
Youth Atlantic Treaty Association of Georgia

ქალები |  მშვიდობა |  უსაფრთხოება 
(პროექტის ანგარიში)

საქართველოს ატლანტიკური ხელშეკრულების
ახალგაზრდული ასოციაცია 

 



თავდაცვის  სამინისტროს  პარტნიორობითა        
და  ამერიკის  საელჩოს  დაფინანსებით,               

საქართველოს ატლანტიკური ხელშეკრულების
ახალგაზრდულმა ასოციაციამ (YATA GEORGIA) 

  თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში ქალების
როლის ზრდის მიზნით განახორციელა 3 თვიანი
პროექტი , ,ქალები , მშვიდობა ,უსაფრთხოება ’ . 

 
 

პროექტი ეძღვნება გაეროს უშიშროების საბჭოს
1325 რეზოლუციის 20 წლის იუბილეს , რაც მიზნად
ისახავს ქალების როლისა და ჩართულობის ზრდას

თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში .
 
 

 ქალები
მშვიდობა

უსაფრთხოება



I ეტაპი - ლექცია-სემინარები; 
II ეტაპი - ანალიტიკური სტატიების
მომზადება პროექტში მონაწილე
სტუდენტების მიერ; 
III ეტაპი - კონფერენცია; 
IV ეტაპი - წვრთნები/JTEC-ში ვიზიტი
(თანამშრომლობა თავდაცვის
სამინისტროსთან).

პროექტი მოიცავდა ოთხ ეტაპს:
 

 ქალები
მშვიდობა

უსაფრთხოება



პროექტის პირველ ეტაპზე, 21 ლექცია-სემინარი
ჩატარდა. პროექტის განმავლობაში ჩატარებული

ლექციების საშუალებით მონაწილეები გაეცნენ,
როგორც საქართველოს, ისე კავკასიის რეგიონისა და

საერთაშორისო უსაფრთხოების გამოწვევებს,
თავდაცვის სტრატეგიებს, თავდაცვის სამინისტროს
სტრუქტურის მუშაობასა და სამხედრო დისციპლინას.

პროექტის ფარგლებში ლექციებს გაუძღვნენ
მოწვეულმა, ქართველმა და უცხოელმა

უსაფრთხოებისა თუ პოლიტიკის დარგის ექსპერტებმა,
სამხედრო პირებმა და ელჩებმა. 

 

პროექტის I  ეტაპი

 ქალები
მშვიდობა

უსაფრთხოება



პროექტის II და III  ეტაპი

პროექტის მეორე ეტაპი დაეთმო ქართულ
და ინგლისურენოვანი ანალიტიკური

სტატიებზე მუშაობას. მესამე ეტაპზე კი
განხორციელდა კონფერენცია

 ქალები
მშვიდობა

უსაფრთხოება



ქალები 
მშვიდობა

უსაფრთხოება

პროექტის მეოთხე ეტაპი გახლდათ
პრაქტიკული ხასიათის, თავდაცვის

სამინისტროსთან თანამშრომლობით ვიზიტი 
 განხორციელდა JTEC-ში კრწანისის

სამხედრო ბაზაზე, სადაც მონაწილეები
გაეცნენ ცენტრში არსებული ვირტუალური და

სიმულაციური საშუალებების
გამოყენებას.დაათვალიერეს სამხედრო

ჯავშან-ტექნიკა და ჯარისკაცის აღჭურვილობა,
MILES-ის ტიპის სიმულაციური სისტემები,
ასევე გაეცნენ სხვადასხვა შეიარაღებების
ტაქტიკურ და ტექნიკურ შესაძლებლობებს,
მისი გამოყენების ხერხებს და საშუალება

მიეცათ მონაწილეობა მიეღოთ რეალისტიკურ
საწვრთნელ სცენარში ლურჯი და წითელი

ძალების გამოყენებით საველე გათამაშებაში.

პროექტის IV ეტაპი



მომხსენებლები
ფატმა ჯერენ იაზგანი, თურქეთის სრულუფლებიანი ელჩი
საქართველოში.
თემა: ,,საქართველო-თურქეთის ურთიერთობები”

მააიკე ვან კოლდამი,ნიდერლანდების სამეფოს სრულუფლებიანი
ელჩი საქართველოში. 
თემა: ,,საქართველო-ნიდერლანდების ურთიერთობები & ქალების
როლი უსაფრთხოებაში".

