წინასიტყვაობა
პატივცემულო საზოგადოებავ,
გვაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ ანალიტიკური ორგანიზაცია „ჯეოქეისის“ მეორე
წლიური ანგარიში. მოგეხსენებათ, „ჯეოქეისი“ ხელს უწყობს ისეთი პოლიტიკის
შემუშავებას, რომელიც ეფუძნება სამართლის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების
დაცვის,

ხელისუფლებებს

შორის

ურთიერთკონტროლისა

და

ურთიერთგაწონასწორების, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებს, ისევე
როგორც საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების
ადვოკატირებასა და ხელშეწყობას.
„ჯეოქეისი“ საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტებს ანალიტიკურ მხარდაჭერას
უწევს. ასეთი მხარდაჭერის მიზანია ამ ინსტიტუტებმა, თავიანთი უფლებამოსილების
ფარგლებში, მიიღონ გადაწყვეტილებები, რომლებიც საქართველოს კონსტიტუციით
დადგენილი

ევროპული

და

ევროატლანტიკური

მიზნების

ეფექტიან

განხორციელებაზე იქნება ორიენტირებული.
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“

მიერ

მომზადებული

პოლიტიკის

დოკუმენტები ეფუძნება სიტუაციის რეალისტურ ანალიზსს და გადაწყვეტილების
მიმღებებს

პრობლემების

გადაჭრის

რაციონალურ,

ხელშესახებ

შედეგზე

ორიენტირებულ გზებს სთავაზობს.
„ჯეოქეისის“ დაფუძნებიდან (2019 წლის ოქტომბრიდან) დღემდე ანალიტიკური
ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა და მკვლევარებმა 250-ზე მეტი სხვადასხვა ტიპის
პუბლიკაცია გამოაქვეყნეს (სტატია, ინტერვიუ, ა.შ.) როგორც საქართველოს საშინაო
და საგარეო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებზე, ისე საერთაშორისო პოლიტიკის
თემებზე, მათ შორის გლობალური კრიზისის, პანდემიის პირობებში საერთაშორისო
აქტორებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების ცვლილებებსა და პოსტპანდემიური
საერთაშორისო სისტემის სამომავლო ტენდენციებზე.
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"ჯეოქეისი" პერიოდულად, თვეში ერთხელ, გამოსცემს „Geo დაიჯესტს“, რომელშიც
ორგანიზაციის

მკვლევარები

მიმოიხილავენ

საქართველოსთვის

აქტუალურ

მოვლენებს, ღონისძიებებს, გადაწყვეტილებებს.
"ჯეოქეისის" წარმომადგენლებმა საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის,
გლობალური გამოწვევების საკითხებზე გააკეთეს არაერთი კომენტარი როგორც
ქართული, ისე უცხოური მედიასაშუალებების მეშვეობით.
„ჯეოქეისი“

რეგულარულად

მართავს

ონლაინ

დისკუსიებს

საერთაშორისო

პოლიტიკის საკითხებზე, საქართველოს როლზე, ადგილზე საერთაშორისო
სისტემაში როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ექსპერტების ჩართულობით.
„ჯეოქეისის“ წარმომადგენლები მონაწილეობას იღებენ ონლაინ საერთაშორისო
განხილვებში, მათ შორის კონფერენციებში.
ასევე, "ჯეოქეისმა" სატრენინგო პროექტი - „საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოების
საკითხები“ - განახორციელა. აღნიშნული პროგრამის კურსდამთავრებულები „ჯეოქეისის ალუმნები“ ჩართულები არიან ორგანიზაციის ღონისძიებებში და
აქვეყნებენ სტატიებს აქტუალურ თემებზე.
წინასწარ

გიხდით

მადლობას

„ჯეოქეისის“

მეორე

წლიური

ანგარიშით

დაინტერესებისათვის!
ვიქტორ ყიფიანი
ანალიტიკური ორგანიზაცია „ჯეოქეისის“ თავმჯდომარე
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ღონისძიებები
„ჯეოქეისმა“ IRI-ის პროგრამის ტრანსატლანტიკური
უსაფრთხოების ინიციატივის
(TSI) მონაწილეებს უმასპინძლა
თარიღი: 25.11.2021
2021

წლის

ანალიტიკურმა
„ჯეოქეისმა“

15

დეკემბერს
ორგანიზაციამ

საერთაშორისო

რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI)
პროგრამის - ტრანსატლანტიკური
უსაფრთხოების ინიციატივის (TSI) მონაწილეებს უმასპინძლა. სტუმრებს „ჯეოქეისის“
თავმჯდომარე, ვიქტორ ყიფიანი და არარეზიდენტი მკვლევარი, ნიკოლოზ
ხატიაშვილი შეხვდნენ.
ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების ინიციატივა (TSI) წარმოადგენს ყოველწლიურ
პროგრამას, რომლის საშუალებით ევროპისა და აშშ-ის უმაღლესი რანგის
პოლიტიკოსები, სახელმწიფო და სამხედრო ოფიციალური პირები, ბიზნეს
ლიდერები და მაღალჩინოსნები ერთმანეთს უზიარებენ მოსაზრებებს და ეძებენ
ინოვაციურ მიდგომებს ნატო-სა და ტრანსატლანტიკური საზოგადოების წინაშე
არსებულ ძირითად გამოწვევებთან დაკავშირებით.
„ჯეოქეისში“ გამართულ შეხვედრას ესწრებოდნენ TSI-ის პროგრამის მონაწილეები
პოლონეთიდან, ჩეხეთიდან, სლოვაკეთიდან, უნგრეთიდან და რუმინეთიდან.
https://www.geocase.ge/ka/news/589/analitikurma-organizaciam-jeoqeisi-iri-is-programistransatlantikuri-usafrtkhoebis-iniciativis-tsi-monatsileebs-umaspindzla
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საქართველოს
კიბერუსაფრთხოების 20212024 წლების ეროვნული
სტრატეგიის პრიორიტეტები
თარიღი: 25.11.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“ ორგანიზებით ონლაინ განხილვა სახელწოდებით: “საქართველოს
კიბერუსაფრთხოების 2021-2024 წლების ეროვნული სტრატეგიის პრიორიტეტები“
გაიმართა. ანალიტიკური ორგანიზაცია „ჯეოქეისის“ თავმჯდომარე, ვიქტორ ყიფიანი
ღონისძიებას მოდერატორობას უწევდა.
ღონისძიების მიზანი იყო 2021 წლის 30 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის მიერ
დამტკიცებული საქართველოს კიბერუსაფრთხოების 2021-2024 წლების ეროვნული
სტრატეგიისა და მისი სამოქმედო გეგმის განხილვა.
განხილვაში მონაწილეობა მიიღეს ვახტანგ კაპანაძემ, „ჯეოქეისის“ მრჩეველმა,
სამხედრო

მეცნიერებათა

დოქტორმა,

საქართველოს

გენერალური

შტაბის

ყოფილმა უფროსმა, გენერალ-მაიორმა (გადამდგარი); დიმიტრი გუგუნავამ, სსიპ ციფრული

მმართველობის

სააგენტოს

ციფრული

მმართველობისა

კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიული მიმართულებების მენეჯერმა და
ბურკაძემ,

"ჯეოქეისის"

ამერიკისმცოდნეობისა

და

ხათუნა

ევროატლანტიკური

მიმართულების დირექტორმა, პროფესორმა.
https://www.geocase.ge/ka/news/565/analitikuri-organizacia-jeoqeisis-organizebitsaqartvelos-kiberusafrtkhoebis-strategiis-gankhilva-gaimarta

შეხვედრის ჩანაწერი: https://www.youtube.com/watch?v=m344KwHY0vA
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და

სახალხო დიპლომატიის როლი
ევროკავშირის გზაზე

თარიღი: 24.11.2021
ონლაინ ფორმატი
იტალიაში
ახალგაზრდა

საქართველოს
ელჩის,

ბოჭორიშვილის

მარიამ

ინიციატივითა

და ანალიტიკურ ორგანიზაცია
„ჯეოქეისთან” პარტნიორობით, ონლაინ დისკუსია „სახალხო დიპლომატიის როლი
ევროკავშირის გზაზე” გაიმართა.
ღონისძიების მონაწილეებმა, საპატიო სტუმრებმა: საქართველოს საგარეო საქმეთა
მინისტრის მოადგილემ, ვლადიმერ კონსტანტინიდმა, „ჯეოქეისის” თავმჯდომარემ,
ვიქტორ ყიფიანმა, დიპლომატიური ინსტიტუტის მკვლევარმა, ელჩმა, მიხეილ
უკლებამ, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის, პოლიტიკისა და
პრესის

განყოფილების

თანამშრომელმა,

თამრიკო

მიქაძემ,

საქართველოს

ახალგაზრდა ელჩმა შვედეთში, ივერი კეკენაძემ, საქართველოს ახალგაზრდა
ელჩმა ირლანდიაში, ნინო წერეთელმა, „ჯეოქეისის” ალუმნებმა, სოფიო ბაქრაძემ და
გული ბეკურიშვილმა სახალხო დიპლომატიის როლსა და მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.
https://www.geocase.ge/ka/news/561/jeoqeistan-partniorobit-onlain-gankhilvasakhalkho-diplomatiis-roli-evrokavshiris-gzaze-gaimarta

შეხვედრის ჩანაწერი: https://www.youtube.com/watch?v=MZeXxgPbTYk
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საქართველო და ჩრდილოეთ
აფრიკა: არაღიარების
პოლიტიკის კონტექსტში

თარიღი: 21.10.2021
ონლაინ ფორმატი

ონლაინ

დისკუსია

პოლიტიკის

„საქართველო

კონტექსტში“

და

გაიმართა.

ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის"

ორგანიზებით

ჩრდილოეთ
ღონისძიების

აფრიკა:
მიზანს

არაღიარების
წარმოადგენდა

საქართველოსა და ჩრდილოეთ აფრიკის სახელმწიფოებს შორის არსებული
დიპლომატიური

ურთიერთობებისა

და

საქართველოს

ოკუპირებული

ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მიმოხილვა.
ონლაინ განხილვის სპეციალური სტუმარი და მომხსენებელი, საქართველოს
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში გიორგი ჯანჯღავა
გახლდათ, ხოლო მოდერატორი „ჯეოქეისის“ თავმჯდომარე, ვიქტორ ყიფიანი იყო.
https://www.geocase.ge/ka/news/538/jeoqeisis-organizebit-onlain-gankhilva-saqartveloda-chrdiloet-afrika-araghiarebis-politikis-konteqstshi-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://www.youtube.com/watch?v=KSCpTbNFWXY
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საქართველო და
თანამედროვე გლობალური
ეკონომიკა

თარიღი: 18.10.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის"

ორგანიზებით

ონლაინ

განხილვა

„საქართველო და თანამედროვე გლობალური ეკონომიკა“ გაიმართა. ღონისძიების
მიზანს

წარმოადგენდა

გლობალური

ეკონომიკის

ტრენდების

განვითარების

მიმოხილვა და საქართველოს როლის განსაზღვრა თანამედროვე გლობალური
ეკონომიკის სისტემაში.
ღონისძიებას მოდერატორობას „ჯეოქეისის“ თავმჯდომარე, ვიქტორ ყიფიანი
უწევდა. ხოლო მომხსენებლები გახლდათ „ჯეოქეისის“ ეკონომიკური პოლიტიკის
მიმართულების

დირექტორი,

დავით

აფციაური,

უნივერსიტეტის

პროფესორი,

აკადემიკოსი,

ლადო

თბილისის
პაპავა,

სახელმწიფო
საქართველოს

სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის (GFSIS)
ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, კახა გოგოლაშვილი.
https://www.geocase.ge/ka/news/532/jeoqeisis-organizebit-onlain-gankhilva-saqartveloda-tanamedrove-globaluri-ekonomika-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://www.youtube.com/watch?v=f1YFIfsD7G4&feature=youtu.be
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ქართველთა თვალით
დანახული ავღანეთის ომი

თარიღი: 01.10.2021
ონლაინ ფორმატი
დისკუსიას

მოდერატორობას

უწევდა „ჯეოქეისის“ თავდაცვისა
და

უსაფრთხოების

მიმართულების დირექტორი,
გიორგი ანთაძე. მომხსენებლები კი გახლდათ თადარიგის მასტერ-სერჟანტი, ლევან
ჯანგირაშვილი და სამხედრო ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაციის წევრი,
ლევან ბიბილაშვილი.
https://www.facebook.com/events/4089128877865508/?acontext=%7B%22event_action_
history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
ევროპარლამენტის გზავნილები
რუსეთის უკანონო ქმედებებზე

თარიღი: 30.09.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“

ორგანიზებით

ონლაინ

განხილვა

სახელწოდებით: “ევროპარლამენტის გზავნილები რუსეთის უკანონო ქმედებებზე“
გაიმართა.

