


 

  

 

 

  

   

 

 

ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა საქართველოს  

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები 

მოსახლეობისათვის: მიღწევები და გამოწვევები 

 
გამოცემის წელი: 2013 

ISBN: - 

ტეგები: ჯანდაცვა, ოკუპირებული ტერიტორიები, სამხრეთ ოსეთი 

 
პოლიტიკის დოკუმენტში განხილულია რეფერალური პროგრამის 

ეფექტურობა და არსებული ხარვეზები. პუბლიკაციაში მოცემული 

რეკომენდაციები შესაბამისი აღმასრულებელი და საკანონმდებლო 

ორგანოებისთვის, ასევე ადგილობრივი და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისთვის. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

ქართულ-რუსული ურთიერთობები:  ძველი 

სირთულეები და ახალი შესაძლებლობები 

 
გამოცემის წელი: 2013 
ISBN: 978-9441-400-94-0 

ტეგები: ქართულ-რუსული დიალოგი, რუსეთი, საქართველო 

 
პუბლიკაციაში განხილულია ქართულ-რუსულ ურთიერთობებში 

არსებული პრობლემები და რუსეთთან ურთიერთობების 

ნორმალიზაციის პროცესი, რომელიც დაიწყო საქართველოში 2012 

წელს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. პუბლიკაცია მომზადდა 

ქართველი მკვლევარების მიერ რუს კოლეგებთან კონსულტაციის 

შედეგად. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 
 
 
საქართველო-რუსეთი: ორი პერსპექტივა პოლიტიკურ, 

უსაფრთხოების და ეკონომიკურ საკითხებზე 
 
გამოცემის წელი: 2014 
ISBN: 978-9941-400-71-1 

ტეგები: უსაფრთხოება, ეკონომიკა, ქართულ-რუსული დიალოგი, 

 
პუბლიკაციაში თავმოყრილია ქართველი და რუსი ახლგაზრდა 

პროფესიონალების სტატიები, რომელიც ეხება ქართულ-რუსული 

ურთიერთობების სხვადასხვა ასპექტებს. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/Affordable-Health-care.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/Affordable-Health-care.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/05/Geor-Russ_Website-version.pdf


 

  

 

 

  

   

 

საქართველო-რუსეთი: გამყოფ ხაზზე მიმდინარე 

მოვლენების პოლიტიკური, სამართლებრივი და 

ჰუმანიტარული განზომილება 
 
გამოცემის წელი: 2014 

ISBN: 978-9941-400-70-4 

ტეგები: ქართულ-რუსული დიალოგი 

 
კვლევის პროცესში განხორციელდა რამდენიმე ვიზიტი 

ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდინარე ტერიტორიაზე და ჩატარდა 

ინტერვიუები სახელმწიფო უწყებებისა და თბილისში საერთაშორისო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დღის 

წესრიგი და რუსეთთან ურთიერთობების 

ნორმალიზაციის პროცესი 
 
გამოცემის წელი: 2014 
ISBN: 978-9941-400-73-5 
ტეგები: საქართველო, ევროკავშირი, ევროინტეგრაცია 

 
ნაშრომი შედგება ორი დამოუკიდებელი ნაწილისგან, რომელშიც 

ქართველი და რუსი ანალიტიკოსები განიხილავენ ქართული-რუსული 

ურთიერთობების პერსპექტივებს საკუთარი თვალთახედვით. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში არსებული 

პრობლემები და ადგილობრივი მოსახლეობის საგარეო 

პოლიტიკური პრეფერენციები 
 

გამოცემის წელი: 2014 
ISBN: 978-9941-400-75-9 

ტეგები: ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი 

 
პუბლიკაციაში განხილულია საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით 

დასახლებულ რეგიონებში არსებული ძირითადი პრობლემები და 

ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულებები საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკისადმი.   

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/05/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%25
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/05/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%95%D0%A1-%D0%B8-%D0%BF%25
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/Ethnic-MInorities-Research-Report.pdf


 

  

 

 

   

 

რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმებული 

„მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის 

შესახებ“ ხელშეკრულების კონტექსტუალური 

ანალიზი 
 
გამოცემის წელი: 2015 
ISBN: 978-9941-400-81-0 

ტეგები: რუსეთი, აფხაზეთი 

 
ნაშრომში განხილულია რუსეთსა და აფხაზეთს შორის გაფორმებული 

ხელშეკრულება „მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის 

შესახებ“. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

საქართველოს პოლიტიკა ჩრდილოეთ კავკასიის 

მიმართ 2008-2012 წლებში და მას შემდეგ: 

