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რას გვთავაზობს 2021 წლის ფორუმი?

საქართველოს ინტერნეტ მმართველობის ფორუმი, 2015 წელს, ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით დაარსდა 
და ინტერნეტის განვითარების მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა. 
პლატფორმა, ყოველწლიურად, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამთავრობო თუ 
არასამთავრობო სექტორის, აკადემიური წრეებისა და ახალგაზრდა თაობის 200-მდე 
წარმომადგენელს აერთიანებს.

დაგეგმილია ელექტრონული კომუნიკაციებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დარგში არსებული 
ძირითადი გამოწვევებისა და პერსპექტივების განხილვა 10 თემატური დისკუსიის ფარგლებში.

პრაქტიკული ინფორმაცია

სამუშაო ენა: ქართული, ინგლისური (სინქრონული თარგმანი)
ფორმატი: ჰიბრიდული (მონაწილეები ღონისძიებას დაესწრებიან ონლაინ რეჟიმში, ხოლო ფორუმის 
სპიკერები ჩაერთვებიან საკონფერენციო დარბაზიდან)
რეგისტრაციის ბოლო ვადა: 29 ნოემბერი, 18:00. 
სარეგისტრაციო ფორმა ხელმისაწვდომია მითითებულ ბმულზე: shorturl.at/kvOS5
რეგისტრირებულ მონაწილეებს შეხვედრის ბმული გაეგზავნებათ სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ 
ელ-ფოსტაზე.
დამატებითი ინფორმაციისათვის, ეწვიეთ GeoIGF-ის ფეისბუქ და ვებ-გვერდებს: Geo IGF 2021 | www.igf.ge

რატომ უნდა დაესწროთ ფორუმს?

მოისმენთ დარგის მოწინავე ექსპერტთა შეხედულებებს ინტერნეტ მმართველობის 
სფეროში არსებულ მნიშვნელოვან თემებზე1.

გაეცნობით ინტერნეტის სფეროში პოლიტიკის განმსაზღვრელი ორგანიზაციების მიმდინარე
საქმიანობას და სამომავლო გეგმებს2.

შეძლებთ დისკუსიაში ჩართვას და თქვენთვის რელევანტური კითხვების დასმას, რომელთაც
ონლაინ მოდერატორები დისკუსიის დროს გააჟღერებენ.3.

1-ლი დღე:

ფართოზოლოვანი საქართველო - 
ციფრული ჰაბის პერსპექტივები

პანდემიით ინსპირირებული 
ინოვაციები - პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვა

ქართული ენა 
ინტერნეტ სამყაროში

ციფრული წიგნიერება - 
სხვადასხვა სექტორის როლი

დეზინფორმაცია - გამოწვევები 
საქართველოს ინტერნეტ სივრცეში

მე-2 დღე:

ინტერნეტ კონტენტი - 
თვითრეგულირების საზღვრები

ხელოვნური  ინტელექტი - 
გამოწვევები და შესაძლებლობები

ინტერნეტთან წვდომა - 
ხარისხობრივი მაჩვენებლები

ვირტუალური მობილური ოპერირება 
- სამართლებრივი და საბაზრო 

ბარიერები

კიბერ უსაფრთხოება - 
ციფრული უფლებები

What does the GeoIGF 2021 o	er?

The Georgian Internet Governance Forum was established in 2015 with the support of the Council of Europe. It is 
one of the most important events in the field of internet development. Each year, platform brings together up to 
200 representatives from local and international organizations, governmental and non-governmental sectors, 
academia and young generation.

It is planned to address key challenges and opportunities in the field of electronic communications and 
information technology, through 10 panel discussions.

Practical information

Working language: Georgian and English (simultaneous interpretation)
Format: Hybrid (participants will attend the event online and forum speakers will be present in the confer-
ence hall) 
Registration is open until 29 November, 18:00.
The registration form is available at: shorturl.at/kvOS5
Registered participants will receive the link to the meeting at the e-mail address indicated in the registration 
form. 
For additional information, please visit the GeoIGF Facebook and web pages: Geo IGF 2021 | www.igf.ge

Why should you attend the forum?

You will learn about the views of leading field experts on important topics in the 
Internet governance area1.

You will get acquainted with the on-going activities and future plans of policy-making 
organizations active in the field of Internet2.

You will be able to engage in discussion and ask relevant questions; online moderators will voice your 
questions during the discussion. Practical information3.

Day 1: 

Broadband Georgia - 
perspectives on Digital Hub 

Pandemic-inspired innovations - 
Personal Data Protection

Georgian language in 
the Internet world

Digital literacy - the role
 of various sectors 

Misinformation - challenges in
 the Internet space of Georgia

Day 2: 

Internet Content - the 
limits of self-Regulation 

Artificial Intelligence -
challenges and opportunities

Internet access - 
quality indicators

Virtual Mobile Operation - 
Legal and Market Barriers

Cyber Security - digital rights 


