Moderator: Prof. DAVIT APRASIDZE

Prof. Davit Aprasidze is the Head of Administration and professor at Ilia State University. During
2008-2010 he served at Ilia State University as the Dean of School of Graduate Studies, Faculty of
Philosophy and Social Sciences and Faculty of Arts and Sciences. Previously he held the position of
the Rector of the Police Academy and Director of the Archive at the Ministry of Internal Affairs of
Georgia. In 2009 David Aprasidze was a Fulbright Scholar at Duke University, USA. In earlier years
he headed the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development and Regional Bureau of
Konrad-Adenauer Foundation to Georgia and South Caucasus. In 2006 he was an acting Dean of
Faculty of Social and Political Studies and the lecturer at Tbilisi State University. He is the author of
numerous academic and research papers published in various European scientific revues. David
Aprasidze holds degrees in Philosophy (PhD) from the University of Hamburg, Institute for Peace
Study and Security Policy and International Relations (MA) from Tbilisi State University. His research
interests include: Post-Soviet transformation; democratization; political institutions; foreign policy.

მოდერატორი: პროფ. დავით აფრასიძე
პროფ. დავით აფრასიძე არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელი და პროფესორი. 2008-2010 წლებში იგი მუშაობდა ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დამამთავრებელი სწავლების სკოლის, ფილოსოფიის და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფალუტეტების დეკანად.
მანამდე მას ეკავა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის
რექტორის და არქივის დირექტორის თანამდებობები. 2009 წელს დავით აფრასიძე იყო დიუკის
უნივერსიტეტის (აშშ) მკვლევარი (Fullbright Scholar). მანამდე იგი ხელმძღვანელობდა
მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტს და საქართველოში
კონრად ადენაუერის ფონდის რეგიონალურ ბიუროს. 2006 წელს დავით აფრასიძე იყო
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და პოლიტიკური კვლევების
ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი და ლექტორი. სხვადასხვა წლებში ის
ასევე მუშაობდა სახელმწიფო ტელევიზიაში − საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი −
პოლიტიკური თოქ-შოუს წამყვანად და რამოდენიმე სატელევიზიო პროგრამის
ხელმძღვანელად. იგი ევროპის სხვადასხვა სამეცნიერო გამოცემებში გამოქვეყნებული
მრავალი
აკადემიური
და
კვლევითი
ნაშრომის
ავტორია.
დავით აფრასიძე ფლობს ჰამბურგის უნივერსიტეტის (გერმანია) მშვიდობის სწავლებისა და
უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის ხარისხს ფილოსოფიაში და თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში. მისი
კვლევითი
ინტერესის
სფეროებს
წარმოადგენს:
პოსტსაბჭოთა
ტრანსფორმაცია;
დემოკრატიზაცია; პოლიტიკური ინსტიტუტები; საგარეო პოლიტიკა.

Speakers:
მომხსენებლები:

Tuya Altangerel
Ms. Altangerel is Deputy Resident Representative of UNDP Georgia since April 2018. She served as
Deputy Resident Representative for Programmes and Operations of UNDP Kazakhstan during 20142018. She is a seasoned international development practitioner with more than fifteen years of
experience and has a wide range of multi-disciplinary expertise. Prior to joining UNDP, she managed
policy research and advocacy projects at the World Bank and CIVICUS-World Alliance for Citizen
Participation, and worked as a consultant on social and economic assessments at the consulting
company, Environmental Resources Management. Ms. Altangerel’s specialization is in sustainable
livelihoods and environmental and social impact analyses. She obtained her Master of Science in
International Development Management from the London School of Economics, and a BA in
International Relations and Economics from the University of Pennsylvania.

ტუია ალტანგერელი 2018 წლის აპრილიდან გაეროს განვითარების პროგრამის პრეზიდენტის
მოადგილეა. 2014-2018 წლებში იგი ყაზახეთში გაეროს განვითარების პროგრამის
პროგრამებისა და ოპერაციების მუდმივი წარმომადგენლის მოადგილე იყო. საერთაშორისო
განვითარების მიმართულებით მას თხუთმეტ წელზე მეტი ხნის გამოცდილება და
მულტიდისციპლინური ექსპერტიზა გააჩნია. სანამ გაეროს განვითარების პროგრამის გუნდს
შეუერთდებოდა, იგი მსოფლიო ბანკსა და სივიკუსში (მსოფლიო ალიანსი სამოქალაქო
მონაწილეობისთვის) პოლიტიკის კვლევებსა და პროექტებს ხელმძღვანელობდა. ასევე,
სოციალური და ეკონომიკური შეფასებების კონსულტანტად მუშაობდა საკონსულტაციო
კომპანიაში − გარემოს რესურსების მართვა. ტუია ალტანგერელის სპეციალიზაციის სფეროს
წარმოადგენს საარსებო საშუალებების მდგრადობა და გარემოს და სოციალური გავლენის
ანალიზი. იგი ფლობს ლონდონის ეკონომიკის სკოლის მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო
განვითარების მენეჯმენტში და პენსილვანიის უნივერსიტეტის ბაკალავრის ხარისხს
საერთაშორისო ურთიერთობებსა და ეკონომიკაში.

