
09.00-
10.00 რეგისტრაცია

10.00- 
10.30

ფორუმის გახსნა - მისასალმებელი სიტყვები
1.  ლაშა მიქავა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 

მოადგილე 
2.  ირინე აბულაძე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

მინისტრის მოადგილე
3. ფრედერიკ დონკი, ინტერნეტ საზოგადოების (ISOC) ევროპული ბიუროს დირექტორი 
4. კრისტიან ურსე, ევროპის საბჭო, საქართვლოს ოფისის ხელმძღვანელი 
5.  მარკუს კუმერი,  გაეროს ინტერნეტმმართველობის ფორუმის მხარდამჭერი 

ორგანიზაციის ხელმძღვანელი (ონლაინ)
6. მერაბ ქათამაძე, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, კომისიის წევრი
7.  ვაჰან ჰოვსეპიანი, RIPE NCC-ის კომუნიკაციების მენეჯერი ცენტრალურ აზიასა და 

კავკასიაში

10.30-
11.45

ინტერნეტთან წვდომა და ფართოზოლოვანი „დაშორება“  - სახელმწიფო და კერძო სექტორის 
ძირითადი სიახლეები და სათემო ქსელის პერსპექტივები

მოდერატორი:  ინტერნეტ საზოგადოების (ISOC) ევროპის ოფისის დირექტორი,
ფრედერიკ დონკი
1.  ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის  განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკა - 2017-2018 წლის 

მდგომარეობა და სიახლეები - ეკა ყუბუსიძე, კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო და თანამედროვე 
ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი,  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინსიტრო

2.  ფართოზოლოვანი ინტერნეტ მომსახურების განვითარების სტატისტიკა - არსებული მდგომარეობა - ეკა 
სიჭინავა, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ბაზრის ანალიზისა და სტრატეგიული 
განვითარების დეპარტამენტი

3.  თუშეთის სათემო ქსელი - ერთი წლის შემდეგ - ნინო ნანიტაშვილი, ISOC-ის დამოუკიდებელი 
კონსულტანტი თუშეთის სათემო ქსელის სოციო-ეკონომიკური ანალიზისთვის

4.  აღმოსავლეთ საქართველოს მთის რეგიონის ძირითადი გამოწვევები - გელა მთივლიშვილი, მთის 
მოსახლეობის ინტერესების ადვოკატირების პროექტის დირექტორი, Mtisambebi.ge 

5.  თითოეულ ჩვენგანს შეუძლია, სოციალურად დაუცველ უფროსკლასელებს მისცეს ინტერნეტზე წვდომა. 
გიორგი ჯიბლაძე, Charte.ge -ის თანადამფუძნებელი

ურთიერთგაგების მემორანდუმის გაფორმება სათემო ქსელის მხარდასაჭერად - VEON 
საქართველო, მთის სათემო ქსელი, ISOC, TOA

11.45-
12.00 ყავის შესვენება

12.00-
13.00

უსაფრთხო ინტერნეტის „თავსატეხი“ და საქართველო 
1.   უსაფრთხო ინტერნეტი განსაკუთრებით ბავშვებისთვის - გამოწვევები და გადაწყვეტილებები, სოფიო 

თვალავაძე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულობის, 
საინფორმაციო და თანამედროვე ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

2.  უსაფრთხო ინტერნეტის გამოწვევები და გადაწყვეტილებები - დევიდ რაითი, დიდი ბრიტანეთის 
უსაფრთხო ინტერნეტის ცენტრის დირექტორი

3.  საქართველოს ეროვნული კომუნიკაციების კომისია და უსაფრთხო ინტერნეტის გამოწვევები, - მარიამ 
სულაბერიძე, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი, 
საქართველოს  კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

4.  სიძულვილის ენის გავლენა ახალგაზრდებზე - მარია ანდრეევა, ევროპის საბჭოს ექსპერტი
5.  უსაფრთხო წვდომა ინტერნეტთან და განათლების სისტემის გამოწვევები - ალექსანდრე ასათიანი, 

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სკოლამდელი და 
ზოგადი განათლების განვითარების დეპარტამენტი

6.  უსაფრთხო ინტერნეტი ბავშვებისთვის: რეგულაციები vs. ციფრული წიგნიერება - თეონა ტურაშვილი, 
ელ-მმართველობის მიმართულების ხელმძღვანელი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების 
ინსტიტუტი (IDFI)

#GeoIGF2018
დღის წესრიგი 



13.00-
13.45

საქართვლოს ინტერნეტმართველობის საზოგადოების ახალი თაობის  შეხვედრა  ე.წ . „I-Star“ (I*) 
ორგანიზაციებთან და გლობალურ და რეგიონულ ინტერნტმართველობის პლატფორმებთან 

სადილი

14.45-
16.00

GE ქვეყნის კოდის ზედა დონის დომენისა და 
.გე ქვეყნის ეროვნული კოდის ზედა დონის 
დომენის ზონები - განვითარების ტენდენციები 
და გამოწვევები