ღონისძიების

ევროპარლამენტის

მიზანი

მიერ

გახლდათ

ევროკავშირისა

2021
და

წლის

16

რუსეთის

სექტემბერს
პოლიტიკური

ურთიერთობების შესახებ მიღებული დოკუმენტის შეფასება; ევროკავშირის მიერ
საქართველოს

ტერიტორიული

მთლიანობის

მხარდამჭერი

განცხადებების

განხილვა; კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში ევროკავშირის
როლის

მნიშვნელობაზე

„ასოცირებული

მსჯელობა

ტრიოსათვის“

და

(საქართველო,

ევროინტეგრაციის
უკრაინა,

სტრატეგიის შემუშავების შესაძლებლობების ანალიზი.
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კონტექსტში

მოლდოვა)

ახალი

ანალიტიკური
ღონისძიებას
"ჯეოქეისის"

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“

მოდერატორობა

გაუწია.

ამერიკისმცოდნეობისა

თავმჯდომარემ,
ასევე,

და

ვიქტორ

ყიფიანმა

თანამოდერატორი

ევროატლანტიკური

გახლდათ

მიმართულების

დირექტორი, ხათუნა ბურკაძე.
ონლაინ

განხილვის

მომხსენებლები

იყვნენ

საქართველოს

პარლამენტის

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, მაკა ბოჭორიშვილი და
საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის
მოადგილე, ქეთევან ჭუმბაძე.
https://www.geocase.ge/ka/news/524/jeoqeisma-rusetis-ukanono-qmedebebzeevroparlamentis-gzavnilebis-shesakheb-vebinari-chaatara

იხილეთ ჩანაწერი:
https://www.facebook.com/events/292698948989600/?acontext=%7B%22event_action_hi
story%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
ოკუპაცია, როგორც
ქვეყნის მთავარი
გამოწვევა

თარიღი: 06.08.2021
ონლაინ ფორმატი
„ჯეოქეისის“ ორგანიზებით
ონლაინ

დისკუსია

„ოკუპაცია, როგორც ქვეყნის მთავარი გამოწვევა“ გაიმართა.
დისკუსიას მოდერატორობას „ჯეოქეისის“ თავმჯდომარე, ვიქტორ ყიფიანი, ხოლო
თანამოდერატორობას

ამერიკისმცოდნეობისა

და

ევროატლანტიკური

მიმართულების დირექტორი, ხათუნა ბურკაძე უწევდა.
ღონისძიებაში, რომლის მიზანი იყო ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული
რთული

ჰუმანიტარული

ინსტრუმენტებზე,

მდგომარეობის

მექანიზმებზე

მსჯელობა
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და

გამოწვევების

სპეციალური

სტუმრის

დაძლევის
სტატუსით

მონაწილეობდა

შერიგებისა

და

სამოქალაქო

თანასწორობის

საკითხებში

სახელმწიფო მინისტრი, თეა ახვლედიანი. ასევე, მოწვეული სპიკერი გახლდათ
სახელმწიფო

უსაფრთხოების

სამსახურის

საინფორმაციო-ანალიტიკური

დეპარტამენტის დირექტორი, გიორგი საბედაშვილი.
დისკუსიისას

მონაწილეებმა

განიხილეს

საერთაშორისო

პარტნიორების

ჩართულობის მნიშვნელობა და სამშვიდობო პოლიტიკის შესაძლებლობები.
https://www.geocase.ge/ka/news/496/jeoqeisis-organizebit-onlain-diskusia-okupaciarogorc-qveynis-mtavari-gamotsveva-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://www.youtube.com/watch?v=7PpVrRkmUuA

2008 წლის აგვისტოს ომის
გამოცდილების სამხედრო
შემადგენლის კვლევა

თარიღი: 05.08.2021
ონლაინ ფორმატი
„ჯეოქეისის“

ონლაინ

დისკუსიების

სერიის

ფარგლებში საჯარო ლექცია „2008 წლის აგვისტოს ომის გამოცდილების სამხედრო
შემადგენლის კვლევა“ გაიმართა.
„ჯეოქეისის“ ექსპერტმა, სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორმა, გენერალ-მაიორმა
(გადამდგარმა) ვახტანგ კაპანაძემ 2008 წლის ომის სამხედრო შემადგენელი, ის
სამხედრო ტაქტიკური და ოპერატიული პერიპეტიები მიმოიხილა, რომლებმაც
განაპირობა დამდგარი შედეგი.
https://www.geocase.ge/ka/news/495/jeoqeisis-onlain-diskusiebis-seriis-farglebshi-sajaroleqcia-2008-tslis-agvistos-omis-gamocdilebis-samkhedro-shemadgenlis-kvleva-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი:
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=832271217420920
ჰიბრიდული გამოწვევები და
მათთან ბრძოლის
საშუალებები

თარიღი: 29.07.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური ორგანიზაცია
„ჯეოქეისის“

ორგანიზებით

ონლაინ დისკუსია „ჰიბრიდული გამოწვევები და მათთან ბრძოლის საშუალებები“
გაიმართა, რომელსაც მოდერატორობა „ჯეოქეისის" ამერიკისმცოდნეობისა და
ევროატლანტიკური მიმართულების დირექტორმა, პროფესორმა ხათუნა ბურკაძემ
გაუწია.
ვებინარში მოწვეულმა სპიკერებმა „ჯეოქეისის" ექსპერტმა, სამხედრო მეცნიერებათა
დოქტორმა, საქართველოს გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა, გენერალმაიორმა (გადამდგარმა) ვახტანგ კაპანაძემ და ა(ა)იპ „ინტერნეტ განვითარების
ინიციატივის“ წარმომადგენელმა, კიბერუსაფრთხოების ექსპერტმა, ვლადიმერ
სვანაძემ ჰიბრიდულ გამოწვევებთან, კიბერშეტევებთან, დეზინფორმაციასა და
ანტიდასავლურ პროპაგანდასთან ბრძოლის საშუალებების შესახებ ისაუბრეს. ასევე,
დისკუსიის მონაწილეებმა ჰიბრიდული გამოწვევების სამხედრო კონტექსტისა და
მათი დესტრუქციული მახასიათებლების შესახებ იმსჯელეს.
https://www.geocase.ge/ka/news/492/jeoqeisis-organizebit-onlain-diskusia-hibriduligamotsvevebi-da-mattan-brdzolis-sashualebebi-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=810933172941950
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საბრძოლო დრონები:
თანამედროვე ტენდენციები და
საბრძოლო გამოყენების
ანალიზი

თარიღი: 21.07.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“

ორგანიზებით

ონლაინ

დისკუსია

„საბრძოლო

დრონები:

თანამედროვე

ტენდენციები

და

საბრძოლო გამოყენების ანალიზი“ გაიმართა, რომელსაც მოდერატორობას უწევდა
"ჯეოქეისის" თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულების დირექტორი, გიორგი
ანთაძე, ხოლო ღონისძიების სპიკერები იყვნენ ავიაინჟინერი, ნოტინგემ ტრენტის
უნივერსიტეტის მეცნიერების მაგისტრი სტრუქტურულ ინჟინერიაში, ხარისხის
მართვის სპეციალისტი სს "თამ" თბილავიამშენში, გიორგი კაკაბაძე და ისტორიკოსი,
ჟურნალ "არსენალის" სამხედრო მიმომხილველი, გიგა ინაშვილი.

იხილეთ ჩანაწერი:
https://www.facebook.com/events/794674571206917/?acontext=%7B%22event_action_hi
story%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

დემპინგი და საქართველოს
საგარეო ვაჭრობის
პოლიტიკა

თარიღი: 06.07.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური ორგანიზაცია
„ჯეოქეისის"
სერიის ფარგლებში, ონლაინ დისკუსია

ვებინარების

„დემპინგი და საქართველოს საგარეო

ვაჭრობის პოლიტიკა" გაიმართა, რომელსაც მოდერატორობას „ჯეოქეისის"
თავმჯდომარის მოადგილე, ბაქარ ფალავანდიშვილი უწევდა.
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ონლაინ

დისკუსიაში

თავმჯდომარემ,

მოწვეულმა

ირაკლი

სპიკერებმა,

ლექვინაძემ,

კონკურენციის

კონკურენციის

ეროვნული

სააგენტოს
სააგენტოს

ანტიდემპინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, ნიკა სერგიამ, საქართველოს
ეკონომიკის

სამინისტროს

საგარეო

ვაჭრობის

პოლიტიკის

დეპარტამენტის

უფროსმა, მარიამ გაბუნიამ, საქართველოს ბიზნეს-ასოციაციის იურიდიულმა
დირექტორმა, ნიკა ნანუაშვილმა, საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში
დანერგილი სიახლეები დემპინგისა და ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის
მიმართულებით განიხილეს.
https://www.geocase.ge/ka/news/483/jeoqeisis-vebinarebis-seriis-farglebshi-onlaindiskusia-dempingi-da-saqartvelos-sagareo-vatchrobis-politika-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=169781748509756
საქართველო და
თურქეთი: რეგიონალური
და ორმხრივი კონტექსტი

თარიღი: 01.07.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური ორგანიზაცია „ჯეოქეისის" ვებინარების სერიის ფარგლებში, ონლაინ
დისკუსია „საქართველო და თურქეთი: რეგიონული და ორმხრივი კონტექსტი"
გაიმართა, რომელსაც მოდერატორობას „ჯეოქეისის" თავმჯდომარე, ვიქტორ
ყიფიანი უწევდა.
ვებინარზე თანამედროვე თურქეთის როლი და მნიშვნელობა, როგორც რეგიონში,
ისე მსოფლიოში და ქართულ-თურქული ურთიერთობები განიხილეს.
დისკუსიის საპატიო სტუმარმა, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა
ელჩმა თურქეთის რესპუბლიკაში გიორგი ჯანჯღავამ საქართველო-თურქეთის
პარტნიორულ ურთიერთობებზე და სამომავლო პერსპექტივებზე ისაუბრა და
აღნიშნა, რომ თურქეთი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი
და ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია.
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იხილეთ ჩანაწერი:
https://www.facebook.com/events/1098649394295161/?acontext=%7B%22event_action_
history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
ეროვნული თავდაცვა და
მოხალისეთა ორგანიზაციები

თარიღი: 15.06.2021
ონლაინ ფორმატი
თავდაცვისა და უსაფრთხოების
თემაზე "ჯეოქეისის" ვებინარების
სერიის

ფარგლებში

ონლაინ

დისკუსია „ეროვნული თავდაცვა და მოხალისეთა ორგანიზაციები“ გაიმართა.
დისკუსიას მოდერატორობა გაუწია „ჯეოქეისის“ თავდაცვისა და უსაფრთხოების
მიმართულების დირექტორმა, გიორგი ანთაძემ. ღონისძიების მომხსენებლები იყვნენ
მაზნიაშვილის სახელობის ახალგაზრდული ლეგიონის გამგეობის წევრი, პაატა
გიგაური,
მაზნიაშვილის

სახელობის

ახალგაზრდული

ლეგიონის

სამედიცინო

სექციის

მეთაური, დავით ნარტყოშვილი და ლეგიონერი, ნატა ხმალაძე.