DR. BAKUR KVASHILAVA

Dr. Bakur Kvashilava obtained his doctoral degree in Political Science from Georgian Institute of
Public Affairs (GIPA) and the Master’s degree in International Relations from the Yale University
Master. He is professor of GIPA in International Relations and Comparative Politics and the Dean of
School of Law and Politics. At various times, Bakur Kvashilava worked at the private and public
sector. During 1999-2000, he worked at the Office of Foreign Policy Analysis at the Administration of
the President of Georgia. During 2004-2005, he was a representative of the American multinational
oil and gas corporation ExxonMobil in Georgia. Mr. Kvashilava regularly collaborates with major
organizations in Georgia concentrated on International Relations and politics. Together with other
researchers, he is the co-founder of the Association of International Relations. As well as the
Chairman of the Board of the Eastern European Institute of Multiparty Democracy.

დოქტ. ბაკურ კვაშილავა GIPA-ს პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი და იელის
უნივერსიტეტის მაგისტრია საერთაშორისო ურთიერთობებში. ასევე, იგი არის GIPA-ს
პროფესორი საერთაშორისო ურთიერთობებსა და შედარებით პოლიტიკაში და სამართლისა
და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. სხვადასხვა დროს ბაკურ კვაშილავა მუშაობდა როგორც
კერძო, ასევე საჯარო სექტორში: 1999-2001 წლებში საქართველოს პრეზიდენტის
ადმინისტრაციაში, საგარეო პოლიტიკის ანალიზის სამსახურში; 2004-2005 წლებში კომპანია
ექსონ მობილის წარმომადგენელი საქართველოში. ამჟამად, მისი პროფესიული ინტერესის
სფეროს კონსტიტუციური მოწყობა, საარჩევნო სისტემები, პოლიტიკური პარტიები და
რეჟიმების ტრანსფორმაცია წარმოადგენს. ამ და სხვა თემებზე ბაკურ კვაშილავა
რეგულარულად თანამშრომლობს საქართველოში მოღვაწე მნიშვნელოვან ორგანიზაციებთან,
რომლებიც საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პოლიტიკის კვლევით არიან დაკავებული.
სხვა მკვლევარებთან ერთად იგი გახლავთ საერთაშორისო ურთიერთობების ასოციაციის
თანადამფუძნებელი და ასევე, მრავალპარტიულ დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის
ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე.

TINATIN KHIDASHELI

Tinatin Khidasheli heads a Georgian think-thank Civic IDEA, fighting soviet legacy in Georgia,
confronting Russian propaganda and advocating for sound defence and security policy for Georgia.
She holds LLM in International Law from Tbilisi State University and MA in Political Science from
Central European University in Hungary. She was awarded a Human Rights Lawyers scholarship and
spent a year at the Washington College of Law and as well as was selected as a Yale World Fellow.
Mrs. Khidasheli was presented Freedom Fighter Award by the President G W Bush and CEU Impact
award for the outstanding Career Achievement. Mrs. Khidasheli at different times served as a first
female Minister of Defense of Georgia, she chaired Parliamentary Committee for European
Integration as well as Inquiry Commission into Violations of Freedom of Speech and
Telecommunication laws at the Parliament of Georgia. Mrs. Khidasheli was a member of National
Anti-CorruptionCouncil for four years, under the president of Georgia.