შედარებითი ანალიზი 
 
გამოცემის წელი: 2015 
ISBN: 978-9941-400-79-7 

ტეგები: ჩრდილოეთ კავკასია, საქართველო 

 
წინამდებარე ნაშრომი აღნიშნული პროცესის გაგრძელებაა. ნაშრომში 

წარმოდგენილია საქართველოს ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკის 

მიმოხილვა: 2008-2012 წლების სტრატეგიისა და 2012 წლის 

შემდგომი პოლიტიკის შედარებითი ანალიზი. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

ქართულ-რუსული სავაჭრო-ეკონომიკური  

ურთიერთობები საქართელოს DCFTA-სთან მიერთებისა 

და ევრაზიული კავშირის შექმნის ფონზე 
 
გამოცემის წელი: 2015 
ISBN: 978-9941-400-80-3 
ტეგები: DCFTA, ევროკავშირი, საქართველო, რუსეთი 
 

ქართულ-რუსული სავაჭრო-ეკონომიკური  ურთიერთობები საქართელოს 

DCFTA-სთან მიერთებისა და ევრაზიული კავშირის შექმნის ფონზე 

 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

http://caucasianhouse.ge/wp-content/uploads/2015/09/Abkhaz-Print.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/chrd-kavkasia-Pr.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/Ekonomika-Pr.pdf


 

 

 

 

   

 

რუსულ-უკრაინული კონფლიქტი - დეესკალაციის 

შესაძლებლობები. ანალიტიკური ნაშრომები 

 
გამოცემის წელი: 2015 
ISBN: 978-9941-400-87-2 

ტეგები: უკრაინა, რუსეთი 

 

რა დავარქვათ 4 მარტს ყირიმში მომხდარ მოვლენებს? ანტი-

ტერორისტული ოპერაცია, ომი თუ ადგილობრივი კონფლიქტი? ვინ 

არიან ლიდერები? სამხედროები, სეპარატისტები თუ ტერორისტები? 

ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ საკითხებისა რომლებსაც ეს 

პუბლიკაცია ეხმიანება.  

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

უკრაინის სტრატეგია დონბასისა და ყირიმის 

მოსახლეობასთან ურთიერთობების 

ჩამოყალიბების. საქართველოსგან ნასწავლი 

გაკვეთილები  
 
გამოცემის წელი: 2015 

ISBN: 978-9941-400-83-4 

ტეგები: უკრაინა, ყირიმი, დონბასი, საქართველო 

 
მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდეგ, პირველად მოხდა ერთი 

სახელმწიფოს მიერ, მეორე სახელმწიფოს ტერიტორიის ნაწილის 

ანექსირება. პირველად დაიწყო ტერმინის „ჰიბრიდული ომის“ 

გამოყენება.  

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

ეკონომიკური რეფორმები: ბაზრის ლიბერალიზაცია  VS 

სოციალური პასუხისმგებლობა. საქართველოსგან 

ნასწავლი გაკვეთილები  
 
გამოცემის წელი: 2014 
ISBN: 978-9941-400-82-7 

ტეგები: უკრაინა, საქართველო 

 

2014 წლის სექტემბრიდან პროექტის „უკრაინა -კრიზისიდან გამოსავლის 

ძიებაში დიალოგის გზით“ ჩატარდა უკრაინელი ექსპერტებისა და 

ჟურნალისტების სამი სამუშაო შეხვედრა საქართველოში. რომლებზეც 

განიხილა საქართველოში გატარებული რეფორმების დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები.  

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/De-escalation.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/Ukraine%E2%80%99s-Strategy.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/Economic-Reforms-NEW.pdf


 
  

 

  

 

 

  

 

 

რუსულ-უკრაინული სცენარების გადატვირთვა 

ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებისთვის  
 
გამოცემის წელი: 2015 
ISBN: 978-9941-86-5 

ტეგები: უკრაინა, რუსეთი 

 
ნაშრომში რუსი და უკრაინელი ექსპერტები მიმოიხილავენ რუსეთ უკრაინის 

ურთიერობებს. ორი ქვეყნის ურთიერთობების მომავალს კონფლიქტის 

ფონზე და სამომავლოდ ორ ქვეყანას შორის შიდა ეთნიკური 

დაპირისპირების თავიდან აცილების გზებს.   

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

უკრაინის კრიზისის კონტექსტუალიზაცია ქართულ 

პოლიტიკაში 
 
გამოცემის წელი: 2015 

ISBN:  
ტეგები: უკრაინა, საქართველო 

 
დოკუმენტის პირველ ნაწილში აღწერილია ის ფაქტორები, რომელთაც ხელი 

შეუწყვეს უკრაინის კრიზისის „გადმოღვრას“ ქართულ პოლიტიკურ 

სივრცეში. დოკუმენტის მეორე ნაწილი ეთმობა საქართველოსთვის იმ 

ობიექტურ ეკონომიკურ პრობლემებს, რომელიც მოჰყვა უკრაინაში 

მიმდინარე მოვლენებს.  

