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ლევან ცუცქირიძე - ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული 

დემოკრატიისათვის (NIMD) აღმოსავლეთ ევროპის ოფისის აღმასრულებელი 

დირექტორი. მანამდე, იგი მუშაობდა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა 

ინსტიტუტის რექტორად და სამოქალაქო რეესტრის რეფორმის პირველი ფაზის 

პროექტის მენეჯერად. ასევე, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაციასა და ფონდ „ღია საზოგადოება - საქართველოში.“ მისი კვლევითი 

და პროფესიული ინტერესებია საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, 

პოლიტიკური ინსტიტუტებისა და დემოკრატიული განვითარების საკითხები. 

sastumro redison blu iveria, Tbilisi | 16 maisi 2017  

დავით  უსუფაშვილი - 2012-2016 წლებში იყო საქართველოს პარლამენტის 

თავმჯდომარე; საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე 2005-

2013 წლებში. ასევე, მუშაობდა USAID-ის კანონის უზენაესობის პროგრამაში 

(1999-2005); იყო საქართველოს პრეზიდენტის ანტიკორუფციული სამუშაო 

ჯგუფის აღმასრულებელი მდივანი (2000-2001); 1994 წლიდან 1997 

წლამდე ხელმძღვანელობდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაციას; იყო საქართველოს პრეზიდენტის იურიდიული მრჩეველი და მისი 

წარმომადგენელი პარლამენტში (1992-1994). 1990 წლიდან 1994 წლამდე იყო 

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი და იურიდიული 

კონსულტანტი.  

დავით ბაქრაძე - „მოძრაობა თავისუფლებისთვის - ვროპული საქართველოს“ ერთ

-ერთი ლიდერი და საქართველოს პარლამენტის წევრია. 2008 წლიდან 2012 

წლამდე იყო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე; საქართველოს საგარეო 

საქმეთა მინისტრი (2008); საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების 

მოგვარების საკითხებში (2007-2008); საქართველოს ეროვნული უშიშროების 

საბჭოს პოლიტიკური უსაფრთხოების დეპარტამენტის დირექტორი (2002-2004) 

და ასევე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დეპარტამენტის 

დირექტორი (1997-2002). ამასთანავე, დავით ბაქრაძე იყო საქართველოს 

პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ნატოსა და ევროკავშირში (აპრილი

-ივნისი, 2008).  

დოქტ. მაქს ბადერი - ლეიდენის უნივერსიტეტის ლექტორი და რუსეთისა და 

ევრაზიის  (პოსტ-საბჭოთა სივრცე) საკითხების ექსპერტია. ასევე, იყო 

ლექტორი და მკვლევარი ამსტერდამის უნივერსიტეტში, ლუდვიგ 

მაქსიმილიანის მიუნხენის უნივერსიტეტსა და ეუთოს აკადემიაში. იგი ასევე ის 

იყო მიწვეული მკვლევარი ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტსა და კიევ-

მოჰილას აკადემიაში.  



პროფ. კორნელი კაკაჩია - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და საქართველოს პოლიტიკის 

ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და დირექტორია. მისი კვლევის 

სფერო მოიცავს საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკას, შავის ზღვის 

სივრცეს და მასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების საკითხებს და პარტიულ 

პოლიტიკას. პროფ. კაკაჩია სხდასხვა დროს იყო მიწვეული მკვლევარი ჯონ 

კენედის სახელობის სახელმწიფო მმართველობის სკოლაში, ჰარვარდის 

უნივერსიტეტში (2009-2010), ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტსა (2000) და 

კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში (2011).  

ლევან კახიშვილი - საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის მკვლევარი და 

შავის ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის (IBSU) საერთაშორისო 

ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამის ადმინისტრატორია. მიწვეული 

ლექტორის ამპლუაში ასევე თანამშრომლობს ივ. ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. მას გამოქვეყნებული აქვს მრავალი სტატია და 

სხვადასხვა წიგნის თავები. ლევან კახიშვილი, ასევე, მუშაობდა საერთაშორისო 

და უსაფრთხოების საკითხების გერმანულ ინსტიტუტსა (SWP) და კავკასიურ 

სახლში, აღმოსავლურ-დასავლური მართვის ინსტიტუტისა და უმცირესობათა 

საკითხების ევროპულ ცენტრში. მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხები 

ოქსფორდის უნივერსიტეტში, წმ.ენტონის კოლეჯსა და თბილისი სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში. მისი კვლევის სფეროები მოიცავს ყოფილი საბჭოთა კავშირის 

ქვეყნების პოლიტიკასა და საერთაშორისო ურთიერთობებსა და საქართველოს 

საგარეო პოლიტიკას. 

