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Abstract 
This paper examines Georgia's cyber security capabilities and ways of its 

development. Taking into account our reality, on the basis of comparative analysis, it will 

also study the best experiences in the world, which ultimately means the creation of an 

efficient and flexible security system model for the cyberspace of Georgia. At the same 

time, the work has a descriptive character since this field is a new challenge for the 

country, and going into its depths may cause some misunderstanding. 

Regarding the relevance and novelty of the research, cyber security is a new field, 

although it has already managed to establish its place and make a serious application in 

the context of international security. Nevertheless, the processes in this direction in 

Georgia are moving at a rather slow pace and in the wrong direction, which is indicated 

by the list of problems mentioned in the study. The given topic is quite voluminous, to 

which is also added the fact that so far no similar academic research has been conducted 

in the direction of cyber security strategy, policy, and development in Georgia. With this 

in mind, an in-depth study of cyber security and a discussion of its individual components 

is not appropriate. 

In order to realize the purpose of the research and to solve the set of tasks, in the 

first stage of the research process, the method of analysis of existing statistics, the same as 

secondary data, was used, through which examples of known incidents and challenges in 

the field were studied and analyzed, and statistical data of the field were analyzed. 

Secondary data analysis refers to the analysis of research results that are based on data 

collected by others.  

In the research process, the method of secondary data analysis was used on a 

methodological basis, which means that secondary data, if they are reliable and accurate, 

provide the possibility of replication. Research findings gain more credibility if they are 

replicated in multiple studies. By using secondary data, we can increase the size of the 

sample, its representativeness, and the number of conclusions made as a result of the 

observations, which will lead to broader generalizations. 

Using the method of secondary and comparative analysis, the examples of the United 

States of America, Great Britain, Poland, the Kingdom of the Netherlands, Estonia, and 

South Korea are studied and analyzed in the paper. The cyberspace policies and strategies 

of the European Union, the North Atlantic Alliance, and other international or regional 

organizations are also discussed. 

Qualitative research methods were also used in the research process, namely, 

expert/in-depth interviewing and case study methods. 

At the next stage of the research, in order to fully study certain nuances of the 

problem, one of the methods of qualitative research, the Case Study method, which aims 

at a detailed description and analysis of a specific phenomenon, is used in the research 

process. In this study, using this method, examples of those incidents in cyberspace, which 

by their nature and scale had a certain impact on the protection of cyberspace and 

ensuring its security, were discussed and analyzed.  

One of the most valuable aspects of this research is the expert survey. In this 

regard, it is interesting to survey those Georgian and foreign experts who are in touch 

with the given direction at the international, regional, and national levels. The analysis of 

the expert survey is also supplemented by my personal professional experience, within 
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which I am one of the recognized experts in the field both at the local and regional levels. 

My expert comments and notes, as well as excerpts from papers and books, have been used 

in various works, including doctoral ones. 

In order to consider and solve the existing problem, the research showed that a not 

very favorable situation has been created in the cyberspace of Georgia and there are 

problems that should be solved by the joint and coordinated work of both the state and 

public, as well as civil society and academic sectors. 

This work allows us to compare the experiences of Georgia and the world. To make 

analysis and relevant conclusions, as well as to prepare recommendations for both state 

and private sector entities. 

Also, according to the conducted research, the experience of the leading countries 

shows that the protection of cyberspace does not depend only on technological 

achievements, because in many cases new technologies are easily accessible to criminal 

hacker groups. International and regional level relations, sharing of experience, research, 

and analysis, awareness raising in society, and the existence of appropriate legal bases are 

increasingly important in the field of cyber security. 

Sharing, implementing, and adapting the best practices of the countries presented 

in the study to the reality of the country is the decision that will minimize the risks in 

cyberspace. In particular, the experience of working on the development of new 

technologies from the cyber policy of the United States is relevant for Georgia; Great 

Britain's cyber strategy is distinguished by the scientific research level and education of 

the field, as well as the best experience of legislative and structural subordination; The 

cyber policy of the Netherlands is interesting in terms of cyber intelligence and analysis. 

Polish cyber strategy and policy share the best experience in the development of 

cryptology. The experience of Estonia and the Republic of South Korea in terms of the 

rapid development of the field and the development of educational systems should also be 

taken into account.  

The study showed that it is necessary to activate the activities of a single 

coordinating body in the country, which will control the activities of the existing entities 

in the country, their relationship with each other, as well as with the private, civil, and 

academic sectors. The body will work on the development of the legal framework and its 

constant updating according to what new challenges arise. Also, the coordinating body 

will be responsible for educational issues, raising awareness in society, and developing a 

unified policy for Internet development and its implementation. Also, on the 

development of international and regional relations, on the search and implementation 

process of existing information and communication technologies, as well as on the 

development of scientific - research and analytical activities. 

As a result of the conducted research and study of the current situation, 

recommendations can be formulated for both the state and private sectors. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 აქტუალობა. კიბერუსაფრთხოების მიმართულების განვითარება არის 

ქვეყნისთვის სერიოზული გამოწვევა, რადგან საქართველომ უნდა შექმნას 

ეროვნული კანონმდებლობა, წესრიგში მოიყვანოს და საერთაშორისო 

სტანდარტებს შეუსაბამოს ქვეყნის კრიტიკული ინფორმაციული 

ინფრასტრუქტურის სისტემისა და ცალკეული სუბიექტების დაცვა, გაზარდოს 

საერთაშორისო თანამშრომლობა და რისკების შემცირების მიზნით, უნდა 

მოახდინოს საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და საგანმანათლებლო 

სისტემის შემუშავება. ყოველივე ეს უნდა განხორციელდეს ევროკავშირთან 

ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში, რომლის მიხედვით ქვეყანას აქვს 

გარკვეული ვალდებულებები ევროკავშირთან მიმართებაში.  

კვლევის პრობლემა. კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა წარმოადგენს 

ტექნიკური და მართვითი ელემენტების ერთობლიობას. ამ ორი ასპექტის 

ინტეგრაცია, ანუ ჰოლისტიკური მიდგომა  უზრუნველყოფს კიბერუსაფრთხოების 

ეფექტურობას. კიბერსივრცეში ელექტრონული მთავრობისა და ღია 

მმართველობის თანამედროვე ეფექტებს კომუნიკაციის მრავალი რისკი ახლავს 

თან, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას, 

რომელიც შეიძლება მოგვარდეს ა) სახელმწიფოს კიბერპოლიტიკის და ბ) 

საერთაშორისო მიდგომებთან ჰარმონიზებული კიბერსტრატეგიის არსებობის 

პირობებში. კიბერუსაფრთხოების მართვის სტრატეგიის განვითარების 

აუცილებელი პირობაა ისეთი კონტექსტური ფაქტორების  ინტეგრირება 

კიბერუსაფრთხოების ორგანიზაციულ დიზაინში, როგორიცაა: მონაცემთა ბაზები,  

მართვის სისტემები, ტექნოლოგიური მიღწევები, ინფორმაცია, უსაფრთხოების 

რისკები. კიბერუსაფრთხოების ეფექტური მართვის განხორციელება 

დაკავშირებულია საჯარო მართვის სფეროში კადრების მუდმივ მომზადებასა და 

გადამზადებასთან ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა:  ინფორმაციის უსაფრთხოების 

პოლიტიკა, საინფორმაციო აქტივების მავნე ზემოქმედებისაგან დაცულობის 

მიზნები და საშუალებები, კიბერთავდასხმები და დაუცველობის მიზეზები. 

