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საინფორმაციო ფურცელი

2013 წლის 11 მარტს „ინფორმაციული
უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3
მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად საქართველოს
პრეზიდენტმა დაამტკიცა იმ სუბიექტთა
ჩამონათვალი, რომლებიც კრიტიკული
ინფორმაციული სისტემების კატეგორიას
დაექვემდებარა.
აღნიშნული ბრძანება მკაფიოდ საზღვრავს იმ
ორგანიზაციებს, რომლებიც „ინფორმაციული
უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად ვალდებულნი არიან საკუთარ
უწყებებში აღნიშნული კანონით
გათვალისწინებული რეგულაციები
განახორციელონ.
აღნიშნული რეგულაციები, ერთი მხრივ, წარმოადგენს კანონის აღსრულების
მექანიზმს, ვინაიდან დეტალურად განსაზღვრავს კანონიდან გამომდინარე
ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების მნიშვნელოვან ასპექტებს, ხოლო მეორე
მხრივ, კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტებს დაეხმარება კანონის
უკეთ იმპლემენტაციის პროცესში.
მონაცემთა გაცვლის სააგენტო იმ ორგანიზაციბისთვის, რომლებსაც კრიტიკული
ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების კატეგორია მიენიჭათ, პერიოდულად
განახორციელებს სხვადასხვა სახის საკონსულტაციო მომსახურებას - შესაბამისი
პრესონალის ტრენინგებს, სატელეფონო კონსულტაციებს და კანონით
გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს.
ამასთან ,,ინფორმაციული უსაფრთხოების კანონის“ შესაბამისად მონაცემთა გაცვლის
სააგენტომ გამოსცა შემდეგი ნორმატიული აქტები (გაგრძელება გვ. 2):
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(გაგრძელება. დასაწყისი გვ. 1)

ა) ბრძანება „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის შესახებ“;
ბ) ბრძანება „კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული უსაფრთხოების
მენეჯერისათვის მინიმალური სტანდარტების დამტკიცების შესახებ“;
გ) ბრძანება „ქსელური სენსორის კონფიგურაციის წესების შესახებ“;
დ) ბრძანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნების შესახებ“;
ე) ბრძანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირთა და
ორგანიზაციათა მიერ ავტორიზაციის გავლის წესის, ავტორიზაციის პროცედურებისა და ავტორიზაციის
საფასურის შესახებ“;
ვ) ბრძანება „ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების წესის შესახებ“;
ზ) ბრძანება „ინფორმაციული აქტივების მართვის წესების შესახებ“.
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების სრუილი ნუსხა იხილეთ შემდეგ ბმულზე: https://
matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1867646&lang=ge

დაძმობილების (TWINNING) პროექტის ფარგლებში საკანონმდებლო
საკითხებზე სემინარი გაიმართა
სასტუმროში „შერატონ მეტეხი პალასი“ 11-14 მარტს
მონაცემთა გაცვლის სააგენტომ თემაზე „ელექტრონული მმართველობის საუკეთესო
საკანონმდებლო გამოცდილება ევროკავშირის წევრ
ქვეყნებში“ საჯარო და არასამთავრობო სექტორის
წარმოამდგენლებისთვის სემინარი გაიმართა. სემინარი
დაძმობილების პროექტის ფარგლებში ჩატარდა და მას
20-მდე მონაწილე დაესწრო.
სემინარის მსვლელობისას მოწვეული აუდიტორია
გაეცნო ავსტრიასა და ევროკავშირის წევრ სხვა
ქვეყნებში ელექტრონული მმართველობის
კანონმდებლობის მთავარ პრინციპებს, მისი მიღებისა
და დანერგვის გამოცდილებას. კერძოდ, პირველი დღე
დაეთმო ინფორმაციული და კიბერ უსაფრთხოების საკითხებს. ასევე სემინარის მსვლელობისას განხილულ იქნა
ელექტრონულ მმართველობასთან, მონაცემთა დაცვასა და ელექტორნულ კომერციასთან დაკავშირებული
ინიციატივები, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტელეკომუნიკაციის რეგულირება და მისი განხორციელება
ავსტრიაში.
პროექტის იურიდიული კომპონენტის საბოლოო მიზანია აღნიშნული სემინარისა და სხვა თანმდევი
ღონისძიებების შედეგად ელექტრონული კომერციის, ელექტრონული მმართველობისა და ინფორმაციული
უსაფრთხოების საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება. სემინარზე მოწვეულნი იყნენ საქართველოს იუსიტციის
სამინისტროს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საჯარო რეესტრის, შინაგან საქმეთა
სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, კომუნიკაციის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის და სხვა
სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები, სემინარს ასევე ესწრებოდნენ არასამთავრობო სექტორის, კერძოდ
კი ,,საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“, IDFI და სხვა.
სემინარს უძრვებოდნენ კვალიფიციური ევროპელი ექსპერტები: გერჰარდ ლაგა, პიტერ კუსტორი, რუდიგერ
გრიმი, ვალტროტ კოჩი და სვენ გშვეიტლი.
დაძმობილების პროექტს მონაცემთა გაცვლის სააგენტო ავსტრო-გერმანულ კონსორციუმთან ერთად
ახორციელებს. პროექტის მიზანია საქართველოში ელექტრონული მმართველობის გაძლიერების ხელშეწყობა.
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დაძმობილების (TWINNING) პროექტის ფარგლებში მონაცემთა გაცვლის
სააგენტოში ევროპელმა ექსპერტებმა სამუშაო შეხვედრა გამართეს
მონაცემთა გაცვლის სააგენტოში დაძმობილების (TWINNING) პროექტის
ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოში ელექტონული
მმართველობის გაძლიერების ხელშეწყობას, 14 მარტს საექსპერტო მისიის
წარმომადგენლებმა ერთდღიანი სამუშაო შეხვედრა გამართეს.
ევროპელმა ექსპერტებმა სააგენტოს თანამშრომლებს ის თანამედროვე
მექანიზმები გააცნეს, რომლებიც გამოიყენება ამა თუ იმ ქვეყანაში
ელექტრონული მმართველობის განვითარების რეიტინგებისა და
ინდექსების შესადგენად. ასევე განხილულ იქნა ამ მიმართულებით
მომუშავე სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ეფექტური
კომუნიკაციის სტანდარტები.
„დღევანდელი შეხვედრა დაძმობილების პროექტის კომუნიკაციის
ნაწილის ფარგლებში ჩატარდა. საქართველოში ბოლო წლებში აქტიურად
მიმდინარეობს მუშაობა ელექტრონული მმართველობის განვითარების მხრივ. ბუნებრივია, ამ პროცესში
ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყანა სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგებში და კვლევებში
სათანადოდ იყოს წარმოდგენილი. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ქვეყნის მასშტაბით ელექტრონული
მმართველობის განვითარების საკითხებზე სხვადასხვა საზელმწიფო უწყებებთან კოორდინირებულად
მუშაობის პასუხისმგებლობა აკისრია, შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია იმ გამოცდილების გაზიარება,
რომელიც ევროკავშირის ქვეყნებში არსებობს ელექტრონული მმართველობის განვითარების რეიტინგებისა და
ინდექსების შედგენის დროს.“ - ირაკლი გვენეტაძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის
სააგენტოს თავმჯდომარე.