პროფ. ჩარლზ ფეირბენქსი - საბჭოთა და პოსტ-საჭოთა სისტემების კვლევების 

მიმართულებით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და 

ჰადსონის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელია. ის, ასევე მუშაობდა 

საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარ-პროფესორად და ცენტრალური 

აზიის და კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორად ჯონ ჰოპკინსის 

უნივერსიტეტის საერთაშორისო კვლევების სკოლაში; აშშ-ს სახელმწიფო 

დეპარტამენტის მდივნის თანაშემწის მოადგილედ და პოლიტიკის დაგეგმვის 

შტაბის დეპარტამენტის წევრად.  

დოქტ. გიორგი კახიანი - 2013 წლის ნოემბრიდან არის პარლამენტის 

საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. 2011 წლიდან არის 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. 2005-2007 წლებში, 

ის მუშაობდა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს, 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთავარ მრჩეველად. 
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დოქტ. ანა დოლიძე - 2016 წლის ივნისიდან არის საქართველოს პრეზიდენტის 

საპარლამენტო მდივანი. 2015 წლის მაისიდან ანა დოლიძე მუშაობდა საქართველოს 

თავდაცვის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე. 2010–2011 წლებში იყო 

მსოფლიო ბანკის კონსულტანტი (აშშ), ხოლო 2004-2006 წლებში საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში თავმჯდომარის თანამდებობას იკავებდა. 

ამასთანავე, იგი ლექციებს კითხულობდა დიუკის, სორბონას, ბერკლის, კემბრიჯის 

და ოქსფორდის უნივერსიტეტებში, ბელფასტის სამეფო უნივერსიტეტსა და ასევე, 

ელმირას მკაცრი რეჟიმის სასჯელაღსრულებით დაწესებულებაში (ნიუ-იორკი). 

2013 წლიდან არის დასავლეთ ონტარიოს უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტის ასისტენტი პროფესორი (კანადა), სადაც ასწავლიდა სანივთო 

სამართალსა და საერთაშორისო სამართალს. მას მიღებული აქვს ბაკალავრის 

ხარისხი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სამართლის მაგისტრის ხარისხი 

(LLM) ლეიდენის უნივერსიტეტში, და დოქტორის ხარისხი (SJD) კორნელის 

უნივერსიტეტში. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო ნაშრომები და ანგარიშები 

გარდამავალი პერიოდის მართლმსაჯულების, ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო და ევროპული სამართლის, საერთაშორისო სამართლის 

საკითხებზე. მას აქვს მრავალ ქართულ და საერთაშორისო ორგანიზაციაში 

მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება. 

დოქტ. ლიკა საჯაია - საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს საპარლამენტო 

მდივანია. მას სამართლის დოქტორის ხარისხი მიღებული აქვს  ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2007 წლიდან ეწევა 

აკადემიურ საქმიანობას უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. არის 

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

2008-2009 წლებში იყო მაქს პლანკის ინტელექტუალური საკუთრებისა და 

კონკურენციის სამართლის ინსტიტუტის დოქტრორანტი სტიპენდიანტი,  სადაც 

მუშაობდა სამეცნიერო კვლევაზე საავტორო სამართალში. იგი არის არაერთი 

სამეცნიერო სტატიის ავტორი. აქვს საჯარო სექტორში მუშაობის გამოცდილებაც: 

„კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალურ ცენტრში”  

სამეცნიერო კვლევების დეპარტამენტში და საქართველოს პარლამენტის 

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. არის საქართველოს პარლამენტის მიერ 2013-

2014 მიღებული რამდენიმე კანონის ავტორი. 

ლორა თორნტონი - ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) 

საქართველოს ოფისის დირექტორი. მანამდე, ის მუშაობდა იგივე 

თანამდებობაზე NDI კამბოჯაში, ტაილანდსა და მალაიზიაში. 2001-2005 წლებში 

მონაწილეობას იღებდა პოლიტიკური პარტიის რეფორმაზე NDI-ს 

რეგიონალური პროგრამების შემუშავებაში აზიის რვა ქვეყანაში და 

ხელმძღვანელობდა მათ განხორციელებას. აგრეთვე, იგი ხელმძღვანელობდა 

ინსტიტუტის პროგრამებს ბანგლადეშში, ინდოეთში, ინდონეზიაში, 

ფილიპინებში, სამხრეთ კორეაში, შრი ლანკასა და აღმოსავლეთ ტიმორში. 
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თორნიკე ზურაბაშვილი - პოლიტიკის ანალიტიკოსი და Civil Georgia-ს 

მთავარი რედაქტორია. 2016 წელს იყო პოლიტიკის მკვლევარი საქართველოს 

რეფორმების ასოციაციაში (GRASS), კვლევითი ცენტრების ახალგაზრდა 

პროფესიონალთან განვითარების პროგრამის ფარგლებში. 2011-2013 წლებში კი 

საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდში (IFES) პროგრამის ოფიცრად 

მუშაობდა. თორნიკე ზურაბაშვილი არის დუბლინის უნივერსიტეტის 

(ტრინითი კოლეჯი) პოლიტიკის მეცნიერებების დეპარტამენტის სამაგისტრო 

პროგრამის კურსდამთავრებული. 

