
 

 

საქართველოს ინტერნეტმმართველობის მე-6 ვირტუალური ფორუმის 

დღის წესრიგი 

 

2 დეკემბერი 
 

  

10.30–11.00                                                         

 

ფორუმის გახსნა  

 

  

აკაკი საღირაშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე 

ლონდა თოლორაია, სახელმწიფო ინსპექტორი 

ნატალია ვუტოვა, ევროპის საბჭოს საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი  

ჯეინ კოფინი, პირველი ვიცეპრეზიდენტი, ინტერნეტსაზოგადოება (ISOC) 

კრის ბაკრიჯი, RIPE NCC-ს საგარე ურთიერთობების ხელმძღვანელი 

იორან მარბი, ICANN (მინიჭებული სახელების და ნომრების ინტერნეტ კორპორაქცია), პრეზიდენტი 

მერაბ ქათამაძე, კომუნიკაციების კომისია, კომისიის წევრი 

 

 

11.00-11.10 

 

 

მემორანდუმის ხელმოწერა კომუნიკაციების კომისიასა და ICANN-ს (მინიჭებული სახელების და ნომრების ინტერნეტ 

კორპორაცია) შორის 

 

 

11.10-11.15 

 

შესვენება 

 

 

11.15-12.30                                                                                                     

 

პანელი: გიგაბიტ საზოგადეობა და საქართველო 

 

  



 

მოდერატორი: ნათია კუპრაშვილი, ააიპ “ჟურნალისტური რესურსცნეტრის” გამგეობის თავმჯდომარე, ააიპ “მაუწყებელთა 

ალსიანსის” დირექტორი  

ონლიან მოდერატორი: სოფო თვალავაძე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, ICT 

დეპარტამენტი 

 

  

ეკა ყუბუსიძე, ICT დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

მასიმილიანო სტუჩი, ევროპის და სათემო ქსელების პროექტების ხელმძღვანელი, ინტერნეტ საზოგადოება (ISOC) 

ეკატერინე იმედაძე, კომუნიკაციების კომისიის სატალეკომუნიკაციო ბაზრის რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი 

მარიამ სულაბერიძე, დირექტორი, ოუფენნეტი 

ლევან არდოტელი, სასტუმრო სახლი არდოტი, მესაკუთრე 

უჩა სეთური, გამგეობის თავმჯდომარე, საქართველოს ტელეკომ ოპერატორების ასოციაცია 

 

12.30-12.45  

   

 

შესვენება 

 

12.45-14.00    

 

 

პანელი: ხელოვნური ინტელექტი (AI) და პერსონალური მონაცემების დაცვა 

  

მოდერატორი: სოფიო ჯიაძე, სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილე 

ონლიან მოდერატორი: გიორგი პროზოროვი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების და მონიტორინგის დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 

  

იანიკ მენესორი - ინფორმაციული განვითრების სამმართველოს უფროსი, ევროპის საბჭო 

ბექა ქენქაძე - კერძო სექტორზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი იურისტი, სახელმწიფო ინსპექტორის 



 

სამსახური 

გიგა ჩოხელი - პროგრამული უზრუნველყოფისა და ხელოვნური ინტელექტის ინჟინერი 

ხათუნა ბურკაძე - პროფესორი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი (BTU) 

მარიამ შარანგია - სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტო 

დაჩი ჭოლაძე - სტარტაპ კომპანია Pulsar-ის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი 

 

 

14.00-15.00 

 

 

შესვენება 

 

15.00–16.15 

 

 

პანელი: საქართველოს ზედა დონის დომენური სახელის.ge-ზონის გამოწვევები 

  

მოდერატორი: მზია გოგილაშვილი, კომუნიკაციების კომისია 

ონლაინ მოდერატორი: დავით ასპანიძე, ტელეკომ ოპერატორიების არაკომერციული ამხანაგობა 

 

  

ჩამპიკა ვიჯაიატუნგა, ICANN, DNSSEC 

ხათუნა შუბითიძე, “კაუკასუს ონლაინ” 

დავით ბირმანი, Domenebi.ge 

კონსტანტინე ქაროსანიძე, Cloud9 

 

 

16.15-16.30 

 

  

შესვენება 

  



 

16.30-17.45 

 

პანელი: ბავშვთა კოდექსი და ინტერნეტი                                            

  

მოდერატორი: მარიამ გოგოსაშვილი, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის აღმასრულებელი დირექტორი 

ონლიან მოდერატორი: ნატალი საგინაშვილი, ტელეკომ ოპერატორების ასოციაცია TOA   

 

       

ივანე მახარაძე -აუდიო-ვიზუალური მედიამომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტის უფროსი, კომუნიკაციების 

კომისია 

თამთა მურადაშვილი - დირექტორი, შპს ,,მთავარი არხი” 

ნიკოლოზ სიმონიშვილი - მედიის მიმართულების პროექტის ხელმძღვანელი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია 

ბრაიან ო’ნილი - მედიისა და კომუნიკაციების პროფესორი და დუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის (ირლანდია) 

