
პოლიტიკის დოკუმენტის პრეზენტაცია

8 დეკემბერი, 2021
14:00 (GMT+4)

(სამხრეთ კავკასიის დროით)

მთიანი ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ
ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა

სამხრეთ კავკასიაში 

Zoom
Webinar
Platform

ღონისძიება გაიმართება ინგლისურ ენაზე,
უზრუნველყოფილი იქნება სინქრონული

თარგმანი ქართულ ენაზე.



ღონისძიების შესახებ:

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP), ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის თბილისის

ოფისთან ერთად (HBF) აწყობს სტატიების სერიის პრეზენტაციას, რომელიც

ფოკუსირებულია სამხრეთ კავკასიის ახალ გეოპოლიტიკურ რეალობაზე მთიანი
ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ. ავტორები შეირჩა პროექტის „გეოპოლიტიკური

ცვლილებების ანალიზი სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში. ღონისძიების მიზანია
გააძლიეროს დისკუსიები სამხრეთ კავკასიაში გეოპოლიტიკურ ცვლილებებზე და
ასევე, სამომავლო პოლიტიკის შესაძლებლობებზე რეგიონის, გერმანიისა და

ევროკავშირის დაინტერესებულ მხარეებთან.

პროექტი მიზნად ისახავდა სამხრეთ კავკასიაში ცვალებადი გეოპოლიტიკური და
უსაფრთხოების გარემოს შეფასებას, ისეთი რეგიონალური აქტორების როლის

ჩათვლით, როგორებიცაა თურქეთი, რუსეთი და ირანი. ამ პროექტით, საქართველოს

პოლიტიკის ინსტიტუტმა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდთან თან ერთად ხელი შეუწყო
საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის მიმართ ინფორმირებული პოლიტიკის

მიდგომის შემუშავებასა და ასევე, განავითარა გეოპოლიტიკურ ცვლილებებზე

მსჯელობისა და დებატების კულტურა.

ღონისძიებაზე, ხუთი მკვლევარი სამხრეთ კავკასიის რეგიონიდან წარადგენს

თავიანთი ნაშრომების ძირითად მიგნებებს და რეკომენდაციებს, რომლებიც მათ
შესთავაზეს სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების მთავრობებს, ასევე, ევროკავშირსა
და სხვა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს. ღონისძიებაში მონაწილეობას

მიიღებენ სამხრეთ კავკასიის რეგიონთან დაკავშირებულ საკითხებზე მომუშავე
ექსპერტები. ისინი მოკლედ შეაფასებენ პრეზენტაციებს, განიხილავენ რეგიონში
ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებსა და მათ გავლენას სამხრეთ კავკასიის სამი
ქვეყნის ევროკავშირთან ურთიერთობაზე; ასევე, მონაწილეები ისაუბრებენ იმ

გამოწვევებზე, რომლებიც არის ამ რეგიონში ახალი პოტენციური კონფიგურაციის
გამო.
 
ღონისძიებაზე ავტორები პასუხს გასცემენ შემდეგ შეკითხვებს:

●   რამდენად რეალურია ევროკავშირის სამხრეთ კავკასიაში გეოპოლიტიკურ/
უსაფრთხოების აქტორად ჩართვის მოლოდინი?
●   როგორ შეიძლება აიხსნას ბერლინისა და ბრიუსელის პასიურობა მთიანი
ყარაბაღის ომის დროს და რა არის მათი ინტერესები და პოლიტიკის წარმოების
ვარიანტები ახლა?
●   რატომ და როგორ მოქმედებს რუსული და ჩინური ვაქცინის დიპლომატია სამხრეთ
კავკასიის საჯარო დისკურსზე? 
●   როგორ ცვლის მთიანი ყარაბაღის ომის დასრულება აზერბაიჯანის პოლიტიკურ

დისკურსებს?
●   როგორ იმოქმედებს ერევანი-ნახიჩევანი-ბაქოს რკინიგზის ხელახალი გახსნა
ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე რეგიონში? 



პროგრამა:
14:00-14:05
მისასალმებელი სიტყვა

დოქტ. კორნელი კაკაჩია, დირექტორი,
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP)
თბილისი, საქართველო 
დოქტ. სონია შიფერსი, დირექტორი, ჰაინრიხ
ბიოლის ფონდი, თბილისის ოფისი - სამხრეთ
კავკასიის რეგიონი. 

  14:05-14:30
ევროკავშირის როლი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში 

მოდერატორი:  ლილია ჩიხლაძე, 
პროგრამის კოორდინატორი, დემოკრატიზაციის პროგრამა, 

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი, სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ოფისი

14:05-14:13
გეოპოლიტიკური ცვლილებები სამხრეთ
კავკასიაში 2020 წლის მთიანი ყარაბაღის ომის
შემდეგ და ევროკავშირის პოლიტიკის
შესაძლო ვარიანტები

 

ჰასმიკ ხაჩატრიანი, ყოფილი მკვლევარი,
ევროპელი დემოკრატების ინსტიტუტი
(ბრიუსელი, ბელგია)

14:13-14:21
მეტი პასუხისმგებლობა თუ ინტერესის
ნაკლებობა? გერმანიის პერსპექტივა სამხრეთ
კავკასიაზე მეორე მთიანი ყარაბაღის ომის
შემდეგ

დოქტ. მიხეილ სარჯველაძე,  მიწვეული
მკვლევარი, საერთაშორისო ურთიერთობებისა
და უსაფრთხოების საკითხებში გერმანული
ფონდი (SWP)/ პოსტდოქტორანტი, იენის
ფრიდრიხ შილერის სახელობის უნივერსიტეტი 

14:21-14:30
დისკუსანტის შეფასება

დისკუსანტი: ქ-ნი შორენა ლორთქიფანიძე, 
 თანადამფუძნებელი და გამგეობის წევრი, 
 თავდაცვის და უსაფრთხოების სამოქალაქო
საბჭო (TBC)

მოდერატორი:  დოქტ. შოთა კაკაბაძე- უმცროსი მკვლევარი, GIP

14:30-15:10
შიდა და საგარეო პოლიტიკური დისკურსები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში 

 
14:30-14:38
რუსული და ჩინური ვაქცინის დიპლომატია
სამხრეთ კავკასიაში: თამაში რბილი ძალის
მიღმა 

მარიამ გამდლიშვილი, აფილირებული
ასისტენტი, სახალხო დიპლომატიის და
გლობალური კომუნიკაციების ინსტიტუტი, ჯორჯ
ვაშინგტონის უნივერსიტეტი

14:38-14:46
პოლიტიკა აზერბაიჯანში ყარაბაღის მეორე
ომის შემდეგ: მოქმედი პირები და ცვლადი
სტრატეგიები მუდმივი ზეწოლის ქვეშ 

ბაჰრუზ სამადოვი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა
დოქტორანტობის კანდიდატი, ჩარლზის
უნივერსიტეტი

14:46-14:54
ერევანი-ნახიჯევანი-ბაქოს რკინიგზის
განახლება: მნიშვნელობა, შესაძლებლობები
და დაბრკოლებები

ალბერტ ჰაირაპეტიანი, უფროსი მკვლევარი,
სომხეთის სახელმწიფო ეკონომიკური
უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრი ''AMBERD'' 

14:54-15:10
დისკუსანტის შეფასება 

დისკუსანტი: დოქტ. ეკა აკობია, დეკანი,
კავკასიის უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის
სკოლა

     15:10-15:30
          კითხვა-პასუხის ორი რაუნდი 