დიეგო კოლასი,საფრანგეთის სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში.  
თემა",,საქართველო-საფრანგეთის ურთიერთობები"ქალები 

მშვიდობა

უსაფრთხოება



მომხსენებლები
რან გიდორი, ისრაელის სრულუფლებიანი  ელჩი საქართველოში.
თემა:,,საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები და თავდაცვის
სისტემა ისრაელში”.

დოქტორი როზარია პუგლისი,ნატო-ს სამეკავშირეო ოფისის
ხელმძღვანელი .
თემა:,,ნატო-საქართველოს თანამშრომლობა"

პოლკოვნიკი სტეფანი ბეგლი , აშშ-ს სამხედრო ატაშე
საქართველოში.
თემა: ,,ქალები სამხედრო სამსახურში (გამოცდილების გაზიარება)”ქალები 

მშვიდობა

უსაფრთხოება



თამარ ლობჯანიძე, UN Women-ის პროექტის ანალიტიკოსი.
თემა  “ქალების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების დღის წესრიგი მსოფლიოშ
და მისი განხორციელება საქართველოში". 

მარიამ თოხაძე - საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრის
(GCSD) დირექტორის მოადგილე და GCSD-ის ტერორიზმის კვლევითი
ცენტრის დირექტორი.
თემა:,,გლობალური ტერორიზმი და კონტრტერორიზმის გამოწვევები
დემოკრატიულ სახელმწიფოებში".

თეონა აქუბარდია , ექსპერტი თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში,
თემა: ,,ჰიბრიდული ომი და ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია". 

მომხსენებლები

ქალები 
მშვიდობა

უსაფრთხოება



ნათია კალანდარიშვილი-მიულერი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  მოწვეული ლექტორი,
თბილისის ღია უნივერსიტეტის პროფესორი, 
თემა: ,,ომის სამართალი: რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომი”.

ნათია სესკურია, საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი,
დიდი ბრიტანეთის თავდაცვისა და უსაფრთხოების კვლევითი
ინსტიტუტის (RUSI) მკვლევარი. 
თემა: ,,რუსული დეზინფორმაცია და მისი როლი საქართველოს
უსაფრთხოების გარემოზე"

მომხსენებლები

 ქალები
მშვიდობა

უსაფრთხოება



გიორგი ბილანიშვილი, რონდელის ფონდის (GFSIS) მკვლევარი.
თემა: ,,თანამედროვე რუსეთის საგარეო პოლიტიკისა და რუსეთ-
საქართველოს ურთიერთობების" შესახებ. 

ზურაბ ბატიაშვილი, რონდელის ფონდის მკვლევარი,
საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი.
თემა: ,,ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო". 

მომხსენებლები

 ქალები
მშვიდობა

უსაფრთხოება



ლაშა ძებისაშვილი, საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი,  საერთაშორისო ურთიერთობებისა და გლობალური
უსაფრთხოების პროგრამების ხელმძღვანელი. 
თემა: “საქართველოს თავდაცვის პოლიტიკასა და გამოწვევებს”.

ზვიად აძინბაია, LeadX-ის დამფუძნებელი; აშშ-ს ტაფტის
უნივერსიტეტის ფლეტჩერის სკოლის საერთაშორისო
უსაფრთხოების და ციფრული დიპლომატიის მკვლევარი.
თემა: "საქართველოს ხვალინდელი საგარეო პოლიტიკა".
 

მომხსენებლები

 ქალები
მშვიდობა

უსაფრთხოება



ვიცე-პოლკოვნიკი ლაშა დავითაძე. თავდაცვის

სამინისტროს გენერალური შტაბის J-5 სტრატეგიული

დაგეგმვის დეპარტამენტის სამხედრო სტრატეგიისა და
ძალთა დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი.
თემა: ,,ნატო-საქართველოს სამხედრო თანამშრომლობა

და თავდაცვის სფეროში გამოცდილების გაზიარება".

მესამე რანგის კაპიტანი პაპუნა დავითაია, შსს სანაპირო
დაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი,
საქართველოს უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, შსს
მეკავშირე ოფიცერი NATO-ს გაერთიანებულ საზღვაო

ძალების სარდლობაში (2014-2019 წ.წ.). 
თემა: "შესავალი ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების

ორგანიზაციის (NATO) შესახებ, შავი ზღვის უსაფრთხოება
და თანამშრომლობა საქართველოსთან"

მომხსენებლები

ქალები 
მშვიდობა

უსაფრთხოება



თადარიგის პოლკოვნიკი ლევან სიხარულიძე, თავდაცვის
სამინისტროს აშშ-ს მრჩეველთა ჯგუფ "Valiant"-ის მრჩეველი,
საქართველოს უნივერსიტეტისა და თბილისის ღია უნივერსიტეტის
მოწვეული ლექტორი.
თემა: ,,ცივი ომი და ბირთვული განიარაღება"

მაიორი ზოია კურტანიძე, თავდაცვის სამინისტროს გენერალური
შტაბის სამხედრო პერსონალის მართვის ცენტრის კარიერის მენეჯერი.
თემა: ,,ქალები სამშვიდობო მისიებში და გენდერული თანასწორობა”. 

მომხსენებლები

ქალები 
მშვიდობა

უსაფრთხოება



თავდაცვის ძალების თადარიგის პოლკოვნიკი ზურაბ აგლაძე ,
საქართველოს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის (GSAC)
დამფუძნებელი, 
თემა: ,,ომები და კონფლიქტები".

გიორგი კობერიძე, თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების
მეთაურის თანაშემწე საერთაშორისო ურთიერთობებისა და
პროტოკოლის საკითხებში; 
თემა: ,,ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოების არქიტექტურა".

მომხსენებლები

ქალები 
მშვიდობა

უსაფრთხოება



კონფერენციის გამარჯვებულები
ალისა ოვესოვი - ,,რუსეთის ჰიბრიდული ომის კომპლექსური
სტრატეგია, როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების
სისტემის და საერთაშორისო წესრიგის მთავარი ამოცანა”;
მარიამ ბერიაშვილი - ,,ომით გამოწვეული ტრამვის გავლენა
ქალებზე და მისი დაძლევის გზები”;
თამარ ბიბიჩაძე - ,,აშშ-ჩინეთის ეკონომიკურ-
ინფრასტრუქტურულ-საინფორმაციო ომი პოლიტიკურ
კონტექსტში (აშშ-ჩინეთის პოლიტიკურ-ეკონომიკური
ურთიერთობები)”;
თამარ ცილიკიშვილი- ,,გენდერული ბალანსის მნიშვნელობა
უსაფრთხოებასა და მშვიდობის მშენებლობაში”;
ნინო ბოჭოიძე- “Women’s power in Cybersecurity”;
ნია ტურაშვილი - ‘’UN Security Council Resolution 1325 and
Georgia_ Gender Equality, National Policies and
Experience’’;

 ქალები
მშვიდობა

უსაფრთხოება



ქალები 
მშვიდობა

უსაფრთხოება

მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს, მზიურის
ამფითეატრში  WPS (ქალები, მშვიდობა და
უსაფრთხოება) ორგანიზატორებისა და

მონაწილეების დაჯილდოვების ცერემონია
გაიმართა. 

დაჯილდოვების ცერემონიაზე იატას
პროექტის ორგანიზატორებსა და

მონაწილეებს გადაეცათ სერთიფიკატები და
სამსახსოვრო საჩუქრები.

დაჯილდოვება



სპონსორი  |  პარტნიორი
აშშ-ს საელჩო

თავდაცვის სამინისტრო

საორგანიზაციო კომიტეტი
თამარ ჯიბლაძე

სალომე გოგიშვილი

რუსუდან მიროტაძე
ანეტა სამხარაძე
ელენე მიქანაძე
ნინო ბერუაშვილი

სალომე წერეთელი

ნინო ჯავახიშვილი

ნინო ციხელაშვილი

 ქალები
მშვიდობა

უსაფრთხოება