საქართველოს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკისა და მართვის ეფექტურობა 

დაკავშირებულია საერთაშორისო თუ რეგიონალურ მიდგომებთან  სტრატეგიის 
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მუდმივ ადაპტაციასთან. ეს პროცესი გულისხმობს: სახელმწიფო, კერძო სექტორსა 

და აკადემიურ წრეებს შორის (ე. წ. „სტეიქჰოლდერები“)  ქვეყნის კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით  კოორდინაციას; სახელმწიფო 

სერვისების დიდი ნაწილის ე. წ. „აუთსორსინგულ“ მომსახურეობაზე გატანას; 

აკადემიური წრეების მუდმივ ჩართულობას და კვლევითი კომპონენტის 

გაძლიერებას; კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების საერთო ნუსხის 

არსებობას და მუდმივ რეჟიმში დამუშავებას. 

მიზანი. კვლევის მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფო კიბერუსაფრთხოების 

მართვის კონცეპტუალური საფუძვლების შესწავლა, კიბერსივრცის დაცვის 

საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი და გლობალურ კიბერსივრცეში 

საქართველოს მონაწილეობის პროცესში საფრთხეების თავიდან აცილების შესახებ 

რეკომენდაციების შემუშავება. 

კვლევის ამოცანებია: 

 კიბერუსაფრთხოების თეორიულ - მეთოდოლოგიური საფუძვლების 

შესწავლა; 

 საქართველოს კიბერუსაფრთხოების თავისებურებათა დახასიათება; 

 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმების განხილვა; 

 საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ძირითადი პრობლემების 

დახასიათება; 

 კიბერუსაფრთხოების ცალკეული მიმართულებების 

უზრუნველყოფის  ტექნოლოგიის თავისებურებათა გამოვლენა; 

 თვისობრივი კვლევის განხორციელება და მონაცემთა დამუშავება; 

 კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრაქტიკული 

რეკომენდაციებისა   და მართვის ოპტიმიზაციის წინადადებების 

შემუშავება. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს სახელმწიფო ორგანოების მიერ 

კიბერუსაფრთხოების სფეროში განხორციელებული აქტივობები, ხოლო კვლევის 

საგანია  სახელმწიფო ორგანოების მიერ კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

რეალიზაციის ფორმები და კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის  რეალიზებასთან 

დაკავშირებული ინსტრუმენტები. 
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თეორიული და პრაქტიკული მინიშვნელობა. კვლევის თეორიული 

მნიშვნელობა არის კიბერუსაფრთხოების თეორიის განვითარება საჯარო 

მმართველობის ფორმატში. ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა 

დაკავშირებულია კვლევის შედეგების კიბერუსაფრთხოების შესახებ 

დოკუმენტებში პოტენციურ გამოყენებასთან, კიბერუსაფრთხოების სფეროში 

მართვის ოპტიმიზაციასთან. აგრეთვე, კვლევის მასალები შესაძლოა ჩაერთოს 

კიბერუსაფრთოების სასწავლო პროგრამებში, საჯარო მმართველობისა და 

პოლიტოლოგიის  მიმართულების სილაბუსებში. კერძოდ, კვლევა მნიშვნელოვან 

თეორიულ და პრაქტიკულ დახმარებას გაუწევს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო 

და სამოქალაქო სექტორის, ასევე აკადემიური წრეების წარმომადგენლებს მათ 

პროფესიულ საქმიანობაში. ცალკე უნდა აღინიშნოს სახელმწიფო სექტორისთვის 

კვლევის მნიშვნელობა. კერძოდ, კვლევაში განხილული საკითხები და მოდელი 

დიდ დახმარებას გაუწევს ქვეყნის როგორც აღმასრულებელი, ისე საკანონმდებლო 

ხელისუფლების წარმომადგენლებს სწორად განსაზღვრონ კიბერსივრცეში 

არსებული საფრთხეები და ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც უკვე დგას ქვეყნის 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურა; შექმნან შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა; 

მოახდინონ დარგის უსაფრთხოების უფრო მაღალ ხარისხში აყვანა; ასევე 

მოახდინონ კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის, პოლიტიკისა და განვითარების 

კონცეფციის შექმნა როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერსპექტივაში, და 

რაც მთავარია სწორად წარმართონ მართვის პროცესი. 

კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები.  კვლევის მეთოდოლოგია 

ეფუძნება საქართველოს ხელისუფლების სახელმწიფო ორგანოების 

კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმებისა და ღონისძიებების 

კომპლექსურ ანალიზს. გამოყენებულია აღწერის, ანალიზისა და სინთეზის, 

შედარების, აბსტრაგირების, კლასიფიკაციის, მეთოდები.  

კომპლექსური ანალიზი გამოყენებულია მსოფლიოში არსებული 

საუკეთესო გამოცდილებების მოძიებისა და შესწავლის მიმართულებით. კერძოდ, 

კვლევის პროცესში შერჩეულ იქნა იმ ქვეყნების კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა, 

მართვის სტრატეგია და შესაძლებლობები, რომლებიც საქართველოსთვის 

საუკეთესო გამოცდილების მატარებელ ქვეყნებს. კერძოდ, ნაშრომი განიხილავს 
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და ერთმანეთს ადარებს შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, 

ნიდერლანდების სამეფოს, პოლონეთის, ესტონეთისა და სამხრეთ კორეის 

რესპუბლიკის კიბერშესაძლებლობებს. ასევე ყურადღებას ამახვილებს ქვეყნების 

მიგნებებსა და საუკეთესო გამოცდილებაზე, რაც საერთო ჯამში დადებითად 

აისახება ქვეყნის კიბერუსაფრთხოების სფეროს განვითარებაზე. აქვე აღსანიშნავია, 

რომ საქართველოსთვის მისაღებ მოდელად კიბერუსაფრთხოების ეფექტური 

პოლიტიკის წარმოებისა და განვითარებისთვის, არ უნდა მივიჩნიოთ 

კონკრეტულად რომელიმე ქვეყნის გამოცდილება. ქვეყნისთვის საუკეთესო 

გამოცდილებად განხილულ უნდა იქნეს წინამდებარე ნაშრომში მოყვანილი 

ქვეყნების (შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, 

პოლონეთი, ესტონეთი და სამხრეთ კორეა) არსებული საუკეთესო 

გამოცდილებების ჰიბრიდული ვარიანტი, რომელიც მორგებული უნდა იყოს ჩვენი 

ქვეყნის რეალობასა და იმ გამოწვევებზე, რომელთა წინაშეც დგას ქვეყნის 

კრიტიკული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურა. ასევე გათვალისწინებული უნდა 

იყოს მოცემულ სფეროში რეგიონში და ზოგადად საერთაშორისო დონეზე 

შექმნილი ვითარება და ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევები, რომელთა 

წინაშეც მომავალში დადგება ქვეყანა. 

