ტრენინგი საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თემატიკით
დაინტერესებული რეგიონული მედია სააგენტოების ჟურნალისტებისა და
რედაქტორებისთვის
9-10 ნოემბერი 2017

ადგილმდებარეობა: ნატოს სამეკავშირეო ოფისი
ენა: ქართული (და ინგლისური - ქართული თარგმნით)
კონფერენცია ტარდება საქართველოში ამერიკის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით

განრიგი
9 ნოემბერი 2017
9:30

რეგისტრაცია

10:00

მისალმება
კორნელი კაკაჩია, დირექტორი, საქართველოს პოლიტიკის
ინსტიტუტი
დავით სიხარულიძე, თავჯდომარე, საქართველოს
ატლანტიკური საბჭო
უილიამ ლაჰიუ, საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის
ხელმძღვანელი

10.30 – 11:30

დავით სიხარულიძე, თავჯდომარე, საქართველოს
ატლანტიკური საბჭო
ნატო - წარსული, აწმყო და მომავალი
 ნატო: ისტორიული მიმოხილვა
 ნატოს შექმნის ძირითადი მიზნები
 ნატოს პრიორიტეტების ცვლილება ცივი ომისა და
კომუნიზმის კრახის შემდგომ პერიოდში
 ნატოს თანამედროვე სახე და მომავალი

11:30 – 12:00

შესვენება ყავისა და ჩაის თანხლებით

12:00 – 13:00

მონიკა ცსაკი, პოლიტიკური სექციის ხლმძღვანელი,
ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში
ევროკავშირი – წარსული, აწმყო და მომავალი
 ევროკავშირი: ისოტირული მიმოხილვა
 ევროკავშირის ძირითადი მიზნები
 ევროკავშირის ინსტიტუციებისა და ინტეგრაციის
ძირითადი პრინციპების ცვლილება
 ევროკავშირის ტრანსფორმაციული ძალა

13:00 – 14:00

ლანჩი

14:00 – 15:00

ბათუ ქუთელია, ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს
ატლანტიკური საბჭო
შავი ზღვის რეგიონული დინამიკა: კონტექსტის
მნიშვნელობა და დღევანდელი სიტუაცია
 რეგიონის უსაფრთხოების სტატუს-ქვოს მიმოხილვა
 ძირითადი რეგიონული მოთამაშეების ინტერესები
 დაპირისპირება და თანამშრომლობა რეგიონში
 საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა
რეგიონული პრობლემების წინააღმდეგ

15:00 – 15:30

შესვენება ყავისა და ჩაის თანხლებით

15:30 – 16:45

მაგნუს გაირ ეიოლფსონი, სახალხო დიპლომატიისა და
სამოქალაქო საზოგადოების ექსპერტი, ნატოს სამეკავშირეო
ოფისი საქართველოში
რა ეტაპზეა საქართველო ნატოს ინტეგრაციის პროცესში?
კითხვა-პასუხის სესია

16:45 – 17:00

პირველი დღის დახურვა
10 ნოემბერი 2017

10:00 – 11:30

ვანო ჩხიკვაძე, ევრო-ინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი,
ფოდნი ღია საზოგადოება (OSGF)
საქართველო და ევროპული ინტეგრაცია: სად ვიმყოფებით?
 საქართველოს ევროპეიზაციის ისტორიის მიმოხივლა
 ევროპეიზაციის გზაზე არსებული თანანემდროვე
ტენდენციები და გამოწვევები
 სად მივდივართ და სად უნდა წავიდეთ?

11:30 – 12:00

შესვენება ყავისა და ჩაის თანხლებით

12:00 – 13:00

თამარ კინწურაშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი,
მედიის განვითარების ფონდი (MDF)
პროპაგანდა და კონტრ-პროპაგანდა
 პროპაგანდისა და ყალბი ინფორმაციის (fake news)
მიწოდების მნიშვნელობა
 პროპაგანდისა და ყალბი ინფორმაციის
ინსტრუმენტალიზაცია საერთაშორისო პოლიტიკაში
 პროპაგანდასა და ყალბ ინფორმაციასთან ბრძოლა
საქართველოს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის
პროცესში

13:00 – 14:00

ლანჩი

14:00 – 15:00

ბენჯამინ ფრიკი, მეცნიერ-მუშაკი, პოლიტიკური დიალოგის
რეგიონული პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში, კონრად
ადენაუერის ფონდი (KAS)
ევრო-ატლანტიკური სტრუქტურების ძალის დინამიკა
 ტრანსატლანტიკური ურთიერთობების მიმოხილვა
 შიდა აქტორების ურთიერთობები ნატოსა და
ევროკავშირში
 აშშ-სა და გერმანიის როლი გადაწყვეტილებების
მიღების პროცესში
 პატარა ქვეყნები გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში: პოლონეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები

15:00 – 15:30

შესვენება ყავისა და ჩაის თანხმლებით

15:30 – 16:00

ნინო ბოლქვაძე, დირექტორი, საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა
და ევროკავშირის შესახებ
ნატოსა და ევროკავშრისი შესახებ რეგიონული
საინფორმაციო ცენტრების ქსელი

16:00 – 17:00

კორნელი კაკაჩია, დირექტორი, საქართველოს პოლიტიკის
ინსტიტუტი
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ევროპეიზაცია:
თანამედროვე გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები
 რეგიონული იდენტობის პარამეტრები
საქართველოსთვის
 საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ფაზლი
 საქართველოს საგარეო პოლიტიკის გაგება ქვეყნის
იდენტობის პერსპექტივიდან
 ელიტებისა და მოსახლეობის როლი საგარეო
პოლიტიკის ფორმირების პროცესში

17:00

მეორე დღის დახურვა