თინათინ ხიდაშელი არის კვლევითი ცენტრის „სამოქალაქო ინიციატივა“ ხელმძღვანელი,
რომელიც საქართველოში საბჭოურ მემკვიდრეობას ებრძვის, უპირისპირდება რუსულ
პროპაგანდას და მხარს უჭერს საქართველოს მდგრადი თავდაცვისა და უსაფრთხოების
პოლიტიკის გატარებას. თინათინ ხიდაშელი ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო სამართალში და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის
(უნგრეთი) მაგისტრის ხარისხს პოლიტიკის მეცნიერებში. მას მიღებული აქვს ადამიანის
უფლებების დამცველთა სტიპენდია და ერთი წლის განმავლობაში სწავლობდა ვაშინგტონის
სამართლის კოლეჯში; ასევე, შერჩეული იყო იელის მსოფლიო მკვლევრად. თინათინ
ხიდაშელს მიღებული აქვს თავისუფლებისთვის მებრძოლის ჯილდო პრეზიდენტ ჯორჯ
ბუშისგან და ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის საუკეთესო კურსდამთავრებულთა
სპეციალური ჯილდო (Alumni Impact award) მნიშვნელოვანი კარიერული მიღწევებისთვის.
სხვადასხვა დროს ის იყო საქართველოს პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი; ევროპასთან
ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავჯდომარე; საქართველოს პარლამენტში სიტყვის
თავისუფლებისა და ტელეკომუნიკაციის კანონების დარღვევის საგამოძიებო კომისიის
თავჯდომარე; და აგრეთვე, ანტი-კორუფციული საბჭოს წევრი.

Dr. BARBARA KUNZ

Dr.Barbara Kunz is research fellow at French Institute of International Relations’ Study Committee
on French-German Relations. She mainly focuses on French-German relations, in particular defense
cooperation, as well as on European security and defense affairs. She also follows Nordic-Baltic
security issues with a special emphasis on Nordic defense policies. She teaches European defense at
Paris' Sorbonne University and frequently comments all these issues in French and German
media. Barbara Kunz holds a Master’s degree from Sciences Po Paris and a PhD from Stockholm
University.

დოქტ. ბარბარა კუნცი საერთაშორისო ურთიერთობების ფრანგული ინსტიტუტის ფრანგულგერმანულ ურთიერთობებზე კვლევითი კომიტეტის მკვლევარია. იგი, ძირითადად,
ფრანგულ-გერმანულ ურთიერთობებზე, კერძოდ თავდაცვის სფეროში თანამშრობლობასა და
ევროპის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის საკითხებზე ფოკუსირდება. დოქტ.
კუნცი, აგრეთვე შეისწავლის სკანდინავიის და ბალტიის ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების
საკითხებს (განსაკუთრებული აქცენტით სკანდინავიის ქვეყნების თავდაცვის პოლიტიკაზე).
ბარბარა კუნცი პარიზის სორბონის უნივერსიტეტში ევროპის თავდაცვის პოლიტიკაზე
კითხულობს ლექციებს და აღნიშნული თემატიკის გარშემო ფრანგული და გერმანული
მედიისთვის ხშირად იძლევა ინტერვიუებს. ბარბარა კუნცს მიღებული აქვს მაგისტრის
ხარისხი პარიზის პოლიტიკის მეცნიერების ინსტიტუტიდან (Sciences Po Paris) და დოქტორის
ხარისხი სტოკჰოლმის უნივერსიტეტიდან.

KOBA TURMANIDZE

Koba Turmanidze is a director of the Caucasus Research Resource Centers (CRRC). Koba
Turmanidze taught the Foundations of Local Governance course in the Georgian Institute of Public
Affairs, School of Public Administration, Tbilisi, Georgia. He worked as team leader of the British
government funded Georgia Governance and Civil Society Project (GOCISP), Tbilisi, Georgia. He is coauthor of Local Economy and Public Policy-making, a handbook for Local government officials. Koba
Turmanidze holds master's degrees in political science from Central European University, Budapest,
Hungary and in history from Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia. He was an International Policy
Fellow at Open Society Institute, Budapest, Hungary.

კობა თურმანიძე არის კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის (CRRC - საქართველო)
პრეზიდენტი. იგი ამერიკული უნივერსიტეტის (ვაშინგტონი) საჯარო მმართველობის
სკოლის კურსდამთავრებულია. სხვადასხვა დროს კობა თურმანიძე ასწავლიდა
ადგილობრივი მმართველობის საფუძვლებს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტის საჯარო მმართველობის სკოლაში (თბილისი); ასევე, გახლდათ ბრიტანეთის
მთავრობის მიერ დაფინანსებულ
საქართველოს მმართველობისა და სამოქალაქო
საზოგადოების პროექტის (GOCISP) გუნდის ლიდერი. ამასთანავე, იგი ადგილობრივი
მთავრობის წარმომადგენლებისთვის შექმნილი ცნობარის − ადგილობრივი ეკონომიკა და
საჯარო პოლიტიკის
გატარება − თანაავტორია. კობა თურმანიძე ფლობს ევროპის
ცენტრალური უნივერსიტეტის (ბუდაპეშტი, უნგრეთი) პოლიტიკის მეცნიერებების
მაგისტრის ხარისხს და აგრეთვე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის
ხარისხს ისტორიაში. ასევე, იგი გახლდათ „ღია საზოგადოების ინსტიტუტის“ (ბუდაპეშტი,
უნგრეთი) მკვლევარი საერთაშორისო პოლიტიკის მიმართულებით.