არსებული საუკეთესო გამოცდილებად განხილული ქვეყნებიდან შეიძლება 

მიჩნეულ იქნას სხვადასხვა ფაქტორები. მაგალითად, დიდი ბრიტანეთის და 

სამხრეთ კორეის საგანმანათლებლო, სამეცნიერო - კვლევითი, ანალიტიკური და 

საგანმანათლებლო საქმიანობა არის ერთ - ერთი საუკეთესო, რომლის 

გამოცდილების გაზიარება, გადმოტანა და იმპლემენტაცია დადებითად აისახება 

ქვეყანაში კიბერუსაფრთხოების განვითარების პროცესზე. ასევე საინტერესოა 

პოლონეთის შესაძლებლობები და გამოცდილება კრიპტოლოგიისა და 

გამოყენებითი მათემატიკის მიმართულებით, როცა ნიდერლანდების სამეფოს 

კიბერშესაძლებლობების პოლიტიკიდან შეიძლება განხილულ იქნას მათი როგორც 

თავდაცვითი, ისე შემტევი სტრატეგიის ელემენტები. საინტერესოა ესტონეთის 

გამოცდილება მათ მიერ დარგის მოკლე დროში განვითარებისა და ჩრდილოეთ 

ალიანსთან დაახლოების მიმართულებით. სამხრეთ კორეის რესპუბლიკამ ასევე 

მოკლე დროში შეძლო კიბერუსაფრთხოების სფეროში მოწინავე 
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საგანმანათლებლო სისტემის შექმნა, რაშიც მათ დიდი დახმარება გაუწია დიდმა 

ბრიტანეთმა, რომელთა გამოცდილება თავის დროზე დაინერგა სამხრეთ კორეაში. 

ცალკე განხილვის საკითხს წარმოადგენს შეერთებული შტატების გამოცდილება, 

რომელიც პირველი თუ არა, ერთ - ერთი საუკეთესოა მსოფლიოში. თუმცა 

გამომდინარე, რომ ჩვენს ქვეყნებს გააჩნიათ მკვეთრად განსხვავებული 

ინტერესები, მიზნები, ამოცანები და მისწრაფებები, საქართველოს ამ ეტაპზე არ 

სჭირდება მსგავსი დიდი ქვეყნის გამოცდილება კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის 

ფორმირების პროცესში. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანია ამერიკელ 

კოლეგებთან მუდმივი თანამშრომლობა და მათთან პარტნიორობა, 

განსაკუთრებით, მათი მხრიდან რჩევებისა და კონსულტაციების, ასევე კიბერ 

დანაშაულთან ბრძოლის მიმართულებითა და ერთობლივი კიბერსწავლებების 

ჩატარება. ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატების გამოცდილება 

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და პროგრამული 

უზრუნველყოფის მიმართულებით, ამის გაზიარება ჩვენი რეალობისთვის და 

გამოყენება. 

გამომდინარე, რომ საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის 

მიხედვით, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ქვეყნის 

გაწევრიანებასა და ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს, და ქვეყანა მიისწრაფვის 

ევროატლანტიკურ სივრცეში გაერთიანებისკენ და საქართველოს ევროკავშირთან 

ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ გაუჩნდა დამატებითი 

ვალდებულებები ევროპული ინსტიტუტების, მათ შორის ჩრდილოეთ ალიანსის 

მიმართ, გამოკვლეული იქნება ევროკავშირისა და ნატოს, ასევე მათი წევრი 

ქვეყნების კიბერუსაფრთხოებისა და კიბერთადვაცვითი სტრატეგიები, პოლიტიკა 

და ის აუცილებლად შესასრულებელი რეკომენდაციები, რომლებსაც ევროკავშირი 

აძლევს თავის წევრ ქვეყნებს მოცემული მიმართულებით. ევროკავშირისა და 

ნატოს რეკომენდაციების შესრულება გახდება ასევე სავალდებულო 

საქართველოსთვის, რასაც ასევე ემატება საერთაშორისო და რეგიონალურ დონეზე 

არსებული კიბერსაფრთხეებთან მებრძოლი სუბიექტები და მთთან მჭიდრო 

თანამშრომლობის საკითხები. ყოველივე ეს ამცირებს კიბერსივრცეში არსებულ 

რისკებს როგორც გლობალურ, ისე ეროვნულ დონეზე. თუმცა უნდა აღინიშნოს, 
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რომ ეროვნულ დონეზე რისკების შემცირება დადებითად და 

პირდაპირპროპორციულად აისახება გლობალურ დონეზე რისკების შემცირებაზე. 

ამიტომ საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციებისა და სუბიექტების 

მხრიდან დიდი ყურადღება ეთმობა ეროვნულ დონეზე კიბერთავდაცვითი 

პოლიტიკის განვითარებას. 

კვლევის მიზნის განსახორცილელებლად და დასახული ამოცანების 

გადასაჭრელად, კვლევის პროცესში პირველ ეტაპზე გამოყენებული იქნა 

არსებული სტატისტიკის, იგივე მეორადი მონაცემების ანალიზის მეთოდი, რისი 

საშუალებითაც მოხდა დარგში არსებული ცნობილი ინციდენტებისა და 

გამოწვევების მაგალითების შესწავლა და ანალიზი; გაანალიზდა სფეროს 

სტატისტიკური მონაცემები. მეორად მონაცემთა ანალიზი გულისხმობს ისეთი 

კვლევის შედეგების გაანალიზებას, რომლებიც ემყარება სხვათა მიერ შეგროვილ 

მონაცემებს.  

კვლევის პროცესში მეორად მონაცემთა ანალიზის მეთოდი გამოყენეული 

იქნა მეთოდოლოგიური საფუძვლით, რაც გულისხმობს იმას, რომ - მეორადი 

მონაცემები, თუ ისინი სანდო და ზუსტია, იძლევა რეპლიკაციის (განახლების) 

შესაძლებლობას. კვლევის აღმოჩენები უფრო მეტ დამაჯერებლობას იძენს, თუ იგი 

მრავალ კვლევაში გამეორდება.  მეორადი მონაცემების გამოყენებით ჩვენ 

შეგვიძლია გავზარდოთ შერჩევის მოცულობა, მისი რეპრეზენტატულობა და 

დაკვირვების შედეგად გაკეთებული დასკვნების რაოდენობა, რაც მიგვიყვანს 

უფრო ფართო განზოგადებამდე. 

კვლევის დროს მოპოვებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, შემუშავდა 

სათანადო დასკვნა და ის აუცილებელი რეკომენდაციები, რაც უნდა იქნას 

გათვალისწინებული როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორის მხრიდან, რათა 

მივიღოთ ქვეყნის კიბერუსაფრთხოების ოპტიმალური მოდელი, რომელიც 

შესაბამისობაში იქნება მოსული როგორც საერთაშორისო უსაფრთხოების 

სტანდარტებთან, ისე საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესისთვის მისაღებ 

კრიტერიუმებთან.  

