
 

GeoIGF 2019 13 ნოემბერი   

დღის წესრიგი  

 

09.00-10.00 რეგისტრაცია 

 

10.00- 

10.30 

ფორუმის გახსნა   

 

 ნიკოლოზ ალავიძე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე   

კრისტიან ურსე, ევროპის საბჭო, საქართვლოს ოფისის ხელმძღვანელი 

ნატალია მოჩუ,  გლობალური ჩართულობის  მენეჯერი აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, ICANN 

ფრედერიკ დონკი, ინტერნეტ საზოგადოების (ISOC) ევროპული ბიუროს დირექტორი 

ვაჰან ჰოვსეფიანი, საგარეო ურთიერთობების ოფისი RIPENCC 

10.30-11.30 საქართველოს ფართოზოლოვანი განვითარების  გამოწვევები  (პანელური დისკუსია) 

 

მოდერატორი:  უჩა სეთური,  საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაცია  

 

ეკა სიჭინავა საქართველოს ფართოზოლოვანი ბაზრის განვითარება და მთავარი ტენდენციები, , საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული 

კომისია 

კრისტინე გიონჯიანი ,სომხეთის ფართოზოლოვანი ბაზარი: ფაქტები და განვითარების ტენდენციები, სომხეთის ოპერატორების კავშირი 

თორნიკე ჟობავა, ფართოზოლოვანი ინტერნეტი განვითარებისთვის, ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტი (GENIE) ციფრული 

უნარების განვითარების პროგრამის კოორდინატორი, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო  

გიორგი დაფქვიაშვილი, საქართველოს ფართოზოლოვანი განვითარების სტრატეგიის მთავარი საკითხები,  საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

11.30-11.45 ქეთი რეხვიაშვილი, საქართველო და 5G პერსპექტივა, მომხსენებელი , საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია(მოხსენება) 

 

11.45-12.00 ყავის შესვენება  

 

 



12.00-12.15  დოქტორი კრისტინა ბრაუნ - როზგონი, ევროკავშირის საავტორო უფლებების ახალი რეგულაციები და პრაქტიკა,ევროპის საბჭოს ექსპერტი 

(მოხსენება) 

 

12.15-14.00 ინტერნეტ კონტენტი  და ონლაინ მედია -  რეგულირება თუ თვითრეგულირება  (პანელური დისკუსია)  

 

 მოდერატორი: ნათია კუპრაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასკომუნიკაციის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

ივანე მახარაძე,  ინტერნეტ კონტენტის რეგულირება, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 

დოქტორი კრისტინა ბრაუნ - როზგონი, ევროკავშირის საავტორო უფლებების ახალი რეგულაციები და 

პრაქტიკა,მომხსენებელიევროპის საბჭოს ექსპერტი 

მარიამ გოგოსაშვილი, არსებული სასამართლო პრაქტიკა და გამოწვევები მედიის თავისუფლების კუთხით, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 

 

ნიკო ქებურია, საქართველოს კანონპროექტი ელექტრონული კომერციის შესახებ (E-Commercelaw) და ე.წ. ინტერმიდიარები და მონაცემთა ჰოსტ 

პროვაიდერის ვალდებულები,   საქართველოს ეკონომიკისა და მდგარდი განვითარების სამინისტრო 

14.00-15.00 სადილი 

 

15.00-16.00 ადგილობრივი კონტენტის გამოწვევები უსაფრთხო ინტერნეტი და ბავშვები 

 

 მოდერატორი: სანდრო ქარუმიძე, .geდომენის 

საკონსულტაციო საბჭოს კოორდინატორი 

მოდერატორი: სოფო თვალავაძე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგარდი 

განვითარების სამინისტრო 

 

 ნატალია მოჩუ, დომენური ბაზრის უახლესი ტენდენციები 

რეგიონში, გლობალური ჩართულობის  მენეჯერი 

აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, ICANN  

ხათუნა შუბითიძე, დომენური სახელი .ge ზონის მიღწევები,  

გამოწვევები და გეგმები, “კავკასუს ონლაინი”  

ელენე მებონია, ევროკავშირის  საკანონმდებლო ინიციატივა  

- “ციფრული სერვისების აქტი” “DigitalServiceAct”.  

იურიდიული ფირმა “ელფიეი” 

 ირაკლი ღარიბაშვილი, ქართული მონაცემთა ბაზები 

ინტერნეტში, ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის 

დირექტორი  

 

ნინი შენგელია, უსაფრთხო ინტერნეტი და ბავშვები“, საქართველოს 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 

გიორგი გვასალია, ონლაინ სივრცე და საიბერბულინგი  (ახალი პლატფორმის: 

StopBullying ის პრეზენტაცია), “Circle” 

დიმიტრი ბერიძე, ერთიანი ქსელი და უსაფრთხო ინტერნეტი სკოლებში, სსიპ 

„განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ 

მარიკა სიხარულიძე, ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

დანერგვის ხელშეწყობის პროგრამა,  სსიპ „მასწავლებელთა პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრი“ 

16.00-16.15 ყავის შესვენება 



16.15-17.15 IoT - ე.წ. ნივთების ინტერნეტი და საქართველო პერსონალური მონაცემების დაცვის გამოწვევები  

 მოდერატორი:ფრედერიკ დონკი, ინტერნეტ 

საზოგადოების (ISOC) ევროპული ბიუროს 

დირექტორი 

მოდერატორი: დავით ტაბატაძე, საქართველოს სამეცნიერო–საგანმანათლებლო 

კომპიუტერული ქსელების ასოციაცია - გრენა 

 თომ პუცი, LoRaWAN : საუკეთესო გადაწყვეტა სოფლისა და 

ქალაქის IoT პროექტების განხორციელებისთვის, XIRIS 

ნივთების ინტერნეტის განვითარების და კვლევის 

ინსტიტუტი  

 

გიორგი მაისურაძე,IoT შესაძლებლობები და გამოწვევები 

საქართველოში, “NexyTech”  

 

დავით სონღულაშვილი, ნივთების ინტერნეტი და ხალი 

თაობის საქართველო, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ნიკოლოზ სიმონიშვილი, პერსონალურ მონაცემთა გამოყენება საჯარო 

მიზნებისთვის  -პერსონალური მონაცემების გამოყენება სახალხო სარგებლისთვის, 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის  საპარლამენტო მდივანი 

 

გიორგი მინდიაშვილი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით 

საქართველოში დაგეგმილი სიახლეები, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 

სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი  

 

დიმიტრი გუგუნავა, მონაცემთა დამუშავება საჯარო სექტორში,  სსიპ მონაცემთა 

გაცვლის სააგენტოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების მენეჯერი 

17.15-17.30 ფორუმის დახურვა და დასკვნითი სიტყვები 

 

 