ინტერნეტ კონტენტი და საავტორო უფლებები 
-  საქართველო და ევროკავშირი

მოდერატორი: მზია გოგილაშვილი, 
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების 
მართვის სამსახური

მოდერატორი;  უჩა სეთური, საქართველოს 
სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაცია, 
გამგეობის თავმჯდომარე

1.  An Introduction to Universal Acceptance - 
ალექსანდრა კულიკოვა, აღმოსავლეთ ევროპასა 
და ცენტრალურ აზიაში დაინტერესებულ მხარეთა 
გლობალური ჩართულობის დირექტორი, (ICANN) 

2.  .გე IDN ccTLD - ანგარიში - 
თინათინ მონავარდისაშვილი, სერვისების 
მენეჯერი, ააიპ საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
განვითარების ცენტრი (.გე)

3.  .ge ccTLD -ის სიახლეები -  
ხათუნა შუბითიძე, დომენის ადმინისტრატორისა 
და რეგისტრატორების მართვის სამსახურის 
მენეჯერი, შპს „კავკასუს ონლაინი“ (.GE)

4.  ccTLD .ge-ის საკონსულტაციო საბჭო  ანგარიში 
-  სანდრო ქარუმიძე, .GE ქვეყნის კოდის ზედა 
დონის დომენის „საკონსულტაციო საბჭოს“ 
კოორდინატორი, ISOC საქართველო

5.  კატრინა სატაკი, ქვეყნის კოდის 
სახელწოდებების მხარდამჭერი ორგანიზაციის 
საბჭო, ICANN

1.  საავტორო უფლებები ონლაინ და ოფლაინ 
- თამარ ხუხუნაიშვილი, საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 
სამართლებრივი დეპარტამენტი 

2.  საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვა 
ინტერნეტ სივრცეში, ადგილობრივი და 
საერთაშორისო რეგულაციების ანალიზი. ხათუნა 
ინჯია - შპს „სისტემ ნეტის“ დირექტორის 
მოადგილე იურიდიული მიმართულებით 

3.  საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის 
პრაქტიკა ევროპასა და საქართველოში - მედეა 
შენგელია, საქართველოს საავტორო უფლებათა 
დაცვის ასოციაცია, იურიდიული დეპარტამენტის 
უფროსი

4.  ე.წ. „Intermediary“ ოპერატორების 
პასუხისმგებლობა და საავტორო უფლებები - 
ირაკლი კასრაძე, საქპატენტის სასაქონლო 
ნიშნების, გეოგრაფიული აღნიშვნების და 
დიზაინის დეპარტამენტის უფროსი.

16.00-
16.15 ყავის შესვენება

16.15-
17.30

ინტერნეტ ბაზარი - კონკურენცია  და სხვა 
ბარიერები მომხმარებლების ინტერნეტ მზადყოფნა

მოდერატორი: რამაზ ქვათაძე, სამეცნიერო-
საგანმანათლებლო კომპიუტერული ქსელების 
ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი (GRENA) 

მოდერატორი: ირაკლი ღარიბაშვილი, 
საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა, 
ISOC საქართველოს გამგეობის თავმჯდომარე

1.  ინფრასტრუქტურის გაზიარება და 
ფართოზოლოვანი ქსელის განვითარება 
ლიეტუვაში - გეიდრიუს პურასი, ლიეტუვის 
კომუნიკაციების მარეგულირებელი ორგანოს 
გენერალური დირექტორის მოადგილე, 
“დაძმობილების” პროექტის ადგილობრივი 
მრჩეველი პროექტში „საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (GNCC) 
მხარდაჭერა ელექტრონული კომუნიკაციების 
მარეგულირებელი ნორმატიული ბაზის დახვეწასა 
და ინსტიტუციონალურ გაძლიერებაში“  

2.  საჯარო სექტორი და ე.წ. გზის უფლება - 
მუნიციპალური ნებართვები და გამოწვევები - 
ბესიკი წაქაძე, შპს „აირმაქსის“ აღმასრულებელი 
დირექტორი.

3.  დაშვების ბაზრის ლიბერალიზაცია და ინტერნეტ 
ბაზარი - დავით გოგიჩაიშვილი, საქართველოს 
კომუნიკაციების ეროვნული კომისია,  
კონკურენციის ხელშეწყობის დეპარტამენტის 
უფროსი 

1.  GENEA-ს პროექტის პორტალის პრეზენტაცია, 
თორნიკე ჯობავა, მსოფლიო ბანკის 
ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის 
ფართოზოლოვანი ინტერნეტი განვითარებისთვის 
პროგრამის კოორდინატორი

2.  “საქართველოში ინტერნეტ მომხმარებელთა 
წინაშე არსებული გამოწვევები”- თამთა ტეფნაძე, 
მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი 
დამცველი, საქართველოს კომუნიკაციების 
ეროვნული კომისია

17.30-
18.00 ფორუმის დახურვა და დასკვნითი სიტყვები