წინასწარი ჰიპოთეტური შეფასებით, შეერთებული შტატების 

კიბერპოლიტიკიდან საქართველოსთვის აქტუალურია ახალი ტექნოლოგიების 
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განვითარებაზე მუშაობის გამოცდილება; დიდი ბრიტანეთის კიბერსტრატეგიას 

გამოარჩევს დარგის სამეცნიერო - კვლევით დონეზე განვითარების, ასევე 

საკანონმდებლო და სტრუქტურული დაქვემდებარების, და საგანმანათლებლო 

სისტემის შექმნისა და იმპლიმენტაციის საუკეთესო გამოცდილება; 

ნიდერლანდების კიბერპოლიტიკა საინტერესოა კიბერდაზვერვისა და ანალიზის 

კუთხით, ასევე როგორც თავდაცვით, ისე შემტევი სტრატეგიის თვალსაზრისით; 

პოლონეთის კიბერსტრატეგია არის საუკეთესო გამოცდილება კრიპტოლოგიის 

განვითარების მიმართულებით; ისევ საგანმანათლებლო სისტემის განვითარებას 

უკავშირდება სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის გამოცდილების გაზიარება და მათი 

კიბერპოლიტიკის განხილვა; საინტერესო არის ესტონეთის გამოცდილება თავისი 

კიბერშესაძლებლობების სწრაფად და ხარისხიანად განვითარების 

თვალსაზრისით, ასევე როგორც საქართველოს მთავარი მამოძრავებელი 

ჩრდილოეთ ალიანსში კიბერთავდაცვის მიმართულებით. აღნიშნული საუკეთესო 

გამოცდილებები განხილული იქნება მოცემული ქვეყნების კიბერ პოლიტიკისა და 

სტრატეგიების შესწავლითა და ანალიზის გზით. ასევე ჩატარდება გამოკითხვები 

როგორც ადგილობრივ პასუხისმგებელ პირებს, ისე საერთაშორისო ექსპერტებს 

შორის. აქვე განიხილება საერთაშორისო თუ რეგიონალურ დონეზე მიღებული 

რეზოლუციები, დეკლარაციები, გადაწყვეტილებები და რეკომენდაციები.  

მეორადი ანალიზის მეთოდი საშუალებას მოგვცემს, ჩატარდეს სათანადო 

ანალიზი, მოხდეს საქართველოს კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების 

შედარება არსებულ საუკეთესო გამოცდილებებთან და ამის გათვალისწინებით, 

შეიქმნას საქართველოსთვის მისაღები მოდელი კიბერსივრცის დაცულობის 

გაზრდის მიმართულებით, ასევე მომზადდეს სათანადო რეკომენდაციები როგორც 

სახელმწიფო, ისე კერძო სექტორისთვის. 

კვლევის შემდეგ ეტაპზე პრობლემის გარკვეული ნიუანსების 

სრულყოფილად შესწავლის მიზნით, კვლევის პროცესში გამოყენებულია 

თვისებრივი კვლევის ერთ – ერთი მეთოდის, შემთხვევის შესწავლის (Case Study) 

მეთოდი, რომელიც მიზნად ისახავს კონკრეტული ფენომენის  დეტალურ აღწერასა 

და ანალიზს. შემთხვევის შესწავლა არის თვისებრივი კვლევის მეთოდი და ასევე, 

ზოგადად, კვლევითი სტრატეგია, რომლის მიზანია ცალკეული ფენომენის 
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ემპირიული შესწავლა რეალურ ცხოვრებისეულ სიტუაციაში სხვადასხვა 

წყაროების გამოყენებით (Yin, 1994).  შემთხვევის შესწავლა შეიძლება მოიცავდეს 

როგორც ერთი ადამიანის შემთხვევის შესწავლას, ასევე ჯგუფების, 

ორგანიზაციების, გარკვეული თემის, მოვლენის ან ურთიეთობების შესწავლას. 

მოცემულ კვლევაში ამ მეთოდის გამოყენებით, განიხილული და 

გაანალიზებულია კიბერსივრცეში განხორციელებული იმ ინციდენტების 

მაგალითები, რომლებმაც თავისი ხასიათითა და მასშტაბურობით გარკვეული 

გავლენა იქონიეს კიბერსივრცის დაცულობასა და მისი უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაში. 

კვლევის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ყველა საჭირო მონაცემი 

გასაჯაროებულია სახელმწიფო სტრუქტურებში, ან თავად საერთაშორისო 

ორგანიზაციების ოფიციალურ ვებ. გვერდებზე. შესაბამისად, სახელმწიფო 

მონაცემები, ისევე, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშები 

საკმარისი და სანდო ინფორმაციაა კვლევისთვის. 

ნაშრომში გამოყენებულია საჯარო პოლიტიკის თეორიების რამოდენიმე 

ტიპის შემადგენელი მოდულების გაერთიანებული ვარიანტი. მსგავსი მოდელების 

გამოყენება საშუალებას იძლევა:  

- გაამარტივოს და განმარტოს ჩვენი შეხედულებები კიბერუსაფრთხოების 

პოლიტიკაზე;  

- მოახდინოს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის მნიშვნელოვან 

ასპექტებზე იდენტიფიცირება;  

- გვთავაზობს კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის ახსნასა და იძლევა მისი 

განვითარების პროგნოზირების შესაძლებლობას;  

- კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკაში აკეთებს განსაზღვრებას რა არის 

მთავარი, მნიშვნელოვანი, ან ნაკლებად მნიშვნელოვანი;  

- გვეხმარება გავაკეთოთ კონცეტრირება კიბერუსაფრთხოების 

პოლიტიკის არსებით თვისებებსა და მახასიათებლებზე. 

თვისობრივი კვლევის, სიღრმისეული ინტერვიუირების მეთოდის 

გამოყენებით, ჩატარდა ინტერვიუები კიბერუსაფრთხოების დარგში არსებულ 

აღიარებულ სპეციალისტებთან და იმ პირებთან, რომლებიც უკვე ხანგრძლივი 
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პერიოდის განმავლობაში მუშაობენ მოცემული მიმართულებით როგორც ქვეყნის 

შიგნით, ისე საერთაშორისო დონეზე. ძირითადი ნაწილი, რასაც 

ინსტრუმენტირება მოიცავს არსებული კვლევისათვის, არის სათანადო 

კითხვარების შედგენა და ინტერვიუების ორგანიზება. საჭირო კითხვარის შედგენა 

მოხდა კვლევის სპეციფიკის გათვალისწინებით. კითხვარის შედგენამდე 

განისაზღვრა რესპოდენტთა შერჩევისა და კითხვარის შედგენის კრიტერიუმები. 

რესპოდენტთა შერჩევის მეთოდად გამოყენებულია არარეპრეზენტატული 

შერჩევის სახესხვაობის – ზედაპირული შერჩევის მეთოდი (ე.წ. judgemental 

sampling), რომლის მიხედვითაც, შერჩევითი ერთობლიობის ელემენტების 

ამორჩევა ხორციელდება მკვლევრის მოსაზრებების საფუძველზე, რომელიც 

საკუთარი ცოდნიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე, თვლის, რომ 

გარკვეული კატეგორიის ადამიანების გამოკითხვა უფრო ეფექტურია კვლევის 

ამოცანების გადასაწყვეტად (დურგლიშვილი, 2006, გვ.16). 