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი ქართულ 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ სივრცეში 
 
გამოცემის წელი: 2015 

ISBN: 978-9941-400-88-9 
ტეგები: ევროინტეგრაცია, საქართველო, ევროსკეპტიციზმი 

 
ანგარიში დაყოფილია სამ ნაწილად. პირველი ნაწილი ეხება 

საზოგადოებრივი ჯგუფების, პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების იდეური ბაზის აღწერას; მეორე ნაწილი ფოკუსირდება 

საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში აღნიშნული ჯგუფების მონაწილეობასა და 

დამოკიდებულებაზე, ხოლო მესამე ნაწილში წარმოდგენილია კვლევის 

სამიზნე აქტორების სკეპტიკური ან/და კრიტიკული დამოკიდებულებისა და 

ალტერნატიული ხედვების ანალიზი. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/Reset.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/ukrainis-krizisi-sul-boloo.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/skepticism-print-bolo-2.pdf


 

  
 

  

 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

კონფლიქტები საქართველოში: მიმდინარე ეტაპის 

თავისებურებები და ამოცანები 
 
გამოცემის წელი: 2015 

ISBN: - 
ტეგები: საქართველო, კონფლიქტის რეზოლუცია 

 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს „ნაციონალიზმისა და 

კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა“ და „კავკასიური სახლის“ 

ინიციატივით შეკრებილ ექსპერტთა ჯგუფის ნამუშევარს, რომელიც 

აანალიზებს საერთაშორისო და ადგილობრივ კონტექსტს საქართველოს 

კონფლიქტებთან მიმართებაში კონკრეტული, ახალი, ქმედითი 

ინსტრუმენტების შემუშავების მიზნით. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

რუსეთის ქართული დიასპორა და ქართულ-რუსული 

ურთიერთობები 
 
გამოცემის წელი: 2016 

ISBN: - 978 9941 400 92 6 
ტეგები: ქართული დიასპორა, რუსეთი, კვლევა 

 

წინამდებარე კვლევის მიზანია გამოვლინდეს ის, თუ რა ხედვები და 

განწყობები არსებობს რუსეთის ქართულ დიასპორაში ქართულ-რუსული 

ურთიერთობების შესახებ, რამდენად კონსოლიდირებულია რუსეთის 

ქართული დიასპორა და რამდენად აქვს პოტენციალი, საკუთარი წვლილი 

შეიტანოს ქართულ-რუსული ურთიერთობების დარეგულირებაში. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

 
 

ირან-საქართველოს ურთიერთობები და ახალი 

გამოწვევები ბირთვული შეთანხმების შემდეგ 
 

გამოცემის წელი: 2016 

ISBN: - 978 9941 400 91 9 
ტეგები: საქართველო, ირანი, კვლევა, ბირთვული შეთანხმება 

 

დოკუმენტში განხილულია საქართველოსა და ირანის ურთიერთობები 1991 

წლიდან დღემდე და მისი განვითარების შესაძლებლობები 2015 წლის ვენის 

ბირთვული შეთანხმების შემდეგ. ორ ქვეყანს შორის თანამშრომლობის 

პერსპექტივები დანახულია საქართველოში მოქმედი რეგიონული ძალების 

ინტერესებისა და გავლენის დაბალანსების კონტექსტში. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

 
 

http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2014/06/Conflicts-in-Georgia.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2015/12/Diaspora-web.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2016/03/Iran-web-updated.pdf


 

ქართული რბილი ძალა და ქვეყნის ბრენდინგი 

 

გამოცემის წელი: 2016 

ISBN:  478 9941 400 93 3 
ტეგები: საქართველო, რბილი ძალა, საგარეო პოლიტიკა 

 

დოკუმენტი მომზადდა 2016 წელს პროექტის „ქართულ-რუსული დიალოგი 

მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის“ ფარგლებში. დოკუმენტის მიზანია 

ქართული რბილი ძალის პოტენციალის შესწავლა და მისი პოზიტიური 

გავლენის ჩვენება საქართველოს საგარეო პოლიტიკის წარმოებაზე 
 
 
 
 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 
 

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ისლამი საქართველოში: პოლიტიკა და ინტეგრაცია 

