
 

 

  ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი 
 

                                                      360° კომუნიკაცია 
 
 

30  აპრილი - 1 მაისი, 2018 

 
ღონისძიების ჩატარების ადგილი: რადისონ ბლუ ივერია, ვარდების რევოლუციის მოედანი 1, 

თბილისი, საქართველო 

 

30 აპრილი 
 
 09:00-09:30 - ყავა/ჩაი, რეგისტრაცია


        

       ნატო-საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმის გახსნა 

 
 09:30-09:35 

ოფიციალური მისალმება:

 მიხეილ ჯანელიძე- საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი



 09:35-10:15


 თემა: ნატოს ბრიუსელის სამიტი 

 
 მთავარი მომხსენებლები:  



 გიორგი მარგველაშვილი -საქართველოს პრეზიდენტი


 გიორგი კვირიკაშვილი- საქართველოს პრემიერ-მინისტრი


 ირაკლი კობახიძე - საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე


 უეს მიტჩელი - ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე 

ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში 


 თაჯან ილდემი –ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თანაშემწე სახალხო 

დიპლომატიის საკითხებში


 10:15-10:20 -  ტექნიკური შესვენება 


 10:20-10:55 


სესია I : „ნატო-საქართველო: პარტნიორობა პროგრესისთვის“ 

 
საქართველოს სტრატეგიული ნარატივი - ევროპული დემოკრატია, რეგიონული ჰაბი, ნატოს 
სანდო პარტნიორი და მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი საერთაშორისო უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაში; საქართველოს პერსპექტივები, გამოწვევები და მიღწევები ნატოს 



 

წევრობისკენ მიმავალ გზაზე; ნატოს პოლიტიკური და უსაფრთხოების დღის წესრიგი 
ბრიუსელის სამიტისთვის; 
 

მოდერატორი: ნიკ გოუინგი – საერთაშორისო მიმომხილველი, ლონდონი, გაერთიანებული 
სამეფო 
 

მომხსენებლები: 
 

 მიხეილ ჯანელიძე- საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი


 თაჯან ილდემი –ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თანაშემწე სახალხო 

დიპლომატიის საკითხებში




 10:55-11:20 - კითხვა-პასუხი

 11:20 – 11:40 - ყავით შესვენება 



 11:40-12:15
 

სესია II: „სახალხო დიპლომატიის როლი ახალ საინფორმაციო გარემოში“ 


მოდერატორი: ერიკ ბრატბერგი -  კარნეგის ცენტრის ევროპის პროგრამის 

დირექტორი, აშშ 

 

მომხსენებლები: 


 მარკ ლეიტი -ევროპაში ნატოს მოკავშირეთა უმაღლესი მთავარსარდლობის 

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 მეთ არმსტრონგი- სახალხო დიპლომატიის მრჩეველი, კინგსის კოლეჯი, 

ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო 

 სოფიო ქაცარავა- საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა  

კომიტეტის თავმჯდომარე



 12:15- 12:40 - კითხვა-პასუხი

 12:40 -13:30 - ლანჩი 



 13:30-14:05
 

სესია III: „ნატოს კომუნიკაციის სტრატეგია რეგიონში“ 

 
სტრატეგიული გზავნილების როლი და მნიშვნელობა სასურველი შედეგების მისაღწევად; 
ნატოს შესახებ პოზიტიური ნარატივის გაძლიერება აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში; 
როგორია ნატოს კომუნიკაციის სტრატეგია? სტრატეგიული კომუნიკაციების გამოწვევები 

საქართველოსთვის; ნატოს როლი საქართველოს წინაშე მდგარი ჰიბრიდული საფრთხეების 
გამკლავებაში;  




 

მოდერატორი: მიხეილ დარჩიაშვილი- საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ყოფილი 

მოადგილე 
 

მომხსენებლები: 
 

 როზარია პუგლისი- საქართველოში ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელი


 ბარბორა მარონკოვა - ნატოს ინფორმაციისა  და დოკუმენტაციის ცენტრის 

დირექტორი, უკრაინა

 ლევან დოლიძე - საქართველოს უსაფრთხოების და განვითარების ცენტრის 

დირექტორი



 14:05-14:30 - კითხვა-პასუხი

 14:30-15:00 - ყავით შესვენება


 15:00-15:35
 

სესია IV: „ჰიბრიდული ომი დასავლური ღირებულებების წინააღმდეგ“ 
 
როგორ რეაგირებენ ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნები ჰიბრიდულ საფრთხეებზე 

დემოკრატიული ინსტიტუტების დასაცავად? როგორია ამ ქვეყნების გამოცდილება 
პროპაგანდისტულ კამპანიებთან მიმართებაში; რას აკეთებს საქართველო თავდაცვითი 
შესაძლებლობების და სახელმწიფო ინსტიტუტების გასაძლიერებლად და როგორ 

უმკლავდება 21-ე საუკუნის უსაფრთხოების გამოწვევებს?  
 
მოდერატორი: იაკუბ იანდა -ჩეხეთის ევროპული ფასეულობების ანალიტიკური ცენტრის 

დირექტორი 

 

მომხსენებლები: 
 

 ლევან იზორია – საქართველოს თავდაცვის მინისტრი
 ეიტვიდას ბაიარუნასი - ლიტვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ 

დავალებათა ელჩი ჰიბრიდული საფრთხეების საკითხებში

 ილიმარ ლეპიკ ფონ ვირენი -  ნატოს კოოპერაციული კიბერთავდაცვის ცენტრის 

საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი


 15:35-16:00 -კითხვა-პასუხი



 16:15-17:15  -  კულტურული ღონისძიება უცხოელი სტუმრებისთვის საქართველოს 

ეროვნულ მუზეუმში




 19:00-21:00
 

 ვახშამი საქართველოს ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის, მიხეილ 

ჯანელიძის სახელით (მხოლოდ მოსაწვევებით) 
 



 

1 მაისი 
 
 09:30-10:00 - ყავა/ჩაი



 10:00-10:03


მისასალმებელი სიტყვა: ნინო ბოლქვაძე – ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ 

საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი


 10:03-10:35


სესია I: „ყალბი ინფორმაციის ეპოქა“ 
 

ყალბი ინფორმაცია - თანამედროვე საინფორმაციო ომის ნაწილი; პროპაგანდა, როგორც 
საზოგადოებრივი აზრის კონტროლისა და ადამიანთა განწყობების, რწმენისა და ქცევის 
ფორმირების  მექანიზმი; ციფრული მედია ტრადიციული მედიის წინააღმდეგ; ბრძოლის 

ახალი სივრცეები; ტრადიციული მედიის გამოწვევები ახალ ციფრულ გარემოში; როგორ 
ვებრძოლოთ მანიპულაციას და ყალბ ინფორმაციას? 
 

მოდერატორი: მარკ ლეიტი –-ევროპაში ნატოს მოკავშირეთა უმაღლესი მთავარსარდლობის 
სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 

მომხსენებლები: 
 

 ანა ნემცოვა - The Daily Beast and Newsweek-ის მოსკოვის კორესპონდენტი


 ნატალია ანთელავა- “ქოდა სთორის” თანადამაარსებელი და მთავარი რედაქტორი 


 ალექსეი მაკუხინი - ჰიბრიდული ომის საკითხებში ანალიტიკური ჯგუფის 
დირექტორი, უკრაინა



 10:35-11:00 - კითხვა-პასუხი


 11:00-11:30


სესია II: „სახალხო დიპლომატიის როლი საზოგადოების მდგრადობის განმტკიცებაში“  
 
რა როლს თამაშობს სტრატეგიული კომუნიკაციები და სახალხო დიპლომატია 

საზოგადოების ინფორმირების გაზრდაში; უსაფრთხოების ახალი გამოწვევები ეთნიკური 
უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში; როგორ ვებრძოლოთ დეზინფორმაციას 
განათლებისა და მედიაწიგნიერების საშუალებით?  


მოდერატორი: ენდის კუდორსი - აღმოსავლეთ ევროპის პოლიტიკური კვლევების ცენტრის 

აღმასრულებელი დირექტორი 

 

მომხსენებლები: 
 ქეთევან ციხელაშვილი – საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და 

სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში  
 



 

  ფრედერიკ ფოი-  შვედეთის სამოქალაქო საკითხთა სააგენტოს წარმომადგენელი
 ჯესიკა არო - ჟურნალისტი, ფინეთის ეროვნული სამაუწყებლო კომპანია “YLE”



 11:30-12:00 -კითხვა-პასუხი


 12:00-12:10


შეჯამება: ნინო ბოლქვაძე – ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის 

დირექტორი 

 

 13:00 -14:00 -სადილი

 

სამუშაო შეხვედრები ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში 

მისამართი: შ.დადიანის 2/1 


 15:00 -16:30 -სამუშაო შეხვედრა მედიის წარმომადგენლებისთვის


თემა: მედია თანამედროვე საინფორმაციო გარემოში-როგორ ვებრძოლოთ დეზინფორმაციას? 
 მომხსენებელი: ჯესიკა არო - ჟურნალისტი, ფინეთის ეროვნული სამაუწყებლო 

კომპანია “YLE”





 17:00 -18:30 -სამუშაო შეხვედრა სამთავრობო სტრატეგიული 

კომუნიკაციების სპეციალისტებისთვის

 
თემა: კომუნიკაცია თანამედროვე საინფორმაციო გარემოში 

 მომხსენებელი: მარკ ლეიტი- ევროპაში ნატოს მოკავშირეთა უმაღლესი 

მთავარსარდლობის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 