სიღრმისეული ინტერვიუს მთავარი ღირსება ისაა, რომ ის თემებისა და 

საკითხების უფრო ღრმად შესწავლის საშუალებას გვაძლევს.  ასევე საშუალებას 

აძლევს მკვლევარებს და რესპონდენტებს უშუალოდ ინტერვიუს მსვლელობისას 

განავითარონ ახალი თემები, რომლებიც აქტუალურია გამოკვლევისათვის. 

მოცემული კვლევისთვის ერთ - ერთი ყველაზე ღირებული მასალა 

ექსპერტთა გამოკითხვაა. ამ მხრივ, საინტერესოა, იმ ქართველ და უცხოელ 

ექსპერტთა გამოკითხვა, რომელთაც გარკვეულ პერიოდში შეხება ჰქონიათ 

მოცემული მიმართულებით როგორც საერთაშორისო და რეგიონალურ, ისე 

ეროვნულ დონეზე. 

ინტერვიუებში მონაწილეობა მიიღეს სახელმწიფო და კერძო სექტორების 

წარმომადგენლებმა (საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს „სსიპ - 

კიბერუსაფრთხოების ბიურო“, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს „სსიპ - 

ციფრული მმართველობის სააგენტო“, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, 

“სსიპ - ოპერატიულ - ტექნიკური სააგენტო”, უმაღლესი სასწავლებლები და 

აკადემიური წრეები, აგრეთვე კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლები), ასევე ადგილობრივმა და უცხოელმა ექსპერტებმა. მათ მიერ 

მოწოდებულ ინფორმაციას  მიეცა შეფასება და გაუკეთდა შესაბამისი ანალიზი, 
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რომელიც შემდეგ გაერთიანდა და მიიღო საერთო სახეს კიბერუსაფრთხოების 

მდგომარების აღწერის შესახებ. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ნაშრომი არის აღწერილობითი ხასიათის, 

ვინაიდან მოცემული სფერო არის ახალი გამოწვევა ქვეყნისთვის და მის 

სიღრმეებში წასვლამ შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეული გაუგებრობა. 

კვლევის ემპირიულ ბაზას წარმოადგენს - „საქართველოს 

კიბერუსაფრთხოების 2021 – 2024 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა“; 

„საქართველოს კანონში „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ შეტანილი 

ცვლილებები“; „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების 

2021 – 2024 წლების სტრატეგია“; „პირველი, მეორე და მესამე კატეგორიების 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების სუბიექტების ნუსხა“; შეერთებული 

შტატების, დიდი ბრიტანეთის, ნიდერლანდების სამეფოს, პოლონეთის, 

ესტონეთისა და სამხრეთ კორეის კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიები და 

პოლიტიკები; ევროკავშირისა და ჩრდილოეთატლანტიკური ალიანსის 

კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკები; საცნობარო ინციდენტების კლასიფიკაციის 

ტაქსონომია არსებული სტატისტიკები. 

კვლევის სამეცნიერო სიახლეს წარმოადგენს: 

- საქართველოს კიბერუსაფრთხოების  სტრატეგიის ავტორისეული ხედვა 

არსებული  გამოწვევებისა და საფრთხეების ლოგიკაზე დაფუძნებული 

რისკების პროფილაქტიკის სამოქმედო გეგმის გათვალისწინებით; 

- საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების კიბერუსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის პრიორიტეტული მართვითი მექანიზმების 

კომპლექსური ანალიზი;  

- საქართველოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვაზე  შიდა და გარე 

ფაქტორების ზემოქმედების სტრუქტურულ - ფუნქციონალური, 

ნორმატიულ - სამართლებრივი უზრუნველყოფის შეფასება;  

- საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების კიბერუსაფრთხოების 

ოპტიმიზაციის შესაძლებლობები  საერთაშორისო დონეზე 

აპრობირებული მოდელების ადაპტაციის საფუძველზე. 
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დისერტაციის სტრუქტურა 

დისერტაცია სტრუქტურულად გამოიყურება შემდეგნაირად: 

1. პირველ თავში “კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიები. არსებული საუკეთესო 

გამოცდილება” განხილულია კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიები და 

არსებული საუკეთესო გამოცდილება. კერძოდ, პირველი თავი 

დალაგებულია შემდეგი თანმიმდევრობით: 

 შეერთებული შტატების კიბერშესაძლებლობების სტრუქტურულ 

- ფუნქციონალური შეფასება; 

 დიდი ბრიტანეთის კიბერშესაძლებლობები და სტრატეგიის 

ეფექტურობა რისკების თავიდან აცილების საქმეში; 

 ნიდერლანდების კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

ეროვნული ორგანიზაციის თავისებურებები; 

 პოლონეთის რესპუბლიკის ახალი ეროვნული 

კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის პრიორიტეტები და 

მიმართულებები; 

 სამხრეთ კორეის კიბერუსაფრთხოება, მმართველობის ზომები და 

შედეგები; 

 ესტონეთი 2007 წლის კიბერშეტევების შემდეგ: სამართლებრივი, 

სტრატეგიული და ორგანიზაციული ცვლილებები 

კიბერუსაფრთხოებაში. 

2. მეორე თავი “კიბერსივრცის დაცვის საერთაშორისო და რეგიონალური 

მექანიზმები და ინსტრუმენტები” მოიცავს კიბერსივრცის დაცვის 

საერთაშორისო და რეგიონალური მექანიზმებისა და ინსტრუმენტების 

საკითხებს შემდეგი მიმართულებებით: 

 ევროკავშირის კიბერუსაფრთხოების ახალი პოლიტიკა; 

 ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია (NATO). 

3. მესამე თავში “საქართველოში განხორციელებული კიბერშეტევების 

სტატისტიკა, ანალიზი და ცნობილი შემთხვევების  განხილვა  (Case study 

მეთოდი)” განხილულია საქართველოში განხორციელებული 
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კიბერშეტევების სტატისტიკა, ანალიზი და ცნობილი შემთხვევები  (Case 

study მეთოდი). კერძოდ: 

 ზოგადი სტატისტიკა; 

 კიბერდანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში; 

 ცნობილი შემთხვევების  განხილვა  (Case study მეთოდი); 

4. მეოთხე თავში “გლობალურ კიბერსივრცეში მონაწილეობა  და საფრთხეები 

- თვისობრივი კვლევის ანალიზი” განხილულია გლობალურ 

კიბერსივრცეში მონაწილეობის და კიბერსივრცეში  არსებული საფრთხეები, 

რაც ეყრდნობა დარგის ექსპერტებთან ჩატარებული ინტერვიუების 

საფუძველზე მომზადებულ კვლევის თვისობრივ ანალიზს. 

ნაშრომის ბოლოს ჩევნს მიერ მომზადებულია შესაბამისი დასკვნა და აქედან 

გამომდინარე შესაბამისი რეკომენდაციები გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ, 

რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების 

განვითარებას.  

 

ჩატარებული კვლევის დასკვნა და შესაბამისი რეკომენდაციები 

დასკვნა 

 ელექტრონული მთავრობისა და ღია მმართველობის პროცესში 

კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

ორგანიზაციული და მართვითი ხასიათის მონაცემების უსაფრთხოებაში. 

ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკა და მისი ეფექტური განხორციელება 

კიბერუსაფრთხოების  ორი მთავარი მახასიათებელია, რაც  კიბერსტრატეგიის 

ჰოლისტიკური მიდგომით აგების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს.  ეს 

გულისხმობს კიბერუსაფრთხოების სფეროში არა მარტო ტექნიკისა და 

ტექნოლოგიების დანერგვას, არამედ  კიბერსივრცეში ადამიანური რესურსების 

საქმიანობის დაგეგმვას, მოტივირებას, ტრენინგებს, ქცევის მოდელირებას და  

აქტივობების კონტროლს. 

ბოლო წლებში საერთაშორისო დონეზე განხორციელებული  სამეცნიერო 

კვლევების საფუძველზე დადასტურებულია, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკის 

შემუშავება  ვეღარ ხდება უსაფრთხოების გარანტი, თუ შესაბამისად  არ არის 
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თანამშრომელთა ცოდნა ამ პოლიტიკის შესახებ, რაც, თავის მხრივ   მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს თანამშრომლის ქცევაზე და ქმედების  განზრახვაზე. ჩვენს 

ნაშრომში დასაბუთებულია ამ თეზისის გაფართოვება შემდეგი მიმართულებით: 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტები ვერ უზრუნველყოფენ 

კიბერუსაფრთხოებას ინფორმაციულ რესურსებს მართვის სპეციალისტების 

მხარდაჭერის გარეშე. ამიტომ, კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის  ეფექტურობა 

დაკავშირებულია  ტექნიკური საშუალებებისა და მართვითი პროცესების 

ინტეგრაციასთან. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი 

კიბერუსაფრთხოების მართვა   გაუმკლავდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების 

ისეთ არატექნიკურ ასპექტებს, როგორიცაა უსაფრთხოების პოლიტიკის 

შემუშავება, მოხელეთა ინფორმირებულობა და უსაფრთხოების ტექნიკის 

სწავლება, პროგრამული უზრუნველყოფისათვის ტექნიკური დავალებების უნარ - 

ჩვევების  შეძენა, მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების 

კონტროლი.  

ამდენად, საკმაოდ დიდია კიბერუსაფრთხოების მართვის კავშირი 

ადამიანურ რესურსებთან. ადამიანი ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის 

ყველაზე კრიტიკული ელემენტია.  ერთის მხრივ, ორგანიზაციის თანამშრომლებმა 

შეიძლება შეასრულონ  უარყოფითი როლი (ინფორმაციის ქურდობაში 

მონაწილეობა, ინფორმაციის წვდომის პოლიტიკის დარღვევის მავნე განზრახვა, 

ბიზნეს ორგანიზაციებისთვის საფრთხის შექმნა, თაღლითობა და სხვა); მეორე 

მხრივ, თანამშრომლების დაცვა, მათი  ინფორმირებულობა და ტრენინგი  

დადებით გავლენას ახდენს კიბერუსაფრთხოებაზე. ადამიანურ ასპექტებთან ასეთი 

მიდგომა ამცირებს ხარვეზებს კიბერუსაფრთხოების მართვაში. შესაბამისად,  

მონიტორინგის, კონტროლის და თანამშრომელთა ქცევის ეფექტური 

ინფორმაციისკენ მიმართვის პოლიტიკას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

კიბერუსაფრთხოების მართვაში.  

კვლევაში წარმოდეგნილი ქვეყნების საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება, 

დანერგვა და ქვეყნის რეალობას მორგება არის ის გადაწყვეტილება, რაც 

კიბერსივრცეში არსებულ რისკებს მინიმუმამდე დაიყვანს. კერძოდ, შეერთებული 

შტატების კიბერპოლიტიკიდან საქართველოსთვის აქტუალურია ახალი 
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ტექნოლოგიების განვითარებაზე მუშაობის გამოცდილება; დიდი ბრიტანეთის 

კიბერსტრატეგიას გამოარჩევს დარგის სამეცნიერო - კვლევით დონეზე და 

განათლების განვითარების, ასევე საკანონმდებლო და სტრუქტურული 

დაქვემდებარების საუკეთესო გამოცდილება; ნიდერლანდების კიბერპოლიტიკა 

საინტერესოა კიბერდაზვერვისა და ანალიზის კუთხით, როცა პოლონეთის 

კიბერსტრატეგია და პოლიტიკა არის საუკეთესო გამოცდილება კრიპტოლოგიის 

განვითარების მიმართულებით. აქვე ასევე გასათვალისწინებელია ესტონეთისა და 

სამხრეთ კორეის რესპუბლიკის გამოცდილება როგორც დარგის სწრაფ ტემპებში 

განვითარების, ისე საგანმანათლებლო სისტემის შემუშავებაზე. 

საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლით დადგინდა, რომ მიუხედავად დიდი 

ძალისხმევისა,  კიბერსივრცის  თანდაყოლილი პოტენციური რისკების შეფასება 

არასაკმარისია, განსაკუთრებით ეს შესამჩნევია ახალი ტექნოლოგიების 

დამკვიდრების პროცესში. მაგ.: „ღრუბლოვან“ (Cloud) ტექნოლოგიაზე 

დაფუძნებული აქტივობები. Cloud - ზე დაფუძნებული გამოთვლა ასევე 

წარმოადგენს  გამოწვევას, რადგან ერთის მხრივ გვპირდება ხარჯების დაზოგვას, 

მაგრამ, მეორეს მხრივ, მას ახასიათებს  იურიდიული, ეთიკური და ინფორმაციის 

მიტაცების გამოწვევები. ამიტომ, მიგვაჩნია, რომ სწორედ კიბერუსაფრთხოების 

მართვამ უნდა უზრუნველყოს ტექნოლოგიების დანრგვით გამოწვეული 

სავარაუდო რისკების შეფასება, შეიმუშაოს მარეგულირებელი დოკუმენტები,    

შესძლოს კიბერკულტურულ ცვლილებებთან პროცესის ადაპტირება 

მეცნიერებასთან მუდმივი კავშირით, განახორციელოს ინფორმაციის 

უსაფრთხოების აუდიტი და გამოიყენოს მიღებული შედეგები ეთიკური და 

სამართლებრივი საკითხების შემდგომი განვითარებისთვის; ასეთი მიდგომა კიბერ 

საფრთხეების  იდენტიფიცირების  და შესაბამისი კონტრზომებითვის  საჭირო 

ხარჯების გონივრული მართვის შესაძლებლობასაც  იძლევა.  

საბოლოო ანგარიშით, გვინდა აღვნიშნოთ, რომ კიბერუსაფრთხოების 

კვლევა საქართვლოში  არ არის ჩვენი იზოლირებული მიზანი, არამედ ეს არის 

დაცვისა და პასუხისმგებლობის სისტემა ღია მმართველობისა და თანამედროვე 

საზოგადოებების ეფექტური ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, ასევე ის არის 

ელექტრონული მთავრობის ფუნქციონირების მდგრადი ეკოსისტემის წინაპირობა. 
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ასე, რომ კიბერუსაფრთხოების სფერო არის საჯარო პოლიტიკის მთავარი 

გამოწვევა, ხოლო ჩვენს მიერ შემოთავაზებული კიბერპოლიტიკის სტრატეგიული 

დოკუმენტის ჰოლისტიკური მიდგომით შემუშავება ხელს შეუწყობს ახალი 

მარეგულირებელი ინიციატივების შემუშავებას რისკების შერბილებისა და 

კიბერუსაფრთხოების პრეზუმფციის სფეროში.  საერთაშორისო დონეზე კი, ეს 

იქნება  ევროკავშირისა და ნატოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიებისა და 

ევროპარლამენტის „ქსელის უსაფრთხოების მაღალი საერთო დონის მიღწევის“ 

დირექტივასთან  ჰარმონიზაცია.   