იხილეთ ჩანაწერი: https://www.facebook.com/events/280247943847878/
საქართველოს
ევროატლანტიკური პერსპექტივა
ნატო-ს მოახლოებული სამიტის
კონტექსტში

თარიღი: 07.06.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“ ვებინარების სერიის
ფარგლებში და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით,
ონლაინ დისკუსია „საქართველოს ევროატლანტიკური პერსპექტივა ნატო-ს
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მოახლოებული სამიტის კონტექსტში“ გაიმართა. დისკუსიას მოდერატორობას
„ჯეოქეისის“ თავმჯდომარე, ვიქტორ ყიფიანი, ხოლო თანამოდერატორობას
ამერიკისმცოდნეობისა და ევროატლანტიკური მიმართულების დირექტორი, ხათუნა
ბურკაძე უწევდა.
ონლაინ დისკუსიაზე მოწვეულ საპატიო სტუმართან, ნატო-სთან საქართველოს
წარმომადგენელ, ელჩ, ვიქტორ დოლიძესთან ერთად განხილული იყო ნატო-ს
ივნისის სამიტის დღის წესრიგის პრიორიტეტები, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის
შემდგომი გაფართოების პროცესის როგორც ხელშემწყობი, ასევე შემაფერხებელი
ფაქტორები,

ნატო-საქართველოს

თანამშრომლობის

დინამიკა.

დისკუსიისას

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა პანდემიის პროცესში „განახლებული
არსებითი პაკეტის“ მიღების მნიშვნელობაზე, ასევე, გაიმართა მსჯელობა ქვეყნის
ალიანსთან შემდგომში ინტეგრაციის მოსალოდნელი სცენარების შესახებ.
https://www.geocase.ge/ka/news/459/jeoqeisis-organizebit-saqartvelos-evroatlantikuriperspeqtiva-nato-s-moakhloebuli-samitis-konteqstshi-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://bit.ly/2TKGr4f%C2%A0
საქართველოს თავდაცვის
ძალები და საქართველოს
სამხედრო საფრთხეები

თარიღი: 07.06.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური
ორგანიზაცია

"ჯეოქეისის"

ორგანიზებით თავდაცვისა
და უსაფრთხოების თემაზე ონლაინ განხილვების სერიის რიგით მეოთხე ვებინარ
"საქართველოს თავდაცვის ძალები და საქართველოს სამხედრო საფრთხეები"
გაიმართა.
დისკუსიას

მოდერატორობას

„ჯეოქეისის“

თავდაცვისა

და

უსაფრთხოების

მიმართულების დირექტორი, გიორგი ანთაძე უწევდა, ხოლო მომხსენებლები იყვნენ
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საქართველოს

უნივერსიტეტის

პროფესორი,

შალვა

ძებისაშვილი

და

„ახალგაზრდული ლეგიონის“ გამგეობის წევრი, პაატა გიგაური.

იხილეთ ჩანაწერი: https://www.facebook.com/GeocaseGeo/videos/214710520493319
ნამახვანი ჰესი:
შესაძლებლობები და
გამოწვევები

თარიღი: 04.06.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“ ვებინარების სერიის
ფარგლებში, ონლაინ დისკუსია „ნამახვანი ჰესი: შესაძლებლობები და გამოწვევები“
გაიმართა, რომელსაც მოდერატორობას „ჯეოქეისის“ თავმჯდომარის მოადგილე,
ბაქარ ფალავანდიშვილი უწევდა.
ვებინარზე

მოწვეულმა

სპიკერებმა,

საქართველოს

ენერგეტიკული

ბირჟის

დირექტორმა, ირინა მილორავამ, ენერგეტიკის მენეჯმენტის სპეციალისტმა, ავთო
თოდუამ, GIZ-ის რეგიონულმა მრჩეველმა, სამართლის დოქტორმა ენერგეტიკის
სამართალში,

ირაკლი

სამხარაძემ

უსაფრთხოების

კომპონენტების,

საქართველოს

„ნამახვანი

ჰესის“

ენერგორესურსების

შესაძლებლობებსა

გამოწვევების შესახებ ისაუბრეს.
https://www.geocase.ge/ka/news/454/jeoqeisis-vebinarebis-seriis-farglebshi-onlaindiskusia-namakhvani-hesi-shesadzleblobebi-da-gamotsvevebi-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://www.facebook.com/GeocaseGeo/videos/504085337590361
საქართველოს
უსაფრთხოების გარემო ნაწილი 2

თარიღი: 14.05.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური
„ჯეოქეისის“

ორგანიზაცია
ვებინარების
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და

სერიის ფარგლებში, ონლაინ დისკუსიის „საქართველოს უსაფრთხოების გარემო“
მეორე ნაწილი გაიმართა, რომელსაც მოდერატორობას „ჯეოქეისის“ თავდაცვისა და
უსაფრთხოების მიმართულების დირექტორი, გიორგი ანთაძე უწევდა.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების თემაზე, რიგით მესამე ონლაინ შეხვედრაზე
მოწვეულმა სპიკერებმა, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორმა, შალვა
ძებისაშვილმა და გენერალ-ლეიტენანტმა, ფილოსოფიის დოქტორმა, დავით
თევზაძემ რეგიონში შექმნილი ვითარება, არსებული გეოპოლიტიკური რეალობა
შეაფასეს და საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი
საკითხები მიმოიხილეს.
https://www.geocase.ge/ka/news/439/jeoqeisis-vebinarebis-seriis-farglebshi-onlaindiskusiis-saqartvelos-usafrtkhoebis-garemo-meore-natsili-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://bit.ly/34dBSRU%C2%A0
საქართველოს უსაფრთხოების
გარემო

თარიღი: 14.05.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“ ვებინარების სერიის
ფარგლებში, ონლაინ დისკუსია
„საქართველოს უსაფრთხოების გარემო“ გაიმართა, რომელსაც მოდერატორობას
„ჯეოქეისის“ თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულების დირექტორი, გიორგი
ანთაძე უწევდა.
თავდაცვისა და უსაფრთხოების თემაზე, რიგით მეორე ონლაინ შეხვედრაზე
მოწვეულმა სპიკერებმა, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორმა, შალვა
ძებისაშვილმა

და

„ჯეოქეისის“

აღმოსავლეთმცოდნეობის

მიმართულების

დირექტორმა, ემილ ავდალიანმა საერთაშორისო უსაფრთხოების გარემო, საგარეო
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ასპარეზზე არსებული უმთავრესი ტენდენციები და საქართველოს ეროვნული
უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვანი საკითხები მიმოიხილეს.
https://www.geocase.ge/ka/news/427/jeoqeisis-vebinarebis-seriis-farglebshi-onlaindiskusia-saqartvelos-usafrtkhoebis-garemo-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://bit.ly/3uSltOM%C2%A0
„რას ნიშნავს უსაფრთხოება
დღეს საქართველოსთვის?

თარიღი: 23.04.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური
„ჯეოქეისის“

ორგანიზაცია
ვებინარების

სერიის ფარგლებში, ონლაინ
დისკუსია „რას ნიშნავს უსაფრთხოება დღეს საქართველოსთვის“ გაიმართა.
„ჯეოქეისის“

ორგანიზებით

დაიწყო

ვებინარების

სერია

თავდაცვისა

და

უსაფრთხოების თემაზე, რომლის მიზანია, საქართველოს უსაფრთხოების გარემოს,
მისი თავდაცვის მოწყობის პრინციპებისა და სისტემების განვითარების საკითხების
ფართოდ განხილვა.
სერიის ფარგლებში გამართულ პირველ ონლაინ დისკუსიას მოდერატორობას
უწევდა „ჯეოქეისის“ თავდაცვის მიმართულების დირექტორი, გიორგი ანთაძე,
რომელმაც ყურადღება გაამახვილა ეროვნული უსაფრთხოების ფუნდამენტურ
პარადიგმებსა და თეორიულ მეთოდოლოგიებში ღირებულებების მნიშვნელობაზე.
ვებინარზე

მოწვეულმა

სპიკერებმა,

გენერალ-ლეიტენანტმა,

ფილოსოფიის

დოქტორმა, დავით თევზაძემ და საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორმა,
შალვა ძებისაშვილმა განიხილეს თუ რას ნიშნავს უსაფრთხოება თანამედროვე
ტენდენციების გათვალისწინებით დღეს საქართველოსთვის.
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https://www.geocase.ge/ka/news/410/jeoqeisis-vebinarebis-seriis-farglebshi-onlaindiskusia-ras-nishnavs-usafrtkhoeba-dghes-saqartvelostvis-gaimarta
იხილეთ ჩანაწერი:
https://www.facebook.com/events/864631247461433/?acontext=%7B%22event_action_hi
story%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
პანდემიის გავლენა
ელექტრონულ კომერციაზე

თარიღი: 15.04.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური ორგანიზაცია
„ჯეოქეისის“

ორგანიზებით,

ონლაინ
„პანდემიის

გავლენა

მოდერატორობა

ელექტრონულ

„ჯეოქეისის”

კომერციაზე”

ამერიკისმცოდნეობისა

დისკუსია

გაიმართა,
და

რომელსაც

ევროატლანტიკური

მიმართულების დირექტორმა, პროფესორმა ხათუნა ბურკაძემ გაუწია.
ხათუნა ბურკაძემ ყურადღება გაამახვილა პანდემიის გამოწვევების კვალდაკვალ
ახალი მიდგომების შემუშავების აუცილებლობაზე, რაც ციფრული ადაპტაციის
პროცესში ბიზნეს სექტორს განვითარებაში დაეხმარება და ხელს შეუწყობს ციფრული
ეკონომიკის განვითარებას მომავალში.
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მოვალეობის შემსრულებელმა, ნინო კვეტენაძემ
დისკუსიაში მონაწილეობისას აღნიშნა, რომ 2020 წელს ელექტრონულ კომერციაზე
მოთხოვნა პანდემიისა და არსებული შეზღუდვების ფონზე სამჯერ გაიზარდა.
optimo.ge-სა და adapter.ge-ს დირექტორმა, ნიკოლოზ ფოფხაძემ პანდემიის დროს
შექმნილ პლატფორმებსა და ბიზნეს სექტორისთვის განსაკუთრებით მცირე და
საშუალო ბიზნესისთვის შექმნილ ახალ შესაძლებლობებსა და გამოწვევებზე
ისაუბრა.
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„ჯეოქეისის“