გამოცემის წელი: 2016 

ISBN: 978-9941-400-98-8 

ტეგები: ისლამი, საქართველო, რელიგია, ინტეგრაცია 

 

აღნიშნული კვლევის მიზანია საქართველოში მუსლიმური თემის 

ინტეგრაციის კუთხით არსებული საკითხების შესწავლა, საზოგადოებაში 

ამ თემისადმი ცნობიერების ამაღლება და პროცესებში ჩართული 

აქტიორებისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 

 

 
 ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოების საგარეო 

დახმარება საქართველოში: პრიორიტეტული 

სფეროები და მიზნები 

 
გამოცემის წელი: 2016 

ISBN:  

ტეგები: ევროკავშირი, საერთაშორისო დახმარება, საქართველო 

 

კვლევა მოიცავს, ერთი მხრივ, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

თანამშრომლობის ძირითად სფეროებს, მეორე მხრივ კი, საქართველოსა და 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ორმხრივ თანამშრომლობას.  

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 

 

 სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტების მშვიდობიან ტრანსფორმაციაზე 

საერთაშორისო მხარდაჭერის გავლენის აღქმა: ხედვა თბილისიდან 

გამოცემის წელი: 2017 

ISBN: 978-9941-9510-3-9 

ტეგები: კონფლიქტები, საერთაშორისო დახმარება, კავკასია  

 

კვლევის მიზანია, შეისწავლოს ის განწყობები და აღქმები, რომლებიც 

საქართველოში კონფლიქტებზე მომუშავე აქტორებს გააჩნიათ სამხრეთ კავკასიაში 

კონფლიქტების ტრანსფორმაციისთვის მიღებული საერთაშორისო დახმარების 

მიმართ; გააანალიზოს ის მიღწევები, რომლებიც საქართველოს მიერ უკანასკნელი 

23 წლის განმავლობაში მიღებული საერთაშორისო დახმარების საშუალებით აქვს; 

ასახოს ის პრობლემები, რომლებიც ამ სფეროში არსებობს და შეიმუშაოს 

სამომავლო რეკომენდაციები მიღებული დახმარების უფრო ეფექტიანად 

გადანაწილება/გამოყენებისათვის. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 

 

 
 

http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2016/06/soft-power.pdf
http://caucasianhouse.ge/wp-content/uploads/2017/05/Islam-GE-web-2.pdf
http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2017/07/EU-2016.pdf


 

 

 

 

 

შეთანხმება ძალის არგამოყენების შესახებ: თბილისი 

გზაგასაყარზე 
 

გამოცემის წელი: 2017 

ISBN: 978-9941-9510-2-2 

ტეგები: კონფლიქტები, ტრანსფორმაცია, კავკასია 

 

მოცემული ნაშრომი ორი ნაწილისგან შედგება. პირველის მიზანია, 

მიმოიხილოს ძალის არგამოყენების ცნება საერთაშორისო სამართალში და 

სამი კონფლიქტური რეგიონის – დნესტრისპირეთის, კოსოვოსა და 

ჩრდილოეთ კვიპროსის მაგალითზე შეისწავლოს, თუ რამდენად 

აქტუალური და მნიშვნელოვანია ძალის არგამოყენების შესახებ შეთანხმება 

მათი კონფლიქტების ტრანსფორმაციის პროცესში 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 

 

 
 

სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტების მშვიდობიან ტრანსფორმაციაზე 

საერთაშორისო მხარდაჭერის გავლენის აღქმა: ხედვა თბილისიდან 

გამოცემის წელი: 2017 

ISBN: 978-9941-9510-3-9 

ტეგები: კონფლიქტები, საერთაშორისო დახმარება, კავკასია  

 

კვლევის მიზანია, შეისწავლოს ის განწყობები და აღქმები, რომლებიც 

საქართველოში კონფლიქტებზე მომუშავე აქტორებს გააჩნიათ სამხრეთ კავკასიაში 

კონფლიქტების ტრანსფორმაციისთვის მიღებული საერთაშორისო დახმარების 

მიმართ; გააანალიზოს ის მიღწევები, რომლებიც საქართველოს მიერ უკანასკნელი 

23 წლის განმავლობაში მიღებული საერთაშორისო დახმარების საშუალებით აქვს; 

ასახოს ის პრობლემები, რომლებიც ამ სფეროში არსებობს და შეიმუშაოს 

სამომავლო რეკომენდაციები მიღებული დახმარების უფრო ეფექტიანად 

გადანაწილება/გამოყენებისათვის. 

 

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი 

 

 
 

http://regional-dialogue.com/wp-content/uploads/2017/05/04.pdf
http://caucasianhouse.ge/wp-content/uploads/2017/05/02.pdf