 

რეკომენდაციები 

ჩატარებული კვლევის და არსებული ვითარების შესწავლის შედეგად, 

შეიძლება ჩამოყალიბდეს რეკომენდაციები როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო 

სექტორისთვის. კერძოდ, სახელმწიფო სექტორი, როგორც საკანონმდებლო ისე 

აღმასრულებელი ხელისუფლება, მათი კომპეტენციებისა და შესაძლებლობების 

ფარგლებში, კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებს შემდეგი სახის რეკომენდაციებს: 

1) პირველ ეტაპზე აუცილებელია შემუშავდეს ინტერნეტის განვითარების 

ერთიანი სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, განისაზღვროს სახელმწიფოს 

მიდგომა ინტერნეტ/კიბერ სივრცის მიმართ. პროცესში აუცილებელია 

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, კერძო და 

სამოქალაქო სექტორების ჩართულობა; 

2) ინტერნეტის განვითარების ერთიან სტრატეგიაში აუცილებლად უნდა იყოს 

განსაზღვრული საშინაო და საგარეო საფრთხეების  შეფასება და ანალიზი. 

ამის მიხედვით უნდა შედგეს ახლო მომავალში ინტერნეტის განვითარების 

სამოქმედო გეგმა; 

3) უნდა მოხდეს ერთიანი მაკოორდინირებელი სახელმწიფო ორგანოს 

საქმიანობის გააქტიურება, რომელიც კოორდინირებას გაუწევს სახელმწიფო 

სუბიექტების, კერძო და სამოქალაქო სექტორების ერთიან საქმიანობას, 

სადაც ასევე ჩართული იქნება სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლები და 

აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, ტექნიკური საზოგადოება; 
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4) ქვეყანაში უნდა შემუშავდეს საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც 

დაარეგულირებს უკვე არსებული სახელმწიფოს თითოეული სუბიექტის 

ურთიერთკოორდინირებულ საქმიანობას, განსაზღვრავს თითოეული 

სუბიექტის მოქმედების ფარგლებსა და დამატებით ვალდებულებებს, ასევე 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია კანონმდებლობაში უნდა განისაზღვროს 

კერძო სექტორის, ინტერნეტ მომწოდებლების ვალდებულებები და მათთან 

ყველა ზემოთნახსენები სახელმწიფო სუბიექტის კოორდინირებული 

მუშაობის კონკრეტული ასპექტები. ამ მიზნით, საკანონმდებლო 

ცვლილებების შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია კონსულტაციების გამართვა 

საერთაშორისო დონის ექსპერტებთან პარტნიორი ქვეყნებიდან. ეს პროცესი 

კი ხელს შეუწყობს ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებას, თუმცა ასევე 

გასათვალისწინებელია ტექნოლოგიური ასპექტებიც; 

5) უნდა დაიწყოს აქტიური მუშაობა კიბერსივრცისა და მასთან 

დაკავშირებული საფრთხეების, ასევე სოციალური ქსელების სწორად 

გამოყენების შესახებ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების  

მიმართულებით. პროცესში აუცილებელია როგორც სახელმწიფო და კერძო, 

ისე სამოქალაქო და აკადემიური სექტორების ჩართულობა, და მათი 

ერთობლივი კოორდინირებული მუშაობა. აქვე უნდა ჩაერთოს აგრეთვე 

აკადემიური წრეები, საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლები და 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, და ტექნიკური საზოგადოება. 

ცნობიერების მიმართულებით დაგეგმილი პროგრამებით საზოგადოებამ 

უკეთ უნდა გაიგოს თუ რა რისკებს შეიცავს მათთვის სოციალური ქსელების 

არასწორი გამოყენება და ზოგადად კიბერდანაშაული, რაც ხშირად 

ინტერნეტ - მომხმარებლის მიზეზით ხდება. ასევე მნიშვნელოვანია 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება პრევენციული ზომებისა და 

შეტყობინების აუცილებლობის მიმართულებით; 

6) აქვე ცალკე პუნქტად შეიძლება გამოვიტანოთ კიბერუსაფრთხოებაზე 

მთავრობისა და პარლამენტის წევრების, დიპლომატებისა და სახელმწიფო 

ოფიციალური პირების ცნობიერების ამაღლების საკითხი. ასევე 

გასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ უნდა მომზადდეს, შემუშავდეს 
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და მიეწოდოს საზოგადოებას კომპიუტერული ჰიგიენის მარტივი და 

ელემენტარული კურსები; 

7) უნდა მოხდეს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის 

მუდმივი განახლება. ფაქტიურად, ამით უნდა შეიქმნას და დამტკიცდეს 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის კერძო სუბიექტების ჩამონათვალი. 

აგრეთვე, აუცილებელია მოხდეს კიბერუსაფრთხოების მდგომარეობისა და 

დანერგილი პრაქტიკის მუდმივი გადამოწმება და შეფასება; 

8) განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს მოქალაქეთა პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლების პროცესს, რაშიც დიდი როლი უნდა შეასრულოს პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის სამსახურმა; 

9) უნდა დაიწყოს აქტიური საქმიანობა ქვეყანაში საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვისა და შესაბამისი ეროვნული ტერმინოლოგიის 

შემუშავების მიმართულებით, რომელიც შესაბამისობაში იქნება მოსული 

საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ სტანდარტებთან და 

ტერმინოლოგიასთან; 

10) უნდა გააქტიურდეს საქმიანობა საერთაშორისო და რეგიონალური 

თანამშრომლობის მიმართულებით, რაც ინტერნეტისა და მისი დაცულობის 

გლობალური ხასიათიდან გამომდინარე აუცილებელი პირობაა. ეს 

საშუალებას იძლევა გაიზარდოს მომხდარ ინციდენტებზე ინფორმაციის 

გაცვლისა და გამოცდილების გაზიარების პროცესი.  ასევე უნდა მოხდეს 

საერთაშორისო და რეგიონალურ ორგანიზაციებში გაწევრიანება და მათი 

ჩართულობა საქმიანობაში, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის მხარდაჭერის 

გაზრდის პროცესს; 

11) აუცილებელია ყურადღება მიექცეს დარგში პროფესიული კადრებისა და 

სპეციალისტების მომზადებისა და გადამზადების პროცესის გააქტიურებას. 

