
საქართველოს ინტერნეტ მმართველობის ფორუმი – GeoIGF TBILISI 2016 

დღის წესრიგი 

05/09/2016 

თბილისის ტექნოპარკი,  საქართველო 
 

დრო შინაარსი მონაწილეები 
ჩატარების 

ადგილი 

09.30-10.00 რეგისტრაცია  

10.00-10.30 მისასალმებელი სიტყვა 

1. დავით ხუციშვილი, მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

2. ვახტანგ აბაშიძე, თავმჯდომარე, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია  

3. კრისტიან  ურსე, ოფისის ხელმძღვანელი, ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში 

4. მაარიტ პალოვირტა, ევროპის რეგიონალური ოფისი, ინტერნეტ საზოგადოება (ISOC) 

5. ირაკლი ქაშიბაძე, თავმჯმდომარე, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო  

6. მიხაილ  იაკუშევი,  ვიცე პრეზიდენტი, თანამონაწილეთა ჩართულობის დარგი აღმოსავლეთ ევროპის, 

რუსეთისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში, ICANN 

7. ტომას  შნაიდერი, შვეიცარიის მთავრობა / ICANN-ის სამთავრობო საკონსულტაციო კომიტეტის 

თავჯდომარე  

საკონფერენციო 

დარბაზი 

 პირველი სესია  

10.30-11.30 

ინტერნეტ მმართველობის 

მრავალმხრივი ჩართულობის 

მიდგომა და ინტერნეტ 

მმართველობის მიზნები 

საქართველოში 

მოდერატორი: ოლივიე კრეპინ-ლებლონდი  PhD, ევროდიგი (EuroDIG), EURALO,  ISOC (გაერთიანებული 

სამეფო) 

 

მომხსენებლები:  

1. დავით ხუციშვილი, მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო 

2. მერაბ ქათამაძე, კომისიის წევრი, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (GNCC) 

3. დუშან  სტოჟიევიჩი, SEEDIG (სერბეთი) 

4. მარკ  კარველი, კულტურის, მედიისა და სპორტის დეპარტამენტი (DCMS) (გაერთიანებული სამეფო) 

საკონფერენციო 

დარბაზი 

11.30-11.50 შესვენება  

 მეორე სესია  

11.50-13.00 

ინტერნეტის 

ხელმისაწვდომობა და 

ფართოზოლოვანი ჩამორჩენა 

მოდერატორი: მაარიტ პალოვირტა, ევროპის რეგიონალურ საქმეთა მენეჯერი, ინტერნეტ საზოგადოება (ISOC) 

 

მომხსენებლები:  

1. ბესარიონ აბულაძე, პროექტის კოორდინატორი, GENIE, მსოფლიო ბანკი 

2. ნინო ქუბინიძე, დირექტორი, „ოუფენნეტი“ 

3. გედიმინას შეჩკუსი, იურიდიულ და კორპორატიულ საქმეთა დეპარტამენის უფროსი, „Plačiajuostis 

internetas“ (ლიტვა) 

4. მარიამ სულაბერიძე, სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტი, GNCC  

საკონფერენციო 

დარბაზი 

13.00-13.15 დისკუსია, კითხვა-პასუხი  

13.15-14.00 სადილი  

14.00-17:30 პარალელური სესიები  

 მესამე სესია 
ჩატარების 

ადგილი 
მეოთხე სესია 

ჩატარების 

ადგილი 

14.00-14.50 

დომენური 

სახელები და 

ინტერნეტი  

მოდერატორი: მიხაილ  იაკუშევი, 

ვიცე პრეზიდენტი, ICANN  

მომხსენებლები: 

1. ტომას  შნაიდერი, 

თავჯმდომარე, ICANN-ის 

სამთავრობო საკონსულტაციო 

კომიტეტი (GAC), (შვეიცარია)  

2. მზია გოგილაშვილი, 

სტრატეგიული განვითარების 

დეპარტამენტი, GNCC 

3. სოფო ელიზბარაშვილი,  ITDC, 

.გე ადმინისტრატორი 

4. ლიანა გალსტიანი, ISOC.AM,  

.հայ (სომხეთი) 