კვლევის  და ინოვაციების მიმართულების დირექტორი 

 

17.45-17.50 

 

 

შესვენება 

 

17.50-19.00   

                       

 

პანელი: Covid19, ციფრული მოქალაქეების უფლებები და მედიაწიგნიერება  

 მოდერატორი: ნინი შენგელია - ციფრული დემოკრატიის ცენტრის ხელმძღვანელი, მართვისა და კომუნიკაციების 

საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი „ალტერბრიჯი“-ს წარმომადგენელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მოწვეული ლექტორი 

ონლიან მოდერატორი: გიორგი ჯოხაძე - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი 

  

ლაური პალსა - ეროვნული აუდიოვიზუალური ინსტიტუტის (KAVI, ფინეთის განათლების  და კულტურის სამინისტრო) 



 

უფროსი მრჩეველი  

გვანცა ჩხეიძე -  მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი   

ნიკოლა იორიო -საქართველოში იტალიის ელჩის მოადგილე 

არჩილ ჯაველიძე - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის კერძო სექტორზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

უფროსის მოადგილე 

19.00 პირველი დღის სესიების დასასრული 

 

 

 

 



 
საქართველოს ინტერნეტმმართველობის მე-6 ვირტუალური 

ფორუმის 
დღის წესრიგი 

 
დღე მეორე: 3 დეკემბერი 

11.00-12.30 საქართველოს ინფორმაციული უსაფრთხოების ეკოსისტემა და არსებული გამოწვევები   
 გიორგი  იაშვილი  - საქართველოს ინფორმაციული უსაფრთხოების ასოციაციის (GISA) აღმასრულებელი 

დირექტორი, კოორდინატორი  
თეონა  ტურაშვილი  - მედია, ინტერნეტი და ინოვაციების მიმართულების ხელმძღვანელი, ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) - კოორდინატორი ,  ონლაინ  მოდერატორი  

 მარი  მალვენიშვილი  - დირექტორი, კიბერუსაფრთხოების საგანმანათლებლო-კვლევითი ცენტრი 
ნატა  გოდერძიშვილი  - კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიულ, იურიდიულ და საერთაშორისო მიმართულებების 
ხელმძღვანელი, ციფრული მმართველობის სააგენტო 
ლევან  ავალიშვილი  - პროგრამების დირექტორი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI) 

12.30-12.45                                           შესვენება  
12.34- 14.00 მომხარებლის კიბერმზაობა და საქართველო 
  მოდერატორი: გიორგი  გვასალია , INFOSEC მენეჯერი, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 

ონლიან მოდერატორი:მაკა  ღანიაშვილი , თსუ, PhD სტუდენტი   
 ალიონა  სინიოვა  -  ა(ა)იპ "ქალები ინფორმაციულ და კიბერ უსაფრთხოებაში" - დამფუძნებელი  

ალექსანდრე  მეზურნიშვილი  - ტერა ბანკი - ინფორმაციული უსაფრთხოების ოფიცერი 
ანზორ  მეხრიშვილი  - ბიდიო დიჯითალ - კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი 

15.00-16.15  COVID-19 და  ელექტრონული  სწავლების  გამოწვევა                     

 მოდერატორი: ირაკლი  ღარიბაშვილი ,  თსუ ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 
ონლაინ მოდერატორი: ელე  ლომსაძე ,  მაგისტრანტი  

 
 

ჯერარდო  ვივიერსი  - RIPE NCC სწავლებისა და განვითარების პროგრ. 
ზაზა  მარუაშვილი  - საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო -  



 
 
 

სანდრო  ასათიანი  - საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების სამინისტრო„ 
მარიკა  სიხარულიძე  - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ერვნული ცენტრის ციფრული ტექნოლოგიების 
პროგრამის ხელმძღვანელი 
დავით  ველიაშვილი  - დამფუძნებელი, lingwing.com 
 

16.15-16.30  შესვენება  
16.30 – 18.00        გამოხატვის თავისუფლება და ინტერნეტი: თანამედროვე გამოწვევები 
 მოდერატორი: თამარ  კობახიძე , პროექტის ოფიცერი, ევროპის საბჭოს პროექტი “მედიისა და ინტერნეტის 

თავისუფლების ხელშეწყობა საქართველოში”  
ონლიან მოდერატორი: გიორგი  ალადაშვილი ,  თსუ, სამართლის დოქტორანტი  

 
 
 
 
 
 

პავლო  პუშკარი-განყოფილების უფროსი, ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილებათა აღსრულების დეპარტამენტი 
ლიკა  წიკლაური  - დეპარტამენტის უფროსი, სახალხო დამცველის აპარატის სამოქალაქო, პოლიტიკური, 
ეკონომიკური, სოციალური და კულტრული უფლებების დაცვის დეპარტამენტი 
სერგი  ჯორბენაძე  - ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქტორი 
გიორგი  გოცირიძე  - საკონსტიტუციო სამართალწარმოების გუნდის ხელმძღვანელი, საქართველოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაცია 

18.00 -18.15 ფორუმის დახურვა და შემაჯამებელი სიტყვები    
 