Second Panel
Moderator: Nino Gelashvili

Nino Gelashvili is an Acting Director of RFE/RL Tbilisi Bureau. Nino Gelashvili has been working for
the RFE/RL Georgian Service since 1995. She started as a freelancer. Nino used to work at the
RFE/RL’s Prague office in 2003-2005. She returned to Tbilisi bureau and has been hosting several
daily morning shows for the last 13 years. Now she hosts a daily radio-show the Morning Talks,
covering the most important current local and international news together with the guests in the
studio and the listeners. Before the RFE/RL Nino Gelashvili worked as a correspondent for the
“Droni” (Times) newspaper and as a press-assistant at the EU Delegation in Georgia.

ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორის მოვალეობის
შემსრულებელია. ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლებაში მუშაობს 1995 წლიდან. პირველ
წლებში უშტატო კორესპონდენტი იყო. 2003-2005 წლებში მუშაობდა რადიო
თავისუფლება/თავისუფალი ევროპის პრაღის ოფისში. ამის შემდეგ დაბრუნდა თბილისის
ბიუროში და 13 წლის განმავლობაში უძღვებოდა რამდენიმე ყოველდღიურ რადიოგადაცემას. დღეს ნინო გელაშვილს მიჰყავს გადაცემა „დილის საუბრები“, რომელშიც
სტუმრებთან და მსმენელთან ერთად იხილავს საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე
მნიშვნელოვან მოვლენებს. რადიო თავისუფლებამდე ნინო გელაშვილი მუშაობდა გაზეთ
„დრონი“-ს კორესპონდენტად, აგრეთვე საქართველოში ევროკომისიის დელეგაციაში, პრესასისტენტად.

Speakers:
Prof. GHIA NODIA

Prof.Ghia Nodia is professor of politics and director of the International School of Caucasus Studies
in Ilia Chavchavadze State University in Tbilisi, Georgia. He is also a founder of the Caucasus Institute
for Peace, Democracy and Development (CIPDD), an independent public policy think tank in Tbilisi,
Georgia and member of the Forum’s NDRI think tank network, which he has led since August 2009
and in 1992-2008. In February–December 2008, he served as the minister for education and science
of Georgia. Prof. Nodia has published extensively on democratization; state-building, security, and
conflicts in Georgia and the Caucasus; theories of nationalism; and democratic transition in the postcold-War context. He has been involved in pro-democracy advocacy efforts in Georgia and
internationally and has been a frequent participant of international congresses and conferences on
related topics.

პროფ. გია ნოდია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი და კავკასიის
კვლევების საერთაშორისო სკოლის დირექტორია. ამასთანავე, იგი მშვიდობის, დემოკრატიისა
და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის (CIPDD) დამფუძნებელი და თავმჯდომარეა. 2008
წლის თებერვალ-დეკემბერში იგი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
პოსტ იკავებდა. პროფ. ნოდია აქტიურად აქვეყნებს ანალიტიკურ სტატიებს ისეთ თემებზე,
როგორიცაა მათ შორის: დემოკრატიზაცია; სახელმწიფოს მშენებლობა; უსაფრთხოება;
კონფლიქტები საქართველოსა და კავკასიაში; ნაციონალიზმის თეორიები და დემოკრატიული
ტრანზიცია ცივი ომის შემდგომ პერიოდიში. გია ნოდია აქტიურად არის ჩართული
დემოკრატიის ადვოკატირებისკენ მიმართულ აქტივობებში როგორც საქართველოში, ასევე
მის ფარგლებს გარეთ და ამ თემატიკის ირგვლივ გამართული საერთაშორისო კონგრესებისა
და კონფერენციების ხშირი მონაწილეა.

JOSEPH LARSEN

Joseph Larsen is an affiliated analyst at GIP, having joined the organization in 2016. His current
research interests are security and regional integration in the wider Black Sea region, including
China’s Belt and Road Initiative and NATO integration, as well as Georgia’s democratic development.
He is also a lecturer in political science at Caucasus University. Joseph is a graduate of the Department
of International Relations at Central European University. Prior to joining GIP, he worked as
a political journalist and as a research fellow with the Caucasus Research Resource Centers in Tbilisi.
ჯოსეფ ლარსენი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ანალიტიკოსთა გუნდს 2016 წელს
შეუერთდა. ამჟამად, მისი კვლევის სფეროა უსაფრთხოებისა და რეგიონული ინტეგრაციის
საკითხები, მათ შორის, ჩინეთის “სარტყელისა და გზის” ინიციატივა, ნატოში ინტეგრაცია და
საქართველოს დემოკრატიული განვითარება. ჯოსეფი კავკასიის უნივერსიტეტის
პოლიტიკური მეცნიერებების ფაკულტეტის ლექტორია. ჯოსეფი ცენტრალური ევროპის
უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობის მიმართულების კურსდამთავრებულია.
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში მუშაობის დაწყებამდე, ის კავკასიის კვლევითი
რესურსების ცენტრის მკვლევარი და ჟურნალისტი იყო.

Dr. EKA AKOBIA

Dr. Eka Akobia is the Dean of the Caucasus School of Governance (CSG) and directs the Institute of
Peace Studies (IPS) at Caucasus University. She is also an associate professor at Tbilisi State
University, International Relations department. She has obtained her doctoral degree in
International Relations from Tbilisi State University (PHD program developed in partnership with
the University of Oxford), MA degree in International Relations from Baylor University, USA and her
BA degree in Political Science from Hartwick College, USA. Besides her academic work, Eka Akobia
has an extensive public service experience. She worked for the Ministry of Foreign Affairs of Georgia
from 2005 till November 2016. Among other positions, she has worked as the deputy director of the
Department of the Americas (2009-2010), the deputy director of the Political Department (20102012) and as the Director of the Asia, Africa, Australia and the Pacific Department (2012-2016). She
has extensive knowledge and experience in Georgia’s foreign policy.
დოქტ. ეკა აკობია კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი და
კავკასიის უნივერსიტეტის მშვიდობის კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელია. აგრეთვე,
იგი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
(საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება). დოქტორის ხარისხი საერთაშორისო
ურთიერთობებში მას მიღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან
(სადოქტორო პროგრამა − ოქსფორდის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით), მაგისტრის
ხარისხი იმავე სპეციალობით ბეილორის უნივერსიტეტიდან (აშშ), ხოლო ბაკალავრის ხარისხი
პოლიტიკურ მეცნიერებებში აშშ-ს ჰართვიკის კოლეჯიდან. გარდა აკადემიური მოღვაწეობისა,
ეკა აკობიას საჯარო მოხელეობის მრავალწლიანი გამოცდილებაც აქვს. 2005-2016 წლებში იგი
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა. სხვა პოზიციებთან ერთად, 20092010 წლებში მას ეკავა ამერიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის პოსტი; 2010-2012
წწ. პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის; ხოლო 2012-2016 წწ. აზიის,
აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის ქვეყნების სამმართველოს დირექტორის
თანამდებობები. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით მას სიღრმისეული
ცოდნა და გამოცდილება გააჩნია.

Dr. IVANNA MACHITIDZE

Dr. Machitidze directs the International Relations BA and MA Programs at the Faculty of Social
Sciences, International Black Sea University (Tbilisi, Georgia). She received MA degree in
International Relations and European Studies from Central European University (Budapest,
Hungary) and Candidate of Sciences Degree at Donetsk National University (Donetsk, Ukraine) with
specialization in Political Science. Her research interests include regionalism, region-building
processes and borderlands with a focus on Central and Eastern Europe.
დოქტ. ივანნა მაჩიტიძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (თბილისი, საქართველო)
სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულების
ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის პროგრამების ხელმძღვანელია. მას მიღებული აქვს
მაგისტრის

ხარისხი

საერთაშორისო

ურთიერთობებსა

და

ევროპათმცოდნეობაში

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტიდან (ბუდაპეშტი, უნგრეთი) და მეცნიერებათა
კანდიდატის
სამეცნიერო
ხარისხი
პოლიტოლოგიაში,
დონეცკის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტიდან (დონეცკი, უკრაინა). დოქტ. მაჩიტიძის კვლევითი ინტერესები მოიცავს:
რეგიონალიზმს, რეგიონის მშენებლობის პროცესებსა და სასაზღვრო ხაზებს ფოკუსით
ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაზე.

Dr. TRACEY GERMAN

Dr. Tracey German is currently Deputy Dean of Academic Studies (Research) at the Defence Studies
Department (King’s College London, UK). Prior to joining DSD in 2004 she taught at RMA Sandhurst
and the University of Aberdeen, and spent several years as a research manager for a business
intelligence company, specialising in energy security in Russia and the post-Soviet states. Her current
research interests are Russia's relations with its neighbours, including its use of force in the postSoviet space, and conflict and security in the Caucasus and Caspian regions.
დოქტ. ტრეისი ჯერმანი ლონდონის სამეფო კოლეჯის თავდაცვის კვლევების დეპარტამენტის
(DSD) აკადემიური კვლევების დეკანის მოადგილეა. 2004 წელს, ვიდრე DSD-ს შეუერთდებოდა,
იგი

სანდჰერსთის

სამეფო

სამხედრო

აკადემიასა

(RMA

Sandhurst)

და

აბერდინის

უნივერსიტეტში ასწავლიდა. ასევე, რამდენიმე წლის განმავლობაში დოქტ. ჯერმანი
მუშაობდა
ბიზნეს
სადაზვერვო
კომპანია
კვლევების
მენეჯერის
პოზიციაზე,
სპეციალიზაციით − ენერგოუსაფრთხოება რუსეთსა და პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში. მისი
ამჟამინდელი

კვლევითი

ინტერესები

უკავშირდება:

რუსეთის

ურთიერთობებს

მის

სამეზობლოსთან (მათ შორის, ძალის გამოყენების საკითხს პოსტ-საბჭოთა სივრცეში) და
კონფლიქტებსა და უსაფრთხოებას კავკასიისა და კასპიის ზღვის რეგიონებში.

Third Panel

Moderator: KETI KHUTSISHVILI

Keti Khutsishvili is the Executive Director of OSGF in 2008. Holding an MA in Asian Studies, in the
early 90's she worked at the Institute of Oriental Studies in Georgia. The longest assignment (19942001) was with the National Democratic Institute for International Affairs, first as a local consultant
and later as international program officer. Prior to joining the Soros network, she worked in 20022007 as Country director of the Eurasia Foundation Georgia office.
ქეთი ხუციშვილი ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოს" 2008 წლიდან ხელმძღვანელობს.
იგი მაგისტრის ხარისხს ფლობს აზიათმცოდნეობაში და 90-იანი წლების დასაწყისში
თბილისში აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში მუშაობდა. 1994-2001 წლებში იგი
საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტში მუშაობდა, თავდაპირველად
თბილისში ადგილობრივი კონსტულტანტის, მოგვიანებით კი კიევში პროგრამის
ხელმძღვანელის თანამდებობაზე. 2002-2007 წლებში იგი ევრაზიის ფონდის საქართველოს
წარმომადგენლობის დირექტორი იყო.

Dr. BIDZINA LEBANIDZE

Dr.Bidzina Lebanidze is a senior analyst at Georgian Institute of Politics. He is a research associate
at University of Bremen and an associate professor of International Relations at Ilia State University.
He obtained his doctorate in Political Science from the Free University of Berlin, and his Master’s
degree in International Relations from Tbilisi State University. Previously, he also held various
teaching and research positions at University of Freiburg, Berlin School for Economics and Law, Free
University of Berlin and Konrad Adenauer Foundation. His areas of expertise include International
Relations, democratization, Europeanization, European integration, Eastern Europe and Eurasia.
დოქტ. ბიძინა ლებანიძე საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარია. ის
არის ბრემენის უნივერსიტეტის ასოცირებული მკვლევარი და ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ასოცირებული პროფესორია. მას
მინიჭებული აქვს დოქტორის ხარისხი პოლიტიკურ მეცნიერებებში ბერლინის თავისუფალ
უნივერსიტეტში და მაგისტრის ხარისხი საერთაშორისო ურთიერთობებში თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სხვადასხვა დროს იგი ასევე მუშაობდა ფრაიბურგის
უნივერსიტეტში, ბერლინის ეკონომიკისა და სამართლის სკოლაში, ბერლინის თავისუფალ
უნივერსიტეტში და კონრად ადენაუერის ფონდში. მისი ინტერესის სფეროებია საერთაშორისო
ურთიერთობები, დემოკრატიზაცია, ევროპეიზაცია, ევროპული ინტეგრაცია, აღმოსავლეთ
ევროპა და ევრაზია.