5. სოფო კიზირია, „კავკასუს 

ონლანი“, .ge ადმინისრტატორი 

გენადი როსტომაული, 

„მაგთიკომი“ 
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მმართველობის 

მიღწევები და 

გამოწვევები 

მოდერატორი: გიგა  პაიჭაძე, საქართველოს მთავრობის 

ადმინისტრაცია 

 

მომხსენებლები: 

1. ივარ ტალო, TWINNING პროგრამა, ინტერნეტ 

მმართველობა (ესტონეთი) 

2. ირაკლი გვენეტაძე,  თავჯდომარე, მონაცემთა 

გაცვლის სააგენტო (DEA)  

3. ლევან ავალიშვილი, თავმჯდომარე, ააიპ 

„ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 

ინსტიტუტი” (IDFI)  

 

თ
ან

ას
ამ

უ
შა

ო
 ზ

ო
ნა

 

14.50-15.00 დისკუსია, კითხვა-პასუხი  

 მეხუთე სესია 
ჩატარების 

ადგილი 
მეექვსე სესია 

ჩატარების 

ადგილი 

15.00-15.50 

პერსონალურ 

მონაცემთა 

დაცვა და 

ინტერნეტი 

მოდერატორი: ნინი სარიშვილი, 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

დეპარტამენტის უფროსი, 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის აპარატი  

 

მომხსენებლები:  

1. მარი ჟორჟი, დამოუკიდებელი 

ექსპერტი (საფრანგეთი) 

2. გიორგი პირველი, 

კიბერდანაშაულის 

განყოფილება, ცენტრალური 

კრიმინალური ოფისი, 

საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო  

3. ლიკა საჯაია, საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველო, 

სამოქალაქო კამპანია უკანონო 

მიყურადების წინააღმდეგ: „ეს 

შენ გეხება!“ 
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საავტორო 

უფლებები და 

ინტერნეტი 

მოდერატორი: ნათია კუპრაშვილი, აღმასრულებელი 

დირექტორი,  საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა 

ასოციაცია (GARB)  

 

მომხსენებლები: 

1. ეკა ყუბუსიძე, კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო 

და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტის 

უფროსი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო  

2. ივანე მახარაძე,  მაუწყებლობის რეგულირების 

დეპარტამენტის უფროსი, GNCC  

3. ირაკლი კასრაძე სასაქონლო ნიშნების, 

გეოგრაფიული აღნიშვნების და დიზაინის 

დეპარტამენტის უფროსი, საქპატენტი  

4. იური კარგაპოლოვი - უკრაინული ქსელური 

საინფორმაციო ცენტრი/UANIC 

თ
ან

ას
ამ

უ
შა

ო
 ზ

ო
ნა

 

15.50-16.00 დისკუსია, კითხვა-პასუხი  

16.00-16.20 ყავის შესვენება  

 მეშვიდე სესია 
ჩატარების 

ადგილი 
მეშვიდე სესია 

ჩატარების 

ადგილი 

16.20-17.20 
ბავშვთა ონლაინ 

დაცვა 

მოდერატორიr: ჯაბა ნაჭყებია, 

UNICEF  

 

მომხსენებლები: 

1. თამთა ტეფნაძე, 

მომხმარებელთა უფლებების 

საზოგადოებრივი დამცველი, 

GNCC  

2. ანა სუბელიანი, 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

“IncGEO” 

3. ირინა ვერძეული, 

დეპარტამენტის უფროსი, 

სტრატეგიული განვითარების 

დეპარტამენტი, GNCC 
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ახალი მედია და 

ინტერნეტი 

მოდერატორი: გიორგი გვიმრაძე, საინფორმაციო 

სამსახურის უფროსი, საქართველოს საზოგადოებრივი 

მაუწყებელი 

 

მომხსენებლები:  

1. ნატა ძველიშვილი, აღმასრულებელი დირექტორი, 

ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია 

2. ტომას შნაიდერი, შვეიცარიის მთავრობის 

წარმომადგენლი, ევროპის საბჭოს მედიისა და 

საინფორმაციო საზოგადოების კომიტეტი(CDMSI) 

3. მაია მეცხვარიშვილი, რედაქტორი, netgazeti.ge  
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17.20-17.30 დისკუსია, კითხვა-პასუხი  

17.30-18.00 დახურვის სესია  

 

http://isoc.am/

