ივლიანე ხაინდრავა
ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე
დაბადების თარიღი:

08. 04. 1951 წ.

განათლება
1973 წ. – თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი; სპეციალობა–ქიმია.
1987 წ. – თბილისის უცხოენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი,სინქრონული თარგმნის უმაღლესი
კურსები– მთარგმნელი–რეფერენტი.

პროფესიული გამოცდილება
2012 წ. – დღემდე: არასამთავრობო ორგანიზაცია „რესპუბლიკურიინსტიტუტი“, დირექტორი;
2012 წ. – დღემდე: საქართველოს პოლიტიკური მეცნიერების ასოციაციი სგამგეობის წევრი;
2008–2012 წწ. არასამთავრობო ორგანიზაცია „რესპუბლიკური ინსტიტუტი“;
სამხრეთკავკასიური კვლევების პროგრამის დირექტორი;
2004–2008 წწ. საქართველოს პარლამენტის წევრი; თავდაცვისა და უშიშროების
კომიტეტის წევრი; ევროინტეგრაციის კომიტეტისწევრი; სამხრეთ კავკასიის საპარლამენტო ინიციატივის
მუდმივმოქმედი საპარლამენტო დელეგაციის წევრი;
2002 წ. აპრილი–აგვისტო: რეიგან–ფასელის დემოკრატიული კვლევების პროგრამის
მოწვეული მკვლევარი, დემოკრატიის კვლევების საერთაშორისო ფორუმი,
ეროვნული ფონდი დემოკრატიისთვის, ვაშინგტონი(აშშ);
1996–2008 წწ. არასამთავრობო ორგანიზაცია „განვითარებისადა თანამშრომლობის
ცენტრი – პლურალიზმის ცენტრი“– სამხრეთკავკასიური კვლევების პროგრამის დირექტორი;
1993–1995 წწ. სახელმწიფოსაკონსტიტუციოკომისიის წევრი;
1992–1995 წწ. საქართველოს პარლამენტის წევრი; აფხაზეთის საქმეთა და საფინანსო–
საბიუჯეტო კომისიების წევრი.

ენები
ქართული– მშობლიური ; ინგლისური– სრულყოფილად; რუსული– სრულყოფილად.

ბოლო წლების პუბლიკაციები ინგლისურად:
-„Olympian Angst” HEINRICHBOELLSTIFTUNG, SOUTH CAUCASUS, WEB-DOSSIER
-“Georgia-Abkhazia on theRoad to 2020” Discussion papers, Section 1,International Alert,

2013

- “New Government– New Policy”,InternationalAlert, March2013

- “TheNorth CaucasusFactor in theGeorgian-AbkhazConflict Context”, PartII,International
Alert, July2012

- “A Caucasian HomeasDesigned byTbilisi:TheObjectives of Georgia’sPolicyin theNorth
Caucasus”, Russia in Global Affairs, January-March 2012

- “Transformation of theGeorgian-AbkhazConflict:Rethinkingthe Paradigm”,chapters 2, 3, 6;
Conciliation Resources, 2011

- “Between the South Caucasus and theBlack Sea, or between Moscow, Washington and Brussels:Georgia’s
Choices”in thebook “Identities,Ideologies& Institutions”, Caucasus Institute, Yerevan, 2011

- “TheDe-isolation ofAbkhazia: Current Prospects in the Context of Non-recognition” chapter
2,International Alert, 2011

- “TwoOssetias in the Context of Russian-Georgian Relations”, in the book “Russia and
Georgia: SearchingtheWayout”, GFSIS, Carnegie Moscow Center, 2011,

- “Georgian-South Ossetian Conflict: Researching Peace” chapter 3, GeorgeMason University,
2011

- “ThePolitics of Non-recognition in the Contextofthe Georgian-AbkhazConflict” chapter2,
International Alert, 2011

- “TheTagliaviniReport: To Each His Own?” (in co-authorship with A. Yazkova) in thebook
“Russia and Georgia: thewayout of thecrisis”,ICCN, Tbilisi, 2010

- “Georgia Post-2013: TheRoad to thePresidential Elections and Beyond”(in co-authorship with UlrikeGraalfs
andTornike Sharashenidze), RES Caucasus Analytical Digest, 2010

-“International Engagement in theGeorgia-AbkhazConflict ResolutionProcess”, chapter4;
International Alert,

-“Dialogueon SecurityGuarantees in theContext of theGeorgian-AbkhazConflict”, chapter3,
InternationalAlert, 2009
რუსულად:

-«Асимметрия (к вопросуо грузинско-российскихвзаимоотношениях)»,в сборнике
«Российско-грузинскиеотношения: в поисках новых путейразвития»,РСМД,ICCN, Москва, 2014

-«К вопросуо (без)опасностиЮжного Кавказа»в сборнике«Роль РоссиииТурциив
системебезопасностиЮжного Кавказа», ЦСИ, Дипломатическая Академия МИДРФ, Баку, 2012

-«Кавказскийдом по тбилисскомупроекту»,РОССИЯ ВГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ, Том10, №1, Январь–
февраль2012 г.

-«ПризнаниеГрузиейгеноцида черкесского народав контекстегрузино-абхазороссийскихвзаимоотношений», 13/07/2011

ქართულად:

-„სამხრეთკავკასიის უსაფრთხოების საკითხისათვის“,საქართველოს პოლიტიკური მეცნიერების ასოციაციის
შრომათა კრებული, თბილისი, 2013 წ.