Prof. DAVIT DARCHIASHVILI

Prof. Davit Darchiashvili is a full professor at Ilia State University since 2005. In 2004-200 he was
an executive director of the Open Society Georgia Foundation. In 2008-2016 He was a member of the
Georgian Parliament. In 2002 he defended another Ph. D. dissertation in the field of political science.
In 2002-2003 he visited Caucasus-Central Asia Institute, SAIS, Johns Hopkins University, Washington
DC. As a visiting Fulbraight scholar. Getting interested theory of international relations and civilmilitary relations, he participated in numerous international projects and conferences dedicated to
these fields. In 1993-2004, Darchiashvili worked at the Caucasus Institute for Peace, Democracy and
Development as a researcher. In 1991, after graduation from the history department, Tbilisi State
University he defended candidate dissertation and started lecturing modern history of Russia.
პროფ. დავით დარჩიაშვილი 2005 წლიდან არის ილიას უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.
პარალელურად, 2004-2008 წლებში იგი ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველოს“
აღმასრულებელი დირექტორი, ხოლო 2008-2016 წლებში საქართველოს პარლამენტის წევრი
იყო. 2002 წელს მან სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა პოლიტოლოგიაში. 2002-2003 წლებში კი
აშშ-ს ფულბრაიტის პროგრამის ფარგლებში მუშაობდა კავკასია-ცენტრალური აზიის
ინსტიტუტში, ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტში (ვაშინგტონი, აშშ). პროფ. დარჩიაშვილს
მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ საერთაშორისო პროექტსა და კონფერენციაში,
რომელთა თემატიკაც საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიასა და სამხედრო-სამოქალაქო
ურთიერთობებს უკავშირდება. 1993-2004 წლებში იგი მშვიდობის, დემოკრატიისა და
განვითარების კავკასიურ ინსტიტუტში მუშაობდა მკვლევარად. 1991 წელს თსუ-ის ისტორიის
ფაკულტეტის ასპირანტურის დამთავრებისა და საკანდიდატო დისერტაციის დაცვის შემდეგ
მან პედაგოგიური მოღვაწეობა დაიწყო და რუსეთის თანამედროვე ისტორიას ასწავლიდა.

TAMAR KEKENADZE

Ms. Tamar Kekenadzeis the Secretary General and a member of the Board of the Free Democrats
Political Party. Before joining the party in February 2015, she was a Civilian Representative of the
Ministry of Defense (MoD) of Georgia to NATO and the EU. Prior, she served as a Head of the EuroAtlantic Integration Division at the MoD of Georgia. Previously, Ms. Kekenadze worked for five years
in civil society organizations on national and international levels. In 2008, she was awarded the
“Young European of the Year” Prize for outstanding commitment to fostering international
understanding and the union of Europe. In 2009, she was privileged as a non-EU member country
representative to intern in the Cabinet of the President of the European Parliament. Ms. Kekenadze
is a Rumsfeld Fellowship Program Fellow. She holds a BA in Computer Systems and Networks (2003),
a MA in Computer Engineering, Information Science and Management Systems (2006), and currently
she is a PHD Student in Economics, all from Georgian Technical University.

თამარ კეკენაძე არის პარტია თავისუფალი დემოკრატების აღმასრულებელი მდივანი და
საბჭოს წევრი. 2015 წლამდე, პარტიაში გაწევრიანებამდე, იგი ნატოსა და ევროკავშირში
თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო წარმომადგენელი იყო. ასევე, იგი გახლდათ
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ევრო-ატლანტიკური დეპარტამენტის უფროსი.
სხვადასხვა დროს თამარ კეკენაძე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში მუშაობდა,
როგორც საქართველოში ასევე მის ფარგლებს გარეთ. 2008 წელს მან“წლის ახალგაზრდა
ევროპელის” პრიზი მიიღო ევროპის ერთობის და საერთაშორისო ურთიერთგაგების
ხელშეწყობაში მნიშვნელოვანი ღვაწლისთვის. 2009 წელს, როგორც ევროკავშირის არაწევრი
ქვეყნის წარმომადგენელს, მას წილად ხვდა შესაძლებლობა ყოფილიყო ევროპარლამენტის
პრეზიდენტის კაბინეტის სტაჟიორი. თამარ კეკენაძე არის რუმსფელდის სასტიპენდიო
პროგრამის ბენეფიციარი. მას მიღებული აქვს მაგისტის ხარისხი კომპიუტერულ ინჟინერიაში,
საინფორმაციო მეცნიერებებსა და მენეჯმენტის სისტემაში საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტიდან (2006). ამჟამად
ეკონომიკის ფაკულტეტის დოქტორანტი.

