
ქალები საგარეო
პოლიტიკასა და
დიპლომატიაში:

გამოწვევები,ლიდერობა,
გამოცდილება

სტუდენტური კონფერენცია

პროგრამა 
11 დეკემბერი, 2018

#WGinFPD

ქალები და გოგოები საგარეო პოლიტიკასა და დიპლომატიაში



10:45 - 11:00

მისასალმებელი სიტყვა
პროფ.ელენე მეძმარიაშვილი - ამერიკისმცოდნეობის სამაგისტრო და სადოქტორო
პროგრამების ხელმძღვანელი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
მარიამ ხატიაშვილი - ამერიკისმცოდნეობის სტუდენტთა სამეცნიერო წრის
თავმჯდომარე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11:00 - 11:15

11:15 - 11:20
შესვენება

11:20 - 12:20

12:20 - 13:30
შესვენება

მისამართი: 
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.1, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1-ლი

კორპუსი, აუდიტორია #115

სექცია 1 - გენდერული ბალანსი და ქალთა ლიდერობის საკითხები საგარეო
პოლტიკასა და დიპლომატიაში (აშშ-სა და საქართველოს მაგალითზე) 

მონაწილეთა რეგისტრაცია

#WGinFPD
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13:30 - 14:30

14:30 - 15:30

სექცია 3 - ქალები და ძალაუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო
პოლიტიკაში: შთაგონება და ტრანსფორმაცია 

კონფერენციის დახურვა
15:30 - 16:00

მისამართი: 
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ.1, ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1-ლი

კორპუსი, აუდიტორია #115 

სექცია 2 - მნიშვნელოვანი ქალი პიროვნებები ამერიკის შეერთებული შტატების
საგარეო პოლიტიკასა და დიპლომატიაში: კარიერული განვითარება და ქალთა
გაძლიერების საკითხები 

#WGinFPD
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სექცია 1

11:20 - 11:40
მთვრალაშვილი სალომე - გენდერული ბალანსის დაცვის მნიშვნელობა საშინაო და
საგარეო პოლიტიკაში (ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე)

ქავთარაძე მეგი - ქალები ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიის ისტორიულ
კონტექსტში: მშვიდობისა და უსაფრთხოების მშენებლები

11:40 - 12:00

ცაგარელი რუსუდან - ქალთა უფლებების დაცვა: საქართველოს საკანონმდებლო ბაზა
და საერთაშორისო დოკუმენტები

12:00 - 12:20

Venue:  
Tbilisi, Chavchavadze Av.1,

Ivane Javakhishvili Tbilisi State
University, building 1, room

#115

გენდერული ბალანსი და ქალთა ლიდერობის საკითხები საგარეო პოლტიკასა და
დიპლომატიაში (აშშ-სა და საქართველოს მაგალითზე)

#WGinFPD
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სექცია 2

13:30 - 13:50

თაბუკაშვილი ანი - ჯინ კირკპატრიკი, ჯანეტ იელინი და ქეროლ ლეისი: გენდერული
სტერეოტიპების მსხვრევის პროცესი ამერიკის შეერთებულ შტატებში

აჯალოვა რენა - მედელინ ოლბრაიტის საგარეოპოლიტიკური მოღვაწეობა
13:50 - 14:10

გორგილაძე მარიტა - კონდოლიზა რაისის ვიზიტი საქართველოში : აშშ-ის ქალი
სახელმწიფო მდივნის მხარდაჭერა საქართველოს მშვიდობის გეგმის მიმართ 2008
წელს

14:10 - 14:30

Venue:  
Tbilisi, Chavchavadze Av.1,

Ivane Javakhishvili Tbilisi State
University, building 1, room

#115

მნიშვნელოვანი ქალი პიროვნებები ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო
პოლიტიკასა და დიპლომატიაში: კარიერული განვითარება და ქალთა გაძლიერების
საკითხები

#WGinFPD
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სექცია 3

14:30 - 14:50
ბუწურაძე თათია - მისი ლიჰენდი რუზველტების სამყაროში: გამოცდილება და როლი

სილაძე სალომე - რუთ გინზბურგის მოღვაწეობა: გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე
გენდერული საკითხის ტრანსფორმაციის მაგალითი ამერიკის შეერთებულ შტატებში

14:50 - 15:10

კვინცხაძე ხათუნა - ქალები ამერიკის შეერთებული შტატების არმიაში: ისტორიული და
თანამედროვე ტენდენციები

15:10 - 15:30

Venue:  
Tbilisi, Chavchavadze Av.1,

Ivane Javakhishvili Tbilisi State
University, building 1, room

#115

ქალები და ძალაუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაში:
შთაგონება და ტრანსფორმაცია

#WGinFPD
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კონფერენცია "ქალები საგარეო პოლიტიკასა და დიპლომატიაში: გამოწვევები,
ლიდერობა, გამოცდილება" არის პროექტის "ამერიკის შეერთებული შტატების
საგარეო პოლიტიკა და დიპლომატიის მოდელირება გოგოებისთვის" ნაწილი,
რომელიც დაფინანსებულია საქართველოში აშშ-ის საელჩოს დემოკრატიის
განვითარების/ალუმნი პროგრამის ფარგლებში. 
 
კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოსაზრებები შეიძლება არ ასახავდეს
საქართველოში აშშ-ის საელჩოს თვალსაზრისს. 
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: 
 
www.wginfpd.weebly.com 
www.facebook.com/wginfpd 

ქალები და გოგოები 
საგარეო პოლიტიკასა და

დიპლომატიაში

#WGinFPD