პროფ. ოლივერ რაისნერი - ევროპული და კავკასიური კვლევების 

პროფესორი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მანამდე, ათი წლის 

განმავლობაში ის მუშაობდა საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციასა და 

World Vision Georgia-ში. მისი ინტერესის სფერო უკავშირდება: ერების 

ფორმირებას, იდენტობასა და მეხსიერების კვლევებს (memory studies) 

კავკასიის კონტექსტში. 

თამარ ხულორდავა - 2016 წლის ნოემბრიდან საქართველოს პარლამენტის 

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. 2015-2016 წლებში იყო 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის პირველი მოადგილე. 

სხვადასხვა დროს მუშაობდა ევროკავშირის წარმომადგენლობაში, პროექტების 

მენეჯერად და იურისტად (2005-2015) და ასევე ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეულ ლექტორად (2007-2008).   

დირკ შუებელი - ევროპის საგარეო საქმეთა სერვისის, აღმოსავლეთ  

პარტნიორობის   ბილატერალური განყოფილების ხელმძღვანელი. მას ეკავა 

სხვადასხვა პოზიცია ევროკომისიაში, ევროპის საგარეო საქმეთა სერვისსა და 

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ევროკავშირის ინსტიტუტებში 

მოღვაწეობის დროს ის მუშაობდა მოლდოვაში ევროკავშირის დელეგაციის 

ხელმძღვანელად, და ასევე, უკრაინასა და ბელორუსში ევროკავშირის 

დელეგაციების პოლიტიკური და პრესის განყოფილებების ხელმძღვანელად.  
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პროფ. თორნიკე გორდაძე - უფროსი მრჩეველი კვლევების და ტრეინინგების 

საკითხებზე, საფრანგეთის ეროვნული თავდაცვის კვლევების ინსტიტუტი. 2012 

წლის ოქტომბრამდე თორნიკე გორდაძე იყო საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში. მანამდე, 

მას ეკავა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თანამდებობა 

(2010-2012); იყო მთავარი მომლაპარაკებელი საქართველო-ევროკავშირს შორის 

ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების საკითხებზე. საქართველოს 

მთავრობაში მუშაობამდე, თორნიკე გორდაძე იყო პარიზში არსებული 

საერთაშორისო სწავლებისა და კვლევის ცენტრის (CERI) მკვლევარი, იელის 

უნივერსიტეტის (აშშ) მიწვეული მკვლევარი და საფრანგეთის სხვადასხვა 

უნივერსიტეტებში ასწავლიდა პოლიტიკურ მეცნიერებებს და სოციოლოგიას. 

ასევე, ის სხვადასხვა ევროპულ და აშშ-ს სამეცნიერო გამოცემებში დაბეჭდილი 

მრავალი აკადემიური და კვლევითი ნაშრომის ავტორია.  

კახა გოგოლაშვილი - სტრატეგიული და საერთაშორისო ურთიერთობების 

კვლევის ფონდის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი და ევროპული კვლევების 

ცენტრის ხელმძღვანელია. იგი მოღვაწეობდა აკადემიურ სფეროში და 

დიპლომატიურ სამსახურში. 1990 წლიდან იგი მუშაობდა საგარეო საქმეთა 

სამინისტროში საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების 

დეპარტამენტის უფროსად. 1994-1996 წლებში ბ-ნი გოგოლაშვილი ჩაბმული 

იყო საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პარტნიორობისა და 

თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების ირგვლივ წარმოებულ 

მოლაპარაკებათა პროცესში. 1996-2000 წლებში კი მოღვაწეობდა 

ევროკავშირთან საქართველოს მისიაში (ბრიუსელი) ჯერ მრჩევლის, შემდეგ კი 

დესპანის რანგში. მინიჭებული აქვს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანის 

რანგი. უკანასკნელი 14 წლის განმავლობაში ბ-ნი გოგოლაშვილი ჩართული იყო  

ევროინტეგრაციასთან და საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებთან 

დაკავშირებული პროექტების განხორციელებისა და შემუშავების პროცესებში. 

პარალელურად, აქტიურად მუშაობდა კვლევებსა და პოლიტიკის ანალიზზე, 

კერძოდ, საკითხებზე, რომლებიც უკავშირდება საქართველოს ევროპულ 

სტრუქტურებში ინტეგრაციის პერსპექტივას. გამოქვეყნებული აქვს ნაშრომები, 

არის რამოდენიმე წიგნის ავტორი და რედაქტორი.  
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