ქვეყანაში ასევე უნდა განვითარდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მენეჯერების/სპეციალისტების ინსტიტუტი1. მოცემული სპეციალობის 

                                                            
1 მსგავსი ინსტიტუტის არსებობის აუცილებლობა განსაზღვრულია საქართველოს კანონში 

„ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ 
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კატეგორიის არსებობა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტებში და 

კერძო სექტორში გაზრდის კიბერსივრცის დაცულობას, გამომდინარე, რომ 

მოცემული სპეციალობები დიდ როლს თამაშობენ ორგანიზაციების 

ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში; 

12) აქვე ცალკე პუნქტად უნდა გამოიყოს კიბერდანაშაულის სწრაფი ზრდის 

ფონზე, სასამართლო და პროკურატურის წარმომადგენლებისთვის 

სპეციალური სასწავლო პროგრამებისა და ტრენინგების ჩატარების 

აუცილებლობის საკითხი. იგივე შეიძლება ითქვას ქართველ 

დიპლომატებზე, რომლებიც შეიძლება გახდნენ 

კიბერდანაშაულის/კიბერჯაშუშობის, ან ზოგადად კიბერშეტევის 

მსხვერპლი; 

13) სკოლის ასაკის მოსწავლე - ახალგაზრდობისთვის უნდა შეიქმნას 

სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამა, რაშიც კარგი იქნება არსებული 

საუკეთესო გამოცდილების შესწავლა, მორგება ქვეყანაში არსებულ 

ვითარებასთან და იმპლიმენტაცია, მომავალ თაობაში ცნობიერების 

ამაღლება, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის კიბერ სივრცეში არსებული 

რისკების შემცირების პროცესს და კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას უფრო 

დაცულს გახდის; 

14) ყურადღება უნდა მიექცეს დარგის აკადემიურ დონეზე განვითარების 

პროცესს, სადაც აუცილებელია ქვეყანაში სამეცნიერო - კვლევითი და 

ანალიტიკური ცენტრების შექმნა. ასევე გამოყენებული უნდა იქნას 

არსებული უმაღლესი სასწავლებლების ინფრასტრუქტურა და აკადემიური 

რესურსი. განხორციელდეს უცხოეთის წამყვანი ინსტიტუტებისა და 

უნივერსიტეტების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების 

იმპლიმენტაცია, მოხდეს სტუდენტების გაგზავნა უცხოეთში 

სასწავლებლად; 

15) განსაკუთრებით უნდა მიექცეს ყურადღება ქვეყანაში ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და პროგრამული 

უზრუნველყოფის/კრიპტების განვითარების პროცესს, რაშიც უნდა იქნას 

გაზიარებული ტექნოლოგიებისა და პროგრამების/კრიპტების 
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მიმართულებით საერთაშორისო დონეზე უკვე არსებული გამოცდილება. 

თუმცა ამის პარალელურად მოხდეს ადგილობვრივად მოცემული 

მიმართულებით მუშაობის გააქტიურება; 

16) აუცილებელია შემოღებულ იქნას სპეციალური რეგულაციები სახელმწიფო, 

კერძო და სამოქალაქო სექტორებში ლიცენზირებული პროგრამების 

გამოყენებაზე, რაც ხელს შეუწყობს კიბერსივრცის დაცულობას; 

17) სათანადო დაფინანსების შესაძლებლობა, რაც გულისხმობს ბიუჯეტის 

შესაბამისობას დეკლარილებულ პოლიტიკასთან; 

18) ქვეყანაში უნდა შეიქმნას კიბერუსაფრთხოების სპეციალური 

ლაბორატორიები, სადაც მოხდება სპეციალური დამცავი სისტემებისა და 

პროგრამების (SIEM) ეროვნულ დონეზე შექმნა, დამუშავება და მუდმივი 

განახლება, ასევე მოდელირება და ექსპერიმენტები. ძალზედ 

მნიშვნელოვანია, რომ იმავე ლაბორატორიებში განხორციელდეს 

კრიტიკული ინფორმაციული სუბიექტების ქსელების სკანირება და ამით 

მოწყვლადი ადგილების გამოვლენა, რაც ხელს შეუწყობს შეტევაზე დროულ 

რეაგირებასა და პრევენციას; 

19) უნდა მოხდეს უსაფრთხოების ოპერაციული ცენტრის შექმნა/Security 

Operation Center (SOC), რაც ასე აპრობირებული და მიღბულია მსოფლიოს 

წამყვან ქვეყნებში. მოცემულ ცენტრებში უნდა მოხდეს კრიტიკული 

ინფრასტრუქტურის დაცვის სექტორული მიდგომა ინდუსტრიების 

მიხედვით; 

20) ხელისუფლების მხრიდან უნდა მოხდეს კიბერუსაფრთხოების 

სეკურიტიზაცია და მისი აყვანა უსაფრთხოების მაღალ ხარისხში; 

21) აუცილებელია განსაკუთრებელი ყურადღება მიექცეს DNS და IDN 

უსაფრთხოებას (DNSSEC, IDNSEC), აგრეთვე IP მისამართების 

მარშრუტიზაციის უსაფრთხოებას. 

ზემოთ მოცემული რეკომენდაციები ძირითადად გათვალისწინებულია 

სახელმწიფო სექტორისთვის, რომელმაც აღნიშნულს უნდა მიაღწიოს კერძო და 

სამოქალაქო სექტორებთან, აკადემირ წრეებთან და ტექნიკურ საზოგადოებასთან 

აქტიური და კოორდინირებული მუშაობის შედეგად. 
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კერძო სექტორს, რომელიც არის ინტერნეტის მომხმარებელი და საქმიანობს 

კიბერსივრცეში, შეიძლება მიეცეს შემდეგი სახის რეკომენდაციები: 

1) თითოეულმა ორგანიზაციამ უნდა გაითავისოს, რომ 

ინტერნეტ/კიბერსივრცე არის ქვეყნის ეროვნული ინფრასტრუქტურის 

შემადგენელი ნაწილი და მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

აუცილებელი პირობაა. შესაბამისად უნდა იზრუნოს თავისი ორგანიზაციის 

კიბერსივრცის დაცვაზე, რაც წარმოადგენს ქვეყნის მთლიანი 

ინფრასტრუქტურის ნაწილს; 

2) აქტიურად უნდა ითანამშრომლოს და კრიტიკულ სიტუაციაში 

კოორდინირებულად იმოქმედოს სახელმწიფო სუბიექტებთან; 

3) გაზარდოს თავისი ლოკალური ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება 

მოწინავე ტექნოლოგიებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენით, 

რაც გარკვეულ ფინანსურ ხარჯებს მოითხოვს. თავის მხრივ, ინტერნეტ 

პროვაიდერებმა უნდა უზრუნველყონ ინტერნეტის უსაფრთხო მიწოდების 

პროცესი, დროულად დააფიქსირონ ინციდენტები და მოახდინონ მათი 

ლოკალურად გაუვნებელყოფა, რათა არ მოხდეს გავრცელება მთლიან 

ქსელში; 

4) უნდა დაიმატონ შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრები ინფორმაციული 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით და მუდმივად 

იზრუნონ მათ პროფესიულ განვითარებაზე. 

წინამდებარე რეკომენდაციების შესრულება აუცილებელი პირობაა ქვეყნის 

ინტერნეტ/კიბერსივრცის განვითარებისა და მისი დაცულობის გაზრდის კუთხით. 

თუმცა ეს პროცესი არ არის ადვილი და ის მოთხოვს დიდ დროსა და რესურსებს 

როგორც ადამიანურს, ისე ