, ამომრჩეველს უნდა
მიეწოდოს დროული და სწორი ინფორმაცია, როგორ უნდა მისცენ ხმა და გამოიყენონ ახალი
მეთოდები.