არის საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის

Dr. George Mchedlishvili

Dr. George Mchedlishvili has been Associate Professor of Political Science and Humanities at the
International Black Sea University since 2015. Prior to IBSU, he taught in the University of Georgia
(2011-2015), and Tbilisi State University (2008-2012). The courses he included "Post-Soviet
Transformation in the South Caucasus", "South Caucasus in Global Politics", "Foreign Policy Analysis".
George Mchedlishvili worked in the Ministry of Foreign Affairs in 2005-2008, as a Counselor in the
Policy Planning Division and then since June 2016. In 2016 he was a recipient of the Carnegie
Research Fellowship, and worked as an invited researcher at the School of Foreign Service,
Georgetown University. In 2013 Dr. George Mchedlishvili was Robert Bosch Fellow at Chatham
House's Russia and Eurasia Program. In 2006-2007 George was the research fellow in the World
Security Institute, Washington, DC. George holds PhD. in Political Science (2006), Tbilisi State
University. He is also Master of Education (2001, Harvard University), and Master of Science (Physics,
1996, Tbilisi State University).

დოქტ. გიორგი მჭედლიშვილი შავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პოლიტიკისა და
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორია 2015 წლიდან. 20112015 წლებში იგი საქართველოს უნივერსიტეტში ხოლო 2008-2012წწ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციებს, ისეთ თემებზე როგორიცაა: „პოსტსაბჭოთა
ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიის რეგიორში“, „სამხრეთ კავკასია გლობალურ
პოლიტიკაში“, „საგარეო პოლიტიკის ანალიზი“. 2005-2008 წწ. და 2016 წლის შემდგომ გიორგი
მჭედლიშვილი საგარეო საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა. 2016 წელს კი,
კარნეგის
სტიპენდიის მოპოვების შემდეგ მან ჯორჯთაუნის უნივერსიტეტში მიწვეულ მკვლევრის
რანგში განაგრძო მუშაობა. გიორგი მჭედლიშვილმა პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორის
ხარისხი 2006 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოიპოვა. აგრეთვე, იგი ფლობს
განათლების მეცნიერებების (2001 წელი, ჰარვარდის უნივერსიტეტი) და მენიერებათა
(ფიზიკის მიმართულება, 1996 წელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი). მაგისტრის
ხარისხებს.

IVANE CHKHIKVADZE

Ivane Chkhikvadze works as a EU Integration Program Manager at Open Society Georgia
Foundation (OSGF). He focuses on EU-Georgian relations and runs the projects promoting Georgia’s
integration into the European structures. He was country analyst of European Stability Initiative for
up to two years. Before, he worked for the Eurasia Partnership Foundation and prior to joining the
Foundation, he worked at the Office of the State Minister on European and Euro-Atlantic Integration
of Georgia, where he assisted in monitoring and evaluating implementation of EU programs in the
field of economic integration, public awareness, capacity building, education and trafficking. Ivane
also supervised the implementation of EU projects related to regional cooperation.
IvaneChkhikvadze holds Master's Degree from the College of Europe in European Advanced
Interdisciplinary Studies, as well as from the Georgian Institute of Public Affairs, in Policy Analysis.
ივანე ჩხიკვაძე არის ფონდი „ღია საზოგადოება“ საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის
პროგრამის კოორდინატორი. მისი ძირითადი მიმართულებაა საქართველო-ევროკავშირის
ურთიერთობები და ხელმძღვანელობს პროექტებს, რომლებიც საქართველოს ევროპულ
სტრუქტურებში ინტეგრაციას უწყობს ხელს. ორი წლის განმავლობაში იგი ევროპული
სტაბილურობის ინიციატივის
ანალიტიკოსი იყო.
ასევე, მუშაობდა
ევრაზიის
თანამშრომლობის ფონდსა და ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში
სახელმწიფო მინისტრის აპარატში, სადაც ევროკავშირის პროგრამების მონიტორინგსა და
შეფასებას ახორციელებდა. აღნიშნული პროგრამები მოიცავდა ისეთ საკითხებს როგორიცაა:
ეკონომიკური ინტეგრაცია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, შესაძლებლობების
განვითარების, განათლება და ტრეფიკინგი. აგრეთვე, ივანე ჩხიკვაძე რეგიონულ
თანამშრომლობასთან დაკავშირებული [ევროკავშირის] პროექტების იმპლემენტაციას
ზედამხედველობდა. იგი ფლობს მაგისტრის ხარისხს ევროპამცოდნეობაში (ევროპის
კოლეჯის) და საჯარო პოლიტიკაში (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი).