დაძმობილების (TWINNING) პროექტის ფარგებში მონაცემთა გაცვლის
სააგენტოს თანამშრომლებმა გასვლით შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა
ორგანიზაციაში გუნდური მუშაობის ხარისხის ამაღლების უზრუნველსაყოფად მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს
თანამშრომლებმა დაძმობილების პროექტის ფარგლებში თელავში გასვლითი შეხვედრები გამართეს. სამი დღის
განმავლობაში სააგენტოს თითოეულმა სამმართველომ დეტალური ანგარიში წარმოადგინა გაწეული და
დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ, ასევე განხილულ იქნა სააგენტოში მიმდინარე სხვადასხვა პროექტების
განხორციელების ეტაპები და არსებული მდგომარეობა.
პარალელურად, დაძმობილების პროექტში პარტნიორი ავსტრიის მხარის წარმომადგენლები გაეცნენ სააგენტოს
ყოველდღიური მუშაობის სპეციფიკას, დაიგეგმა ერთობლივი პროექტების განხორციელებისას უკეთესი
კომუნიკაციის მისაღწევად აუცილებელი ღონისძიებების გატარება.
„ასეთი შეხვედრები გუნდური მუშაობის ხარისხის ამაღლებას, გუნდში თითოეული თანამშრომლის მაქსიმალურ
ჩართულობას უწყობს ხელს. მიუხედავად იმისა, რომ ყოველდღიურად გვიწევს ერთმანეთთან მუშაობა, ჩვენი
სააგენტოს თითოეული სამმართველოს მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ
ინფორმაციის არაფორმალურ გარემოში გაზიარება ძალიან საინტერესო იყო. პარალელურად, ჩვენი ავსტრიელი
კოლეგეგებიც უკეთ გაეცნენ იმ პროექტებს, რომლებზეც მონაცემთა გაცვლის სააგენტო ამჟამად მუშაობს.“ ირაკლი გვენეტაძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს თავმჯდომარე.
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GOOGLE-ს ადმინისტრაციისგან საჯარო რეესტრის ეროვნულმა
სააგენტომ მადლობის წერილი მიიღო
Google-ს ადმინისტრაციისგან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ, საძიებო სისტემაში
საქართველოს რუკის განთავსებისთვის, მადლობის წერილი მიიღო.
“Google Map Maker-ის გუნდი ოფიციალურად მადლობას გიხდით თქვენ
და თქვენს გუნდს – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს GIS
სპეციალისტებს. თქვენი ძალისხმევა სანიმუშოა და ასახავს ჩვენი
მისიის არსს – ერთად მუშაობა ყველაზე მრავალმხრივი მსოფლიო
რუკების შექმნისთვის. რუკის შექმნის პოზიტიური ეფექტია
გაუმჯობესებული ნავიგაცია და, რაც უფრო მნიშვნელოვანია,
საქართველოს რუკების ციფრულ ფორმატში შენახვის საშუალება,
რომელიც ყოველდღირად ახლდება და მუდმივად ხელმისაწვდომია სწრაფად განვითარებად სამყაროში“ – წერს
Google Map Maker-ის მენეჯერი ლორი სავაგო.
Google Map Maker-ის მენეჯერის წერილს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი, ეკა კერესელიძე
გამოეხმაურა. როგორც კერესელიძემ აღნიშნა, სააგენტოში მესამე წელია გეოგრაფიული და სივრცობრივი
მონაცემები გროვდება იმისათვის, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ საძიებო სისტემაში,
ინფორმაცია საქართველოს შესახებ სრულყოფილად იყოს ასახული.
„Google-ის ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკებებს სწორედ საჯარო რეესტრი აწარმოებდა. ამჟამად მიმდინარეობს
თბილისის დიგიტალიზაცია. რუკას თანდათან ემატება შენობები, გზები, მისამართები. ეს საკმაოდ ხანგრძლივი
პროცესი გახლავთ და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად მოკლე დროში დავასრულოთ ძირითადი ინფორმაციის
ატვირთვა“, – განაცხადა ეკა კერესელიძემ.
ცნობისთვის, Google-ის საძიებო სისტემაში საქართველოს შესახებ სივრცობრივი მონაცემები პირველად 2011
წელს განთავსდა.
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