
სტუდენტური კონფერენცია 

„საქართველო და ნატო - გამოწვევები და 

სამომავლო პერსპექტივები” 

 

კონფერენცია იმართება სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრის მიერ ნატოს სახალხო დიპლომატიის 

პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით 

თარიღი: 23-24 დეკემბერი 2020 
დრო: 15:00-17:30 
სამუშაო ენა: ძირითადი მოხსენება - ინგლისური, პანელები - ქართული  
 
 

კონფერენციის განრიგი 

23 დეკემბერი, 15:00-17:30 

15:00 - 15:10 
 

კონფერენციის გახსნა: გიორგი ხელაშვილი, საქართველოს პარლამენტის წევრი  
 
დღის წესრიგის წარდგენა 
 
მოდერატორი: დავით აფრასიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორი  

15:10 - 15:50 ძირითადი მოხსენება  
 
დესპინა აფენტული, ნატოს სახალხო დიპლომატიის პროგრამა  
 
მოდერატორი: დავით აფრასიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორი 

15:50 - 16:00 შესვენება 

16:00 - 17:15 პანელი 1: ნატოს როლი საერთაშორისო და რეგიონულ უსაფრთხოებაში 
 

1. გვანცა კვარაცხელია, საქართველოს უნივერსიტეტი 
ნატო - მსოფლიო უსაფრთხოების გარანტი 

2. ლუკა პანაიოტი და თამარ იობიძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ნატოს ჩართულობა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში 

3. ნათია ვერძაძე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
ნატო და უსაფრთოხების გამოწვევები სამხრეთ  კავკასიაში  

4. თამთა ფიროსმანიშვილი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ტრანსფორმაცია და სამშვიდობო 
მისიების როლი მსოფლიოს უსაფრთხოებაში   
 

თითოეულ მოხსენებაზე გათვალისწინებულია 15 წუთი, ხოლო 15 წუთი 
დაეთმობა დისკუსიას. 
 
მოდერატორი: ანა წურწუმია-ზურაბაშვილი, EWMI Access  

17:15 - 17:30 პირველი დღის შეჯამება 



 

24 დეკემბერი, 15:00-17:30 

15:00 - 16:15 პანელი 2: ნატო და ორმხივი ურთიერთობები პოსტსაბჭოთა სივრცეში 
 

1. სოფიო გაბელაია, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი 
ნატო, როგორც მცირე სახელმწიფოთა შესაძლებლობების ფანჯარა  
(საქართველოს მაგალითზე) 
 

2. ალისა ოვესოვი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
საქართველო-უკრაინის NATO-ში გაწევრიანების პერსპექტივები: 
ისტორიული პარალელები, გამოწვევები და გადაჭრის გზები 
 

3. ანა არუთუნიანი, სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი  
საქართველო და ნატო - გამოწვევები და სამომავლო პერსპექტივები 
 

4. ნინო ციხელაშვილი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 
„რამდენად შესწევს უნარი ერთის მხრივ ნატოს, ხოლო მეორეს მხრივ 
საქართველოს გამოიყენოს „შესაძლებლობის ფანჯარა“ 
ინტეგრაციისთვის? 
 

თითოეულ მოხსენებაზე გათვალისწინებულია 15 წუთი, ხოლო 15 წუთი 
დაეთმობა დისკუსიას. 
 
მოდერატორი: ალექსანდრ სკრივენერი, Global Justice Now 

16:15 - 16:30 შესვენება 

16:30 - 17:15 პანელი 3: საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია და საზოგადოებრივი აზრი 
 

1. ილია ფაჩულია, თავისუფალი უნივერსიტეტი 
ნატოს როლი საქართველოში და მოსახლეობის დამოკიდებულებები 
საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მიმართ 
  

2. მელანო ბერიძე და ნანო პაჭკორია, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
მოსახლეობის დამოკიდებულება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის 
მიმართ 

 
თითოეულ მოხსენებაზე გათვალისწინებულია 15 წუთი, ხოლო 15 წუთი 
დაეთმობა დისკუსიას. 
 
მოდერატორი: ლევან კახიშვილი, ბამბერგის ოტო-ფრიდრიხის უნივერსიტეტი  

17:15 - 17:30 შეჯამება და კონფერენციის დასასრული 

 