თავმჯდომარის

მოადგილემ,

ბაქარ

ფალავანდიშვილმა

ელექტრონული კომერციის საკანონმდებლო ჩარჩო პროექტის და EU4Digital-ის
ინიციატივის შესახებ ისაუბრა, რომლის მიზანიც ელექტრონული კომერციის სფეროს
განვითარება, ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ციფრული
ბაზრების დაახლოების ხელშეწყობაა. ასევე, მან საქართველოში ელექტრონული
კომერციის სფეროს განვითარების, ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოების
გამოწვევის, დაგეგმილი საპილოტე პროექტისა და EU4GEORGIA-ს ანგარიშის
შესახებ ისაუბრა.
https://www.geocase.ge/ka/news/400/jeoqeisis-organizebit-onlain-diskusia-pandemiisgavlena-eleqtronul-komerciaze-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://bit.ly/3dpuOHo%C2%A0
„ჯეოქეისის“ 4-ნაწილიანი
რეკომენდაციათა პაკეტის
პრეზენტაცია

თარიღი: 02.04.2021
ჰიბრიდული ფორმატი
ანალიტიკური
ორგანიზაცია „ჯეოქეისის“
პოლიტიკის დოკუმენტის „ჯეოქეისის“

4-ნაწილიანი

რეკომენდაციათა

პაკეტის:

ჯანდაცვა,

ეკონომიკა,

განათლება, ეროვნული თავდაცვა და უსაფრთხოება წარდგენა საქართველოს
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა.
აღნიშნული რეკომენდაციების პაკეტის განვითარება პანდემიის შედეგად შექმნილმა
ვითარებამ განაპირობა. დოკუმენტის ავტორებმა პანდემიის თანმდევი გამოწვევების
ფონზე შეისწავლეს ჯანდაცვის, ეკონომიკის, განათლების, ეროვნული თავდაცვისა და
უსაფრთხოების სფეროში არსებული ვითარება და შესაბამისი წინადადებები,
რეკომენდაციები შეიმუშავეს. მისი მიზანია საქართველოს პარლამენტსა და
მთავრობას შესთავაზოს ინიციატივები, თვისობრივად ახლებური მიდგომები ქვეყნის
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შემდგომი განვითარების გზაზე 4-ვე საკვანძო მიმართულებით განსახორციელებელ
ცვლილებებთან დაკავშირებით. ეკონომიკური უსაფრთხოების ნაწილი მომზადდა
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრთან
თანამშრომლობით.
„ჯეოქეისის“ რეკომენდაციათა პაკეტის თანაავტორები არიან: ვიქტორ ყიფიანი,
ზვიად კირტავა, ხათუნა ბურკაძე, ვახტანგ ჭარაია, შოთა გულბანი, ოთარ ანგურიძე,
ლევან კოკაია, ბაქარ ფალავანდიშვილი, გიორგი ანთაძე, ბაჩო თორთლაძე.

ანალიტიკური ორგანიზაცია "ჯეოქეისის" რეკომენდაციათა 4-ნაწილიანი პაკეტის
პრეზენტაციის პირდაპირი ჩვენება: https://fb.watch/5MzohUyLHD/
აშშ-საქართველო სტრატეგიული
პარტნიორობიდან სტრატეგიულ
მოკავშირეობამდე

თარიღი: 05.03.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ონლაინ

დისკუსია

სტრატეგიულ

„აშშ-საქართველო

მოკავშირეობამდე”

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“

ორგანიზებით,

სტრატეგიული

პარტნიორობიდან

გაიმართა,

რომელსაც

მოდერატორობა

„ჯეოქეისის” თავმჯდომარემ, ვიქტორ ყიფიანმა და „ჯეოქეისის” მკვლევარმა,
პროფესორმა, საერთაშორისო სამართლის დოქტორმა, ხათუნა ბურკაძემ გაუწიეს.
„ჯეოქეისის“ თავმჯდომარემ, ვიქტორ ყიფიანმა ყურადღება გაამახვილა რეგიონში
შეცვლილი უსაფრთხოების გარემოსა და იმ ეტაპების მსჯელობაზე, რომლებიც ხელს
შეუწყობენ

სტრატეგიული

პარტნიორობიდან

სტრატეგიულ

მოკავშირეობაზე

გადასვლას.
ონლაინ

დისკუსიაში

მოწვეულმა

სპიკერებმა,

საქართველოს

პარლამენტის

თავმჯდომარის მოადგილემ კახაბერ კუჭავამ, საქართველოს საგანგებო და
სრულუფლებიანმა ელჩმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დავით ბაქრაძემ, ახალი
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ადმინისტრაციის პირობებში აშშ-საქართველოს დღის წესრიგის პრიორიტეტული
მიმართულებები მიმოიხილეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს
შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის სტრუქტურასა და მნიშვნელობაზე
ისაუბრეს.
https://www.geocase.ge/ka/news/372/jeoqeisis-organizebit-onlain-diskusia-ashshsaqartvelo-strategiuli-partniorobidan-strategiul-mokavshireobamde-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://bit.ly/3qhOYGp%C2%A0
სტრასბურგის სასამართლოს
ისტორიული გადაწყვეტილების
სამართლებრივი და
პოლიტიკური შედეგები

თარიღი: 26.02.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“ ორგანიზებით, ონლაინ დისკუსია „სტრასბურგის სასამართლოს
ისტორიული გადაწყვეტილების სამართლებრივი და პოლიტიკური შედეგები“
გაიმართა, რომლის მიზანი გახლდათ 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე ადამიანის
უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს მიერ მიღწეული გამარჯვების
სამართლებრივი სტრატეგიის ანალიზი.
„ჯეოქეისის“ თავმჯდომარემ, ვიქტორ ყიფიანმა ონლაინ განხილვას მოდერატორობა
გაუწია. ვიქტორ ყიფიანმა დისკუსიის დასაწყისში ყურადღება გაამახვილა საკითხის
მნიშვნელობასა და აქტუალობაზე.
დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს
საელჩოს საქმეთა დროებით რწმუნებულმა, საქართველოს მთავრობის ყოფილმა
მრჩეველმა საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ, გიორგი ნაკაშიძემ,
„ჯეოქეისის“ მკვლევარმა, ოლეგ (ბაჩო) თორთლაძემ და „ჯეოქეისის“ მკვლევარმა,
პროფესორმა, საერთაშორისო სამართლის დოქტორმა, ხათუნა ბურკაძემ.
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https://www.geocase.ge/ka/news/368/jeoqeisis-organizebit-onlain-diskusia-strasburgissasamartlos-istoriuli-gadatsyvetilebis-samartlebrivi-da-politikuri-shedegebi-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: http://bit.ly/3sDpkha
100 წელი საქართველოს
დემოკრატიული რესპუბლიკის
ოკუპაციიდან

თარიღი: 19.02.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური
„ჯეოქეისის“

ორგანიზაცია
ორგანიზებით,

ონლაინ დისკუსია „100 წელი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის
ოკუპაციიდან. რატომ წავაგეთ 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომი"გაიმართა.
ონლაინ განხილვას მოდერატორობა „ჯეოქეისის“ ეროვნული უსაფრთხოებისა და
საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხების მკვლევარმა, გიორგი ანთაძემ გაუწია.
ონლაინ დისკუსიაში ისტორიკოსმა დიმიტრი სილაქაძემ, საქართველოს ეროვნული
არქივის

თანამშრომელმა,

გენერალ

–

მაიორმა,

სამხედრო

მეცნიერებათა

დოქტორმა, საქართველოს გენერალური შტაბის ყოფილმა უფროსმა, ვახტანგ
კაპანაძემ,

გენერალ

მაზნიაშვილის

სახელობის

ახალგაზრდული

ლეგიონის

თანადამფუძნებელმა - პაატა გიგაურმა საქართველოს ბოლშევიკური ოკუპაციის
უმძიმესი დღეები, 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომის სამხედრო პოლიტიკური
ასპექტები განიხილეს.
https://www.geocase.ge/ka/news/365/jeoqeisis-organizebit-onlain-diskusia-100-tselisaqartvelos-demokratiuli-respublikis-okupaciidan-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: http://bit.ly/3se8XHx
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ელექტრონული ჯანდაცვა და ტელემედიცინა კოვიდ-19 პანდემიის პერიოდში გამოწვევები და შესაძლებლობები

თარიღი: 20.01.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“

ორგანიზებით,

ონლაინ

დისკუსია

„ელექტრონული ჯანდაცვა და ტელემედიცინა კოვიდ 19 პანდემიის პერიოდში გამოწვევები და შესაძლებლობები“ გაიმართა.
ონლაინ განხილვას მოდერატორობა „ჯეოქეისის“ მკვლევარმა, ელექტრონული
ჯანდაცვის სპეციალისტმა, პროფესორმა ზვიად კირტავამ გაუწია. მოწვეულმა
სპიკერებმა - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,
ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ თამარ
გაბუნიამ,

დაავადებათა

კონტროლის

და

საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის

ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, აშშ-ში SOC
Telemed-ის ნევროლოგმა, ტელემედიცინის სპეციალისტმა დავით მრელაშვილმა,
ჯანდაცვის ექსპერტმა, „MyDoc - ტელეკლინიკის“ მმართველმა პარტნიორმა ირაკლი
სასანიამ - პანდემიის დროს ელექტრონული ჯანდაცვისა და ტელემედიცინის
გამოწვევები და შესაძლებლობები განიხილეს.
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https://www.geocase.ge/ka/news/352/jeoqeisis-organizebit-onlain-diskusia-eleqtronulijandacva-da-telemedicina-kovid-19-pandemiis-periodshi-gamotsvevebi-dashesadzleblobebi-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://www.facebook.com/GeocaseGeo/videos/423953868710690

კონკურენციის სამართალი და
პოლიტიკა რეგულირებად
სექტორში

თარიღი: 20.01.2021
ონლაინ ფორმატი
ანალიტიკური

ორგანიზაცია

„ჯეოქეისის“

ორგანიზებით

ონლაინ დისკუსია „კონკურენციის სამართალი და პოლიტიკა რეგულირებად
სექტორში“ გაიმართა.
„ჯეოქეისის“ თავმჯდომარის მოადგილემ, ბაქარ ფალავანდიშვილმა ონლაინ
განხილვას

მოდერატორობა

გაუწია.

მოწვეულმა

სპიკერებმა,

კონკურენციის

სააგენტოს თავმჯდომარემ, ირაკლი ლექვინაძემ, საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ, დავით
ნარმანიამ, კომუნიკაციების კომისიის წევრმა, ვახტანგ აბაშიძემ 2020 წელს
კონკურენციის შესახებ კანონში განხორციელებული ცვლილები განიხილეს.
https://www.geocase.ge/ka/news/344/jeoqeisis-organizebit-onalin-diskusia-konkurenciissamartali-da-politika-regulirebad-seqtorshi-gaimarta

იხილეთ ჩანაწერი: https://youtu.be/i3p8scREFlY
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ინტერვიუები და სტატიები
ვიქტორ ყიფიანი - „ჯეოქეისის“ თავმჯდომარე
„სამსჯელოდ მხოლოდ“

თარიღი: 14.12.2021
სტატიაში

განხილულია

პერიოდში

ბოლო

საერთაშორისო

ურთიერთობათა

სფეროში

მიმდინარე ცვლილებები. აღნიშნული
ცვლილებების

ფონზე,

ვიქტორ

ყიფიანი ქვეყნის საერთაშორისო არენაზე პოზიციონირების 9-პუნქტიანი გეგმის
შესახებ საუბრობს.
ვიქტორ ყიფიანმა აღნიშნა: „მსოფლიო დღითიდღე უფრო და უფრო ეგოისტური
ხდება, ხოლო უშურველად გასაღები სიკეთისა და უანგარო თანადგომის რესურსი
თვალსა და ხელს შუა ცვდება. სამაგიეროდ, არ მცირდება მთხოვნელთა რიცხვი ამ
რესურსის მისაღებად. ამ არასახარბიელო რიგში მომლოდინეთა შორის სამუდამოდ
რომ

არ

ჩავრჩეთ,

საკუთარ

ბედსა

და

მომავალს

პროფესიონალიზმის,

პატრიოტიზმისა და პატიოსნების ქართული საერთო-ეროვნული ძალისხმევით უნდა
მივეშველოთ. თანაც, დროულად“.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://geocase.ge/ka/publications/588/samsjelod-mkholod
მოქმედება

თუ

უმოქმედობა:

ასარჩევი აი ეს არის

თარიღი: 03.08.2021
სტატია

ეხება

სახელმწიფოს

როლისა და მისი ფუნქციონალური
მდგენელების
საჭიროებას
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გადააზრების
და

ცვლილებების

განხორციელების აუცილებლობას. ვიქტორ ყიფიანის განცხადებით, „ცვლილებები
სასურველია განხორციელდეს დინჯად, მაგრამ გაჭიანურების გარეშე; სისტემურად,
მაგრამ არა არსებულის სრული ჩამოშლით; გააზრებულად და არა ხელაღებით;
სიღრმისეულად და არა ნაწილობრივ-პროპაგანდისტულად; ინსტიტუციონალიზმის
რეალური გაგებით და არა პოლიტიკურ-კონიუნქტურული რიტორიკის თანხლებით;
ფუნქციონალური გადახალისების უკომპრომისო დაშვებით, მაგრამ არა ადამიანების
ჭეშმარიტი პროფესიული და დამსახურებული კარიერული ბედის მსხვრევის ხარჯზე“.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია: https://geocase.ge/ka/publications/494/
moqmedeba-tu-umoqmedoba-asarchevi-ai-es-aris
ვისი

საქმეა

ქვეყნის

დაცვა?

ეროვნული თავდაცვის თანაბრად
ნაცნობი

და

„უცნობი“

საკითხის

შესახებ

თარიღი: 20.05.2021
სტატიაში განხილულია თავდაცვისა
და,

ზოგადად,

უსაფრთხოების

ფართო კონცეპტუალური სისტემის ფორმირებისას გასათვალისწინებელი წესები,
მიდგომები.

ამასთანავე,

ავტორი

განსაკუთრებულ

ყურადღებას

ამახვილებს

პარტნიორების მხარდაჭერის მნიშვნელობაზე რეფორმების განხორციელების
პროცესში.
ეროვნული უსაფრთხოების კონტექსტში ვიქტორ ყიფიანი აღნიშნავს: „მოწოდების
სიმაღლეზე უნდა იყოს ქართული სახელმწიფო და პარტიულ-პოლიტიკური
სპექტრიც. მათ მიერ მომზადებული ყოველი მსხვილი პროექტი თუ შეთავაზება
აუცილებლად უნდა გადიოდეს ეროვნული უსაფრთხოების საერთო სისტემასთან
თავსებადობის ტესტს. მიგვაჩნია, რომ ამგვარი დიაგნოსტიკა მიზანშეწონილია ყველა
საქვეყნო მასშტაბის ინიციატივის შემთხვევაში, მიუხედავად მისი დანიშნულებისა თუ
შინაარსისა. აღნიშნული მიდგომის რეალიზებას უკვე არაერთი მოწინავე ქვეყანა
შეუდგა – უსაფრთხოების კრიტერიუმი თამამად გამოიყენება გადაწყვეტილების
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მიღების ან ნებართვის ადმინისტრირებისას. ასეთი საზომი დღეს უკვე არა მხოლოდ
პოლიტიკის დოკუმენტების დონეზე ასახული მოთხოვნაა, არამედ ეროვნულ
საკანონმდებლო აქტებშიც იმკვიდრებს ადგილს“.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია: https://geocase.ge/ka/publications/430/visisaqmea-qveynis-dacva-erovnuli-tavdacvis-tanabrad-nacnobi-da-ucnobi-sakitkhisshesakheb
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ბაქარ ფალავანდიშვილი - „ჯეოქეისის“ თავმჯდომარის მოადგილე
ეკონომიკური

განვითარების

შემზღუდველი ფაქტორები

თარიღი: 27.01.2021
სტატია შეეხება ეკონომიკის ზრდის
შემაფერხებელ გარემოებებს, მათ
შორის,
ცვლილებების

სტრუქტურული
განხორციელების

სირთულეებს წარმოების სექტორში ცვლილებების გამო. სტატიაში მიმოხილულია
სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და განათლების, გეოგრაფიისა და ტექნოლოგიური
გადადინების მნიშვნელობა და მათთან დაკავშრებული სირთულეები ეკონომიკური
ზრდის კონტექსტში. სხვადასხვა კვლევებზე დაყრდნობით, სტატია, აგრეთვე, აფასებს
ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე გავლენის მომხდენ რეფორმებს.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://geocase.ge/ka/publications/349/ekonomikuri-ganvitarebis-shemzghudvelifaqtorebi
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ხათუნა ბურკაძე - „ჯეოქეისის“ ამერიკისმცოდნეობისა და ევროატლანტიკური
მიმართულების დირექტორი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი
ხათუნა

ბურკაძე

აგრესიული

-

კრემლის

პოლიტიკის

ფონზე

აუცილებელია

აშშ-საქართველოს

სტრატეგიული

პარტნიორობის

ქარტიის განახლება
თარიღი: 04.12.2021
უკრაინა-რუსეთის საზღვართან რუსული სამხედრო ძალების კონცენტრაციის ფონზე,
ალიანსის რიგის მინისტერიალის შედეგების შესახებ „ინტერპრესნიუსი“ ხათუნა
ბურკაძეს ესაუბრა.
ხათუნა ბურკაძემ აღნიშნა: „ნატო-ს რიგის მინისტერიალზე საქართველოსა და
უკრაინის

საგარეო

საქმეთა

მინისტრების

მიწვევა

და

მათთან

ერთად

ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სხდომის ფარგლებში უსაფრთხოების მთავარ
გამოწვევებზე საუბარი მიანიშნებს, რომ ალიანსისათვის ორივე სახელმწიფო
ღირებული პარტნიორია. ჩვენ საერთო საფრთხე გვაერთიანებს და მას რუსეთის
ფედერაცია ჰქვია. ისტორიულადაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შექმნა
საბჭოთა

კავშირიდან

მომდინარე

საფრთხეების

შეკავების

აუცილებლობამ

განაპირობა. მიუხედავად „ცივი ომის“ დასრულებისა, რუსეთს ომის რიტორიკა არ
შეუცვლია

და

სამწუხაროდ,

ეს

კონკრეტული

აგრესიული

მოქმედებების

განხორციელებით ვიხილეთ როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინის მაგალითზე“.
ამასთანავე, ხათუნა ბურკაძემ განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა ქვეყნის
მიერ ახალი ფუნქციის შეძენის აუცილებლობაზე. „საქართველოს სტრატეგიული
მდებარეობა ჩვენთვის ორი დატვირთვის მქონეა. მას შესაძლებლობებთან ერთად
გამოწვევებიც ახლავს, რადგან ევროპისა და აზიის გასაყარზე არაერთი დიდი
სახელმწიფოს ინტერესი იკვეთება. აუცილებელია, აღნიშნული გეოგრაფიული
მოცემულობა მაქსიმალურად შესაძლებლობების შექმნის ქვაკუთხედად ვაქციოთ.
მიუხედავად სირთულეებისა, დროა, საკითხებს დიდი სტრატეგიის პრიზმით
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შევხედოთ. ახალი ფუქნციის შესაძენად აუცილებელია ქვეყნის ინფრასტრუქტურული,
სატრანსპორტო, ლოგისტიკური, ენერგეტიკული, საგანმანათლებლო და საფინანსო
სისტემების პოტენციალის განსაზღვრა და განვითარება. ამასთანავე, მონაცემების
ეპოქაში აუცილებელია, მოვიზიდოთ ციფრულ ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული
ტრანსნაციონალური კომპანიები და შევუქმნათ სათანადო პირობები საქართველოში
თავიანთი წარმომადგენლობების გასახსნელად. ეს კი მოგვცემს შესაძლებლობას
განვახორციელოთ ფართომასშტაბიანი საკომუნიკაციო პროექტები და რეალურად
გავხდეთ რეგიონალური ჰაბი“, - განაცხადა ხათუნა ბურკაძემ.
ასევე, კრემლის აგრესიული პოლიტიკის ფონზე, მან

ამერიკის შეერთებულ

შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიის განახლების აუცილებლობაზე
ისაუბრა. ეს, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების შესაკავებლად, გულისხმობს
მაღალ პოლიტიკურ დონეზე

უსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარების

ახალი ინსტრუმენტების შექმნას.
გაეცანით ხათუნა ბურკაძის ინტერვიუს:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/686695-xatuna-burkaze-kremlis-agresiulipolitikis-ponze-aucilebelia-ashsh-sakartvelos-strategiuli-partniorobis-kartiis-ganaxleba
ხათუნა

ბურკაძე

-

ციფრული

ტექნოლოგიების

ერაში

ქართული

დიპლომატია

ტრანსფორმაციას

მოითხოვს

თარიღი: 19.11.2021
პუბლიკაცია საქართველოს საგარეო
უწყების გაციფრულებას ეხება. ასევე,
ავტორი თანამედროვე დიპლომატიის ორი ახალი სახის - ციფრული და კიბერ
დიპლომატიის განმარტებას გვთავაზობს. ავტორის აღნიშნული დეფინიციები
„ფლეტჩერ ფორუმმა“ 21-ე საუკუნის დიპლომატიის რუბრიკაში შეიტანა.
ხათუნა ბურკაძის თვალთახედვით, “საქართველოს საგარეო უწყების გაციფრულების
კონტექსტში სასურველია, „დიპლომატიური სამსახურის შესახებ“ საქართველოს
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კანონში შევიდეს ცვლილება და მის საფუძველზე დაწესდეს ახალი უმაღლესი
დიპლომატიური თანამდებობა - ციფრულ საქმეთა ელჩი. მისი მიზანი იქნება ხელი
შეუწყოს ქართულ დიპლომატიაში ციფრული მიღწევების დანერგვას, მათ შორის
საგარეო

პოლიტიკის

პრიორიტეტების

განხორციელებისას

ციფრული

მმართველობის ინსტრუმენტების გამოყენებას და გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში

მონაცემების,

განსაკუთრებით

დიდი

მოცულობის

მონაცემების

დამუშავებისას ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების გამოყენებას“. მისი
თქმით,

აღნიშნული

პოზიციის

შემოღება

მნიშვნელოვანია

ეკონომიკური

დიპლომატიის განვითარების თვალსაზრისითაც. კერძოდ, მას ექნება პერმანენტული
ურთიერთობა ტექნოლოგიურ კომპანიებთან. ციფრული ბიზნესის ლობირებისათვის
ხელშეწყობით კი ქვეყანას გაუჩნდება შესაძლებლობა ტექნოლოგიებსა და
მონაცემებზე ორიენტირებულმა ტრანსნაციონალურმა ორგანიზაციებმა ინვესტიციები
საქართველოში განახორციელონ.
სხვა ინიციატივების შესახებ ინფორმაციის მიღების მიზნით, გაეცანით ხათუნა ბურკაძის
თვალსაზრისს:https://www.interpressnews.ge/ka/article/684442-xatuna-burkaze-cipruliteknologiebis-erashi-kartuli-diplomatia-transpormacias-moitxovs
ხათუნა

ბურკაძე

-

ქვეყნის

მავთულხლართებისგან
გათავისუფლებას
რეფორმებითა

ერთიანობით,

და

პარტნიორების

მხარდაჭერით შევძლებთ

თარიღი: 13.08.2021
პუბლიკაციაში

ხათუნა

ბურკაძე

ოკუპაციის, როგორც ქვეყნის მთავარი
გამოწვევისა და მისი დაძლევის გზების შესახებ საუბრობს.
ხათუნა ბურკაძემ განაცხადა: „სახელმწიფოს მდგრადობის ღერძი, ქვაკუთხედი მის
ტერიტორიულ

მთლიანობაშია.

ხელოვნური ბარიერებისგან

საქართველოს

მავთულხლართებისგან,

გათავისუფლება უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული
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მიზანია,

რომლის

პოლარიზება,
მნიშვნელოვანი

მიღწევა

დაპირისპირება
მიზნების,

ერთობლივი
კი

ძალისხმევითაა

შესაძლებელი.

ქვეყნისათვის

სასიცოცხლოდ

აფერხებს

ამოცანების

განხორციელებას.

რეფორმების თანმიმდევრულობა ხელს შეუწყობს
მიღწევას და საქართველოს

ერთიანობა

და

ჩვენი ისტორიული არჩევანის

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში

ინტეგრაციას“.
მისი

თქმით,

ჩართულობით,

აუცილებელია

კონსენსუსით,

კომპრომისით,

ყველა

მხარის

თვისობრივად ახალი მიდგომებით, საკვანძო მიმართულებებით

ცვლილებების განხორციელება. „ეს კი მოგვცემს შესაძლებლობას ევროპულ
დემოკრატიულ სახელმწიფოდ ჩამოვყალიბდეთ, სადაც თითოეული ჩვენგანის
ფუნდამენტური უფლებები დაცული იქნება და განვითარების მეტი შესაძლებლობები
შეიქმნება. სწორედ ევროპულ დემოკრატიულ სისტემას შეუძლია დაარწმუნოს ჩვენი
აფხაზი და ოსი თანამოქალაქეები, რომ გაერთიანებულ საქართველოში ერთად
თანაცხოვრება წარმოადგენს რეალურ გარანტიას მათი იდენტობის დაცვისა და
განვითარებისათვის“, - დასძინა ხათუნა ბურკაძემ.
მან

პარტნიორებთან

სტრატეგიული

თანამშრომლობის

გაღრმავების

აუცილებლობაზე განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა. ასევე, დეოკუპაციის
კონტექსტში, ხათუნა ბურკაძემ საქართველოს მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპულ
სასამართლოში აგვისტოს ომის საქმეზე მიღწეული წარმატების მნიშვნელობის
შესახებ ისაუბრა.
გაეცანით ხათუნა ბურკაძის თვალსაზრისს:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/669751-xatuna-burkaze-kveqnismavtulxlartebisgan-gatavisuplebas-ertianobit-repormebita-da-partniorebis-mxardacheritshevzlebt
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გიორგი ანთაძე - „ჯეოქეისის“ თავდაცვის და უსაფრთხოების მიმართულების
დირექტორი
ნახევარგამტარების გეოპოლიტიკა

თარიღი: 21.05.2021
მსოფლიო ეკონომიკის უკანასკნელი
ორი

წლის

ერთ-ერთი

მოვლენა
შექმნილი

მთავარი

ნახევარგამტარებზე
დეფიციტი

გამომდინარე

და

მისგან

გლობალური

ეკონომიკური შედეგებია. აღნიშნული თემატიკა წამყვანი ეკონომიკური ცენტრების
უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად იქცა. მაღალ ტექნოლოგიური წარმოების პროცესები,
წამყვანი ინდუსტრიული დარგები დღეს წარმოუდგენელია პროცესორებისა და
ნახევარგამტარების გარეშე. ყოველ წლიურად აღნიშნული საკითხი სულ უფრო
მზარდი მნიშვნელობის ხდება და ქვეყნების ეკონომიკური და პოლიტიკური
უსაფრთხოების განუყოფელი ნაწილი ხდება. ევროკავშირი და აშშ ძალისხმევას არ
იშურებს აღნიშნული წარმოების სიმძლავრეების ავტონომიური შესაძლებლობების
გასაზრდელად ადგილობრივად. ზემოთ მოყვანილი სტატია მიმოიხილავს 2021
წელს

არსებულს

განვითარებულ
მნიშვნელობით

სიტუაციას

და

უმნიშვნელოვანეს
შორს

მიმავალი

ნახევარგამტარების
ტენდეციებს,
შედეგები

წარმოების

რომელთაც

შეიძლება

ქონდეს

ირგვლივ
თავიანთი
მთელი

მსოფლიოსათვის.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია: https://geocase.ge/ka/publications/431/
nakhevargamtarebis-geopolitika
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ავღანური სინდრომი

თარიღი: 14.09.2021
აშშ-ის მიერ წარმოებული ყველაზე
ხანგრძლივი ომის დასრულება და
მისი დასკვნითი ფაზის პერიპეტიები,
წლევანდელი

წლის

ერთ-ერთი

მთავარი მოვლენა იყო საერთაშორისო არეალზე. თალიბანის ე.წ. „ბლიცკრიგი“
ქაბულის წინააღმდეგ უმრავლესობისათვის აბსოლუტურ მოულოდნელობად იქცა.
არა ერთი სტატია დაიწერა ომის პოლიტიკურ და სამხედრო შედეგების შეფასებაზე.
აღნიშნული სტატია მიმოიხილავს ავღანეთში მიმდინარე და დასრულებულ
საერთაშორისო მისიებს, მის შედეგებსა და პოლიტიკურ და სტრატეგიული
გათვლების ხასიათს. განხილულია აშშ-ს ყველაზე ხანგრძლივი ომის შედეგების
სამხედრო-სტრატეგიული აზროვნების ძირითად პრინციპებთან მიმართებაში და
მოცემულია აღნიშნული მოვლენების ავტორისეული შეფასებები, რომლებიც ომის
შედეგს წარმოგვიდგენს როგორც გლობალური დასავლეთის კიდევ ერთ მარცხს,
რასაც ექნება შორს მიმავალი შედეგები. აღნიშნული სტატიის დასკვნები ეხმიანება
რუსეთის მიერ გლობალური დასავლეთის წინააღმდეგ მოთხოვნილი შეთანხმების
მიზნებს.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://geocase.ge/ka/publications/511/avghanuri-sindromi
გიორგი ანთაძე - ავღანეთის მოვლენებით დასავლეთის პოლიტიკური გავლენა
შემცირდა

და

დაუბრუნდა

მე-20

საუკუნის დასასრულის ვითარებას,
უკრაინის,
მოლდოვას
სივრცეში

საქართველოსა

და

ევროატლანტიკურ
გაწევრიანების

დროის

საკითხი კი ღიად რჩება

თარიღი: 06.09.2021
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ინტერვიუ სადაც ძირითადი აქცენტი კეთდება ავღანეთში საერთაშორისო მისიების
დასრულების სამხედრო-პოლიტიკურ შედეგებზე, გეოპოლიტიკურ იმპლიკაცეიბსა
და აღნიშნული მოვლენების ჩვენს რეგიონზე შესაძლო გავლენის ასპექტებზე.
ინტერვიუ გლობალურ ჭრილში მიმოიხილავს ავღანეთის ირგვლივ შექმნილ
ვითარებას და მას წარმოგვიდგენს როგორც ზოგადად დასავლეთში არსებული
პოლიტიკური წინააღმდეგობების ერთ-ერთ შედეგს. ასევე ხაზგასმულია აშშ-ის მიერ
წარმოებული ბოლო ომების სტრატეგიული გათვლის არასწორ ასპექტები და ომის
დასრულების, მისი ბოლო ფაზის პრობლემური ხასიათი, როგორც ერაყში, ასევე
ავღანეთში. ზოგადად ავღანეთის ომის შედეგები მოცემულია როგორც ბოლო
ათწლეულში მიმდინარე გლობალური მოვლენების ლოგიკური გაგრძელება და
შედეგი. ზემოთ მოყვანილი თემების ჭრილში საუბარი ეხება ასევე ავღანეთიდან აშშს გამოსვლის საქართველოზე გავლენის შესაძლო ხასიათსა და შედეგებს.
გთხოვთ, იხილოთ ინტერვიუს სრული ვერსია:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/672648-giorgi-antaze-avganetis-movlenebitdasavletis-politikuri-gavlena-shemcirda-da-daubrunda-me-20-saukunis-dasasrulisvitarebas-ukrainis-sakartvelosa-da-moldovas-evroatlantikur-sivrceshi-gacevrianebisdrois-sakitxi-ki-giad-rcheba?fbclid=IwAR3virYppWgtpP7-LKWx2HIVYsu27YwwvqcN_5xhY2IA7cRjuvhrQ2nxSY
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დავით აფციაური - „ჯეოქეისის“ ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულების
დირექტორი
მსოფლიო

ბაზარზე

და

საქართველოში ნედლი ნავთობის
მაღალი ფასის პრობლემის ზოგიერი
ასპექტი

თარიღი: 29.11.2021
სტატიაში განიხილება ნავთობზე და
ბენზინზე

მკვეთრად

გაზრდილი

ფასის გამო მსოფლიო ენერგეტიკულ ბაზარზე შექმნილი მდგომარეობა, აგრეთვე ამ
კრიზისის ძირითადი მიზეზები, რომლებიც ზიანს აყენებენ პანდემიით ისედაც
დაზარალებული გლობალური ეკონომიკის განვითარების პოზიტიური ტენდენციების
განმტკიცებას.
ამასთან დაკავშირებით, შეთანხმების მიღწევას წამყვან ექსპორტიორებსა და
იმპორტიორებს შორის აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, მათ შორის ისეთ ქვეყნებს
შორის როგორიცაა აშშ, ჩინეთი, რუსეთ, საუდის არაბეთი და სხვა.
ამ მიმართებით საჭიროა, რომ „ოპეკმა“ და ალიანსმა, ერთი მხრივ, და აშშ-მ, ჩინეთმა,
იაპონიამ, ინდოეთმა, მეორე მხრივ, მიაღწიონ შესაბამის შეთანხმებას, რათა
გლობალური ენერგეტიკული ბაზარი უფრო სტაბილური გახდეს და ქვეყნებში არ
მოხდეს შესაძლო სოციალური დაძაბულობის ესკალაცია.
ნავთობზე ფასების მომატებასთან დაკავშირებულმა კრიზისმა არ უნდა გამოიწვიოს
დიდი

ზეგავლენა

საქართველოზე,

ენერგეტიკული

ამასთან

შეიძლება

რესურსების
გამოიწვიოს

თვალსაზრისით
სოციალური

ღარიბ

დაძაბულობა

მომხმარებელთა წრეებში.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://www.geocase.ge/ka/publications/564/some-aspects-of-the-problem-of-high-priceover-crude-oil-on-the-world-market-and-georgia
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ემილ ავდალიანი - „ჯეოქეისის“ აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულების
დირექტორი
სამხრეთ

კავკასია

და

ახალი

იერარქიული წესრიგი

თარიღი: 27.09.2021
ბოლო

დროს

საქართველოში

ხშირად ისმის კითხვა იცვლება თუ არა
ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა. ისევ
იკვეთება

ტენდენცია

დასავლეთთან,

ან

„ან

რუსეთთან“.

რეალობა კი შესაძლოა უფრო მეტად ნიუანსური იყოს ქვეყანა არც დასავლეთთან,
არც რუსეთთან იქნება. ჩვენ, შესაძლოა, მრავალვექტორული საგარეო პოლიტიკური
კურსის ჩამოყალიბების მცდელობების მომსწრენი ვიყოთ. ამის გამომწვევი მიზეზი კი
მრავალია

და

მოიცავს

პრობლემებს

როგორც

ევროკავშირში,

ზოგადად

ლიბერალურ მსოფლიო წესრიგში, ასევე ქვეყნის შიგნით შექმნილი მძიმე
პოლიტიკური მდგომარეობით. ამ ცვლილებების პარალელურად, ახალი წესრიგი
ისახება

სამხრეთ

კავკასიაშიც,

სადაც

საქართველოს

როლი

კრიტიკულად

მნიშვნელოვანი იქნება დიდი მეზობელი ქვეყნებისთვის.
საქართველომ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 30 წლის განმავლობაში განვლო
პერიოდი, რომელიც ხშირად ომებითა და შიდა აშლილობით იყო დახასიათებული.
ბევრისთვის ამაზე მძიმე სურათის წარმოდგენა შეუძლებელია. ქვეყანა დღეს
დამოუკიდებელია, ინსტიტუტები ბევრად უკეთესად გამოიყურება ვიდრე ეს 1990-იანი
წლების

დასაწყისში

იყო.

პოლიტიკური

კულტურა,

მიუხედავად

უამრავი

ფუნდამენტური ნაკლისა, მაინც ვითარდება. რთულია იმის წარმოდგენა, რომ
ქვეყანაში 1990-იანი წლების მსგავსი შიდა აშლილობა განმეორდეს.
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მაგრამ საქართველო წინ ხარისხობრივად უფრო დიდი გამოწვევების წინაშე
შეიძლება აღმოჩნდეს, ვიდრე ეს დამოუკიდებლიბის აღდგენის შემდეგ იყო. ქვეყნის
საგარეო პოლიტიკური ფიქსაცია დასავლეთზე ბევრი სიკეთის მომტანი იყო, თუმცა
მას დღეს აღარ მოაქვს ის მთავარი, რისკენაც საქართველო ათეული წლების
განმავლობაში მიისწრაფოდა წინა გადადებებთან შედარებით, ამჯერად ნატოსა და
ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხი უფრო ხანგრძლივი დროით გადაიწია. ეს კი,
ბუნებრივია საქართველოს გამოსავლის ძიების საჭიროების წინაშე აყენებს.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://www.geocase.ge/ka/publications/518/samkhret-kavkasia-da-akhali-ierarqiulitsesrigi
ემილ ავდალიანი - სამხრეთ კავკასიის
რეგიონმა დიდი ძალების მეტოქეობის
ხანაში შეაბიჯა, დღეს თამაშის ახალი
წესები ყალიბდება, მტკივნეული და
გარდამავალი პერიოდია

თარიღი: 13.04.2021
ინტერვიუში

ემილ

ავდალიანი

სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ახალი გეოპოლიტიკური ვითარების თავისებურებებზე
საუბრობს. ასევე, იმის შესახებ თუ სავარუდოდ რა კავშირშია დონბასა და უკრაინარუსეთის საზღვრის მიმდებარედ რუსული სამხედრო ძალების კონცენტრაცია
სამხრეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებასთან.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://www.geocase.ge/ka/publications/396/emil-avdaliani-samkhret-kavkasiisregionma-didi-dzalebis-metoqeobis-khanashi-sheabija-dghes-tamashis-akhali-tsesebiyalibdeba-mtkivneuli-da-gardamavali-periodia
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ზვიად კირტავა - „ჯეოქეისის“ ჯანდაცვის მიმართულების დირექტორი,
მედიცინის აკად. დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის მედიცინის და ჯანდაცვის
სკოლის პროფესორი
გენეტიკური ფაქტორების შესაძლო როლი
კორონავირუსით ინფიცირებაში

თარიღი: 29.10.2021
კორონავირუსისადმი

რეზისტენტობის

მიზეზი შეიძლება გარკვეული გენები ან
მათი მუტაციები იყოს, როგორც ეს მაგალითად, აივ-ინფექციის დროს ხდება.
ასეთი კანდიდატებია გენები, რომელიც ინტერფერონ-1-ის პასუხს განსაზღვრავენ, ან
კორონავირუსის სამიზნე ACE2 რეცეპტორის გენის მეზობელი გენი, რომლის ერთერთი ვარიანტი ასოცირებულია კოვიდ-19-ით ინფიცირების და/ან მძიმე ფორმის
განვითარების დაბალ სიხშირესთან. მეცნიერებმა დაგეგმეს ინფიცირებულ პირთა
ოჯახის იმ წევრების ვრცელი კვლევა, ვისაც, საკმაო ხანგრძლივობის ახლო
კონტაქტის მიუხედავად, არ ექნებათ კოვიდ-19 სიმპტომები, დადებითი PCR ან
ანტისხეულების

ტესტები

და

არც

-

T-ლიმფოციტების

დამახასიათებელი

ცვლილებები. ასეთი მყარად კოვიდ-რეზისტენტული პირების გენომის ანალიზით
მოხდება იმ გენების დადგენა, რომელთაც შეიძლება გარკვეული დამცველობითი
ეფექტი გააჩნდეთ. ხოლო შემდეგ მსგავსი ეფექტის მიღება მიზანმიმართული
სამკურნალო ან იმუნომოდულატორული ზემოქმედებით. ან პირიქით - გენეტიკური
პროფილის გამო კოვიდ-ინფიცირების მომატებული რისკის პირების გამოვლენა და
მათთვის განსაკუთრებული დაცვითი ტაქტიკის შემუშავება. თუმცა, ასეთ კვლევებს
საკმაო დრო დასჭირდება და ამ ეტაპზე კოვიდ-19 საწინააღმდეგო ყველაზე საიმედო
და ხარჯეფექტურ ღონისძებად ვაქცინაცია რჩება.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://www.geocase.ge/ka/publications/542/genetikuri-faqtorebis-shesadzlo-rolikoronavirusit-inficirebashi
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დონალდ ტრამპის და ჯოზეფ
ბაიდენის

ანტი-პანდემიური

მიდგომების შედარება

თარიღი: 26.01.2021

დონალდ ტრამპის მიერ განხორციელებული მნიშვნელოვანი და მასშტაბური
ღონისძიებების

მიუხედავად

გადაუდებელი

მდგომარეობის

დამტკიცება,

ვაქცინების

(საზღვრების

ადრეული

გამოცხადება

კვლევების

და

და

ჩაკეტვა,

გადაუდებელი

წარმოების

ეროვნული
ხარჯების

დასაფინანსებლად

მილიარდობით დოლარის გამოყოფა, რისი წყალობით მსოფლიომ ვაქცინების
სწრაფი

განვითარების

შანსი

მიიღო),

მისი

ანტიპანდემიური

პოლიტიკა

არათანმიმდევრული და ფრაგმენტირებული იყო. როგორც ინტუიციურ, და
ნაკლებად - რაციონალურ, პოლიტიკოსს, დონალდ ტრამპს არ აინტერესებდა
სამეცნიერო კვლევები, სათანადოდ არ ითვალისწინებდა ჯანდაცვის ექსპერტების
დასკვნებს და მოსაზრებებს და ხშირად (პირბადის აუცილებლობის, შეზღუდვების
დაწესების

და

დაცვის

საკითხებში)

პირადი

ქცევით

არ

უწყობდა

ხელს

მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას. მას არ ჰქონია პანდემიის წინააღმდეგ
გლობალური

კოორდინაციის

მცდელობაც

კი

და

ჯანდაცვის

მსოფლიო

ორგანიზაციიდან ამერიკის გამოსვლით ეს ამოცანა კიდევ უფრო გაართულა.
ჯოზეფ ბაიდენის, როგორც გამოცდილი პოლიტიკოსის და რაციონალური
ლიდერის, უნარ-ჩვევები მეტად შეესაბამება პანდემიური პროცესის საშინაო თუ
გლობალური მართვის გამოწვევებს. მან სწრაფად მოახერხა ვაქცინაციის პროცესიის
კოორდინაცია, დააბრუნა ამერიკა ჯანმო-ში, გაზარდა ამერიკის მიერ ღარიბი
ქვეყნებისასთვის ანტიპანდემიური დახმარების მიწოდება რაც და სხვადასხვა
უმძლავრესი ფინანსური პაკეტების მობილიზება ეკონომიკის გამოსაცოცხლებლად.
მის მიერ პანდემიის კონტროლის კუთხით გადასაჭრელი ამოცანები სადღეისოდ
შედარებით ოდნავ გაადვილებულია, თუმცა, გლობალური და ქვეყანაში არსებული
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პოლიტიკური პოლარიზაციის გათვალისწინებით მაინც ძალიან რთული საიმისოდ,
რომ მან გარანტირებულ და სწრაფ გამარჯვებას მიაღწიოს. მომავალი გვიჩვენებს,
რამდენად მოახერხებს პრეზიდენტი ბაიდენი პანდემიურ ფრონტზე ამერიკის და
მსოფლიოს იმედების გამართლებას.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://www.geocase.ge/ka/publications/347/donald-trampis-da-jozef-baidenis-antipandemiuri-midgomebis-shedareba
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ოლეგ (ბაჩო) თორთლაძე - „ჯეოქეისის“ მკვლევარი, საერთაშორისო
სამართლის დოქტორანტი
სტრასბურგის

სასამართლოს
-

გადაწყვეტილება

წარმატების

ახალი პარადიგმა

თარიღი: 05.02.2021
უკანასკნელ პერიოდში მცირეა იმ
საკითხების

ჩამონათვალი,

რომლებიც

მკვეთრად

პოლარიზებული მოსახლეობისთვის ეროვნული ერთობის საფუძველი ხდება. ამ
მხრივ, გამონაკლისია სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოცემული დოკუმენტი,
რომელიც

გამარჯვებაა

სრულიად

საქართველოსთვის

და

მისი

ყოველი

მოქალაქისთვის, განურჩევლად პოლიტიკური მსოფლმხედველობისა. აღნიშვნის
ღირსია ყველა იმ პირის წვლილი, რომლებმაც სასამართლოში განაცხადის
წარდგენის დღიდან უკანასკნელ დღემდე არ დაიშურეს ძალისხმევა საქმის
წარმატებით დასრულებისთვის.

12 წლიანი სახელმწიფოთაშორისი დავის

სამართლებრივი პერიპეტიები კომპლექსურია და მათი სრულყოფილი შეფასება
მეტადრე იურიდიული კვლევის საგანია. შესაბამისად, ამ სტატიის მიზანია არა
დოქტრინალური ანალიზი, არამედ, იმ მნიშვნელოვან დასკვნებზე მსჯელობა,
რომლებსაც სასამართლოს გადაწყვეტილებაში მრავალგზის შევხვდებით. ამგვარი
განხილვა დაგვეხმარება საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის აღიარების,
რუსეთის პასუხისმგებლობის გამოკვეთისა და დეოკუპაციის პროცესის წარმართვის
თვალსაზრისით

არსებული

მიღწევის

იდენტიფიცირებასა

და

სამომავლო

პერსპექტივების განჭვრეტაში.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://www.geocase.ge/ka/publications/356/strasburgis-sasamartlos-gadatsyvetilebatsarmatebis-akhali-paradigma
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ნიკოლოზ ხატიაშვილი - „ჯეოქეისის“ არარეზიდენტი მკვლევარი
ნიკოლოზ ხატიაშვილი ტერორიზმის
შესახებ

აშშ-ის

სახელმწიფო

დეპარტამენტის

მიერ

გამოქვენებულ ანგარიშს აფასებს

თარიღი: 17.12.2021
კომენტარი

ტერორიზმის

შესახებ

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის
მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს, მასში ასახულ მთავარ გამოწვევებს, ტერორიზმთან
ბრძოლის

კუთხით

განხორციელებულ

აქტივობებსა

და

საქართველოსთან

დაკავშირებულ საკითხებს ეხება.
გთხოვთ, იხილოთ კომენტარის სრული ვერსია:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/688754-nikoloz-xatiashvili-terorizmisshesaxeb-ashsh-is-saxelmcipo-departamentis-mier-gamokvenebul-angarishs-apasebs
ნიკოლოზ ხატიაშვილი ამერიკელი
სენატორების რობ პორტმანის და
ჯინ შაჰინის მიერ წარმოდგენილ 4პუნქტიან სტრატეგიას აფასებს

თარიღი: 05.02.2021
შეფასება ამერიკელი სენატორების
- რობ პორტმანის და ჯინ შაჰინის
მიერ შემუშავებულ 4 პუნქტიან სტრატეგიის შესახებ, რომელიც ეხება რუსეთის
შეკავებას. აღნიშნული დოკუმენტის ადრესატი იყო აშშ-ის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი,
ხოლო სტრატეგიაში ასახული იყო ყველა ის ღონისძიება, რომელიც უნდა
გაეტარებინა აშშ-ს რუსეთის შესაკავებლად, მათ შორის უკრაინისთვის იარაღის
მიწოდების მოცულობის გაზრდა, ახალი ტიპის შეიარაღების მიწოდება, გერმანიის
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მთავრობასთან

მოლაპარაკებების

დაწყება

„ჩრდილოეთის

ნაკადი

შესაჩერებლად, რუსეთის მიმართ ახალი სანქციების დაწესება და სხვა.
გთხოვთ, იხილოთ კომენტარის სრული ვერსია:
https://www.interpressnews.ge/ka/article/690115-nikoloz-xatiashvili-amerikelisenatorebis-rob-portmanis-da-jin-shahinis-mier-carmodgenil-4-punktian-strategiasapasebs
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2“-ის

ანი შანიძე - „ჯეოქეისის“ უმცროსი მკვლევარი
ენერგეტიკული
და

ძალთა

გამოწვევები
გადანაწილება

ენერგორესურსების მიხედვით

თარიღი: 24.05.2021
ქვეყნების საგარეო პოლიტიკა
და

ეკონომიკა

დიდწილად

დამოკიდებულია

მათ

ენერგორესურსებზე,
როგორიც არის ნავთობი, ქვანახშირი, ბუნებრივი აირი თუ სხვა. დროთა
განმავლობაში იცვლება სხვადასხვა რესურსების პოპულარობა, რაოდენობა, ისინი
იცვლება იმის მიხედვით თუ რა დადებითი და უარყოფითი გავლენა მოაქვთ ჩვენი
პლანეტისთვის. შესაბამისად, მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი სიტყვა ეთქმით იმ
ქვეყნებს, რომლებსაც აქვთ ან ექნებათ ისეთი რესურსესი, რომლებიც მსოფლიოს
„აცოცხლებს“. დღესდღეობით ყველაზე პოლიტიკური ენერგორესურსებია ნავთობი
და ბუნებრივი აირი, რადგან მოითხოვენ მცირე დანახარჯს, სამაგიეროდ კი,
მაღალმომგებიანია.
აშშ-ის ენერგეტიკის შესახებ საინფორმაციო ადმინისტრაციის 2017 წლის კვლევის
თანახმად, მსოფლიო ენერგიის მოხმარება გაიზრდება 28%-ით 2015 წლიდან
(საწყისი ნიშნული) 2040 წლამდე. ამ სტატისტიკის მიხედვით, სულ რაღაც 90
წელიწადში ენერგიის მოხმარება 2-ჯერ მეტი იქნება, ვიდრე 2015 წელს იყო.
ამ სტატიის მიზანია, აღვწეროთ რა მდგომარეობაა დღეს მსოფლიოში რესურსების
მიხედვით, რომელი ქვეყნები ლიდერობენ, როგორ პოლიტიკას ატარებენ და სხვა.
ხოლო შემდგომ, განვიხილოთ ის თუ რა მდგომარეობაა მოსალოდნელი
მსოფლიოში მაშინ, როდესაც დღეს ყველაზე მეტად მოხმარებადი რესურსები
ამოიწურება და მათ განახლებადი ენერგია ჩაანაცვლებს. ასეთ პირობებში, რომელ
ქვეყნებს აქვთ ყველაზე დიდი პოტენციალი დღეის მდგომარეობით, ანუ რომელი
ქვეყნები შეძლებენ ახალ პირობებთან ყველაზე სწრაფად ადაპტირებას, და რა
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შეუწყობთ ამისათვის ხელს. და ბოლოს, შევადარებთ დღევანდელი და მომავალი
საგარეო პოლიტიკის მდგომარეობას, ენერგეტიკულ რესურსებზე დაყრდნობით.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://www.geocase.ge/ka/publications/434/energetikuli-gamotsvevebi-da-dzaltagadanatsileba-energoresursebis-mikhedvit
აფხაზური

ენა

და

მის

წინაშე

არსებული საფრთხეები

თარიღი: 27.10.2021
სტატიაში
აფხაზური

ჩამოყალიბებულია
ენის

დამწერლობის

ჩამოყალიბების რამდენიმე ეტაპი, ის
გზა,

რომელიც

დღევანდელ

შედეგამდე გაიარა.
გარდა ამისა, საუბარია იმ საფრთხეებსა და მიზეზებზე, რის გამოც აფხაზური ენა დღეს
გაქრობის წინაშე დგას.
გთხოვთ, იხილოთ სტატიის სრული ვერსია:
https://www.geocase.ge/ka/publications/541/afkhazuri-ena-da-mis-tsinashe-arsebulisafrtkheebi
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სასწავლო პროგრამა: „საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოების
საკითხები“

„ჯეოქეისის“ სამთვიანი სასწავლო კურსის - „საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოების
საკითხების“ - მიზანი იყო ახალგაზრდების „ჯეოქეისის“ საქმიანობით დაინტერესება,
მათი გააქტიურება და საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართვის ხელშეწყობა.
სასწავლო კურსმა საშუალება მისცა დამწყებ მკვლევარებსა და ანალიტიკური
საქმიანობით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ცოდნა და უნარები გაეღრმავებინათ
ისეთი მიმართულებებით, როგორებიცაა: ევროატლანტიკური და ევროპული
ინტეგრაცია, ადამიანის უფლებები, პოლიტიკის ანალიზი, თავდაცვა და ეროვნული
უსაფრთხოება, კრიზისების მართვა, რუსეთის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში,
ჰიბრიდული გამოწვევები, კიბერუსაფრთხოება, Covid-19 და ელექტრონული
ჯანდაცვა.
სატრენინგო კურსის ფარგლებში ჩატარდა 7 მოდული, რომლებსაც უძღვებოდნენ
„ჯეოქეისის“

გამოცდილი

მკვლევარები

და

ანალიტიკოსები.

ასევე,

კურსის

ფარგლებში, მონაწილეებს საშუალება ჰქონდათ შეხვედროდნენ და დისკუსია
გაემართათ მაღალი კვალიფიკაციის მქონე დარგის სხვა ექსპერტებთან, საჯარო
მოხელეებთან და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან.
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„ჯეოქეისის“ ალუმნი
„ჯეოქეისის“ წარმატებული სატრენინგო პროექტის განხორციელების შემდგომ
კურსდამთავრებულთა ალუმნი ქსელში გაწევრიანებულ სტუდენტებს, ახალგაზრდა
მკვლევრებს წლის განმავლობაში შესაძლებლობა ჰქონდათ, კვალიფიკაციის
ამაღლების

მიზნით,

ორგანიზაციის

ერთიანი

ქოლგის

ქვეშ

„ჯეოქეისის“

ანალიტიკოსებთან ერთად ემუშავათ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე. ასევე,
გამოექვეყნებინათ

სტატიები

მათთვის

საინტერესო

საკვლევი

თემატიკის

გათვალისწინებით, რომელიც წარმოდგენილია ორგანიზაციის ოფიციალურ ვებ
გვერდზე. https://geocase.ge/ka/alumni
„ჯეოქეისის“ ალუმნი ქსელის მიზანია სტუდენტების მხარდაჭერა, „ჯეოქეისის“
მიმდინარე და სამომავლო პროექტებში მათი ჩართულობის უზრუნველყოფა.
„ჯეოქეისის“ ალუმნი ქსელის ამოცანაა ხელი შეუწყოს ქსელში გაერთიანებულ
წევრებს შორის გამოცდილების გაზიარებასა და გრძელვადიანი პროფესიული
კავშირების ჩამოყალიბებას.
იხილეთ „ჯეოქეისის“ ალუმნების სტატიები
o „ევროკავშირის აღმოსავლეთ საზღვრის კრიზისი - პოლონეთ-ბელორუსის
საზღვარზე მიმდინარე მოვლენების მაგალითზე“
ლიზა ბერუაშვილი, „ჯეოქეისის“ ალუმნი
გამოქვეყნების თარიღი: 20.12.2021
https://www.geocase.ge/ka/publications/594/evrokavshiris-aghmosavlet-sazghvriskrizisi-polonet-belorusis-sazghvarze-mimdinare-movlenebis-magalitze
o „პატარა სახელმწიფოს სინდრომი“
გიორგი ლომინაძე, „ჯეოქეისის“ ალუმნი
გამოქვეყნების თარიღი: 30.11.2021
https://www.geocase.ge/ka/publications/567/patara-sakhelmtsifos-sindromi
o „ევროპული კავშირის ამბიცია“
სოფია ბაქრაძე „ჯეოქეისის“ ალუმნი
გამოქვეყნების თარიღი: 10.11.2021
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https://www.geocase.ge/ka/publications/550/evropuli-kavshiris-ambicia
o „საბჭოთა კავშირის სამხედრო-ბირთვული პოლიტიკა ცივი ომის პერიოდში“
ნიკა აბულაძე, „ჯეოქეისის“ ალუმნი
გამოქვეყნების თარიღი: 08.11.2021
https://www.geocase.ge/ka/publications/547/sabtchota-kavshiris-samkhedrobirtvuli-politika-civi-omis-periodshi
o „კერძო სამხედრო კომპანიები: დასავლური და რუსული მიდგომა“
ნინო ციხელაშვილი, „ჯეოქეისის“ ალუმნი
გამოქვეყნების თარიღი: 10.09.2021
https://www.geocase.ge/ka/publications/509/kerdzo-samkhedro-kompaniebidasavluri-da-rusuli-midgoma
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ინფოგრამები
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