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09.00-
10.00 რეგისტრაცია

10.00-
10.10 გახსნა 

პარალელური სესიები

10.10- 
11.25

ინტერნეტ-მმართველობა და 
მრავალმხრივი ჩართულობის 
მოდელი 

პროფესორი მაიკლ როტერტი- 
ინტერნეტ ინდუსტრიის ასოციაციის 
(ECO) დირექტორი, კარლსრუეს 
უნივერსიტეტის პროფესორი

ΙΙ
  დ

არ
ბა

ზი

კიბერ უსაფრთხოების 
ტრეინინგი ადგილობრივი 
ინტერნეტ საზოგადოებისათვის 
ჯეფ ბედსერი- iThreat Cyber Group 
Inc.-ის დამფუძნებელი და აღმას-
რულებელი დირექტორი, მინიჭე-
ბული სახელებისა და ნომრების 
ინტერნეტ-კორპორაციის (ICANN) 
უსაფრთხოების და მდგრადობის 
საკითხთა მრჩეველთა კომიტეტის 
(Security and Stability Advisory Committee - 
SSAC) წევრი

ΙΙ
Ι  

დ
არ

ბა
ზი

11.25-
11.40 ყავის შესვენება

11.40-
13.00

საავტორო უფლებების დაცვა 
ონლაინ 

ირაკლი კასრაძე - სასაქონლო 
ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშ-
ვნების და დიზაინის დეპარტამე-
ნტის უფროსი, საქპატენტი 

თეონა კევლიშვილი - იურიდი-
ული და საერთაშორისო ურთიე-
რთობების დეპარტამენტი, საქპა-
ტენტი

 
ულიანა ფეშჩუკი - უკრაინის ტე-

ლევიზიის და რადიო მაუწყებელო-
ბის ეროვნული საბჭო, წევრი 

ΙΙ
  დ

არ
ბა

ზი

მონაცემთა გაცვლის სააგე-
ნტოს ტრეინინგი  –  გამოწვე-
ვები და ეროვნულ CERT თა-
ნამშრომლობა ადგილობრივ 
ბიზნეს სექტორთან

ნატა გოდერძიშვილი - იური-
დიული განყოფილების უფროსი, 
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 
იუსტიციის სამინისტრო 

დავით ქვათაძე - CERT.GOV.GE 
LEPL მონაცემთა გაცვლის სააგე-
ნტოს მენეჯერი იუსტიციის სამი-
ნისტრო

დავით ბულავრიშვილი - ინ-
ფოსეკი, მენეჯერი.

მონაცემთა გაცვლის სააგე-
ნტოსა და საქართველოს მცირე 
და საშუალო სატელეკომუნიკა-
ციო ოპერატორების ასოციაცი-
ის მემორანდუმის ხელმოწერა 

ΙΙ
Ι  

დ
არ

ბა
ზი

13.00-
14.00 სადილი
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09.00-
09.30 რეგისტრაცია

09.30-
10.30

ფორუმის გახსნა- მისასალმებელი სიტყვები
გიორგი გახარია - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
მინისტრი
რაულ ეჩებერია - ინტერნეტ საზოგადოების (ISOC) ვიცე პრეზიდენტი. 
სანდრა ჰოფერიხტერი - ევროპის ინტერნეტ-მმართველობის  ფორუმის- 
EuroDIG,  გენერალური მდივანი 
აქსელ პავლიკი - ევროპის IP ქსელების საკოორდინაციო ცენტრის (RIPE 
NCC) დირექტორი
ალექსანდრა კულიკოვა- მინიჭებული სახელებისა და ნომრების ინტერნეტ-
კორპორაციის (ICANN), აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის 
რეგიონის ხელმძღვანელი
მერაბ ქათამაძე – საქართველოს ეროვნული კომუნიკაციების კომისია, 
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი
კრისტიან ურსე – ევროპის საბჭოს საქართველოს წარმომადგენლობის 
ხელმძღვანელი 
ჩენგატაი მასანგო - გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ინტერნეტ-
მმართველობის ფორუმის სამდივნო, IGF პროგრამების ხელმძღვანელი

მთავარი 
დარბაზი

10.30-
10.45

ფრედერიკ დონოკი - ინტერნეტ საზოგადოება (ISOC), ევროპის 
რეგიონალური ბიუროს დირექტორი- “ინტერნეტის მომავალი- ხვალინდელი 
დღე და ახალი გამოწვევები”

მთავარი
 

დარბაზი

10.45-
11.30

პირველი სესია: “Connect the next Billion”– ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის 
საკითხები საქართველოში
მოდერატორი: მაარიტ  პალოვირტა – ინტენრეტ საზოგადოეიბის (ISOC) უფროსი 
მენეჯერი, ევროპის რეგიონალური ბიურო
მომხსენებლები: 
გიორგი ჩერქეზიშვილი – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო, მინისტრის მოადგილე
ლევან სულაკაური – „თუშეთის განვითარების ფონდი“, აღმასრულებელი 
დირექტორი
რატი კოჭლამაზაშვილი – „თუშეთის განვითარების ფონდი“, გამგეობის წევრი

მთავარი
 

დარბაზი

11.30-
11.45 შესვენება

11.45-
12.45

მეორე სესია: საქართველო და ევროპის კავშირის  ახალი რეგულაციები 
პერსონალური მონაცემების დაცვის მიმართულებით

მოდერატორი: სერენ იუნალი, ინტერნეტ საზოგადოება (ISOC) ევროპული ბიურო 

მომხსენებლები:  

ანი ნოზაძე - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ოფისი (OPDPI) 
საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
ნევენა რუსიჩი - ევროპის საბჭოს ექსპერტი პერსონალური მონაცემების დაცვისა 
და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის სფეროში
ნატა გოდერძიშვილი - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო, იურიდიული 
დეპარტამენტის უფროსი
გიორგი ბერაია- ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), 
კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი
ანა კაპანაძე - შპს ‘Privacy Logic Group’, დირექტორი

მთავარი
 

დარბაზი

12.45-
13.00

მემორანდუმის ხელმოწერის ცერემონია ევროპის IP ქსელების საკოორდინაციო 
ცენტრსა (RIPE NCC) და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას შორის 

13.00-
14.30 სადილი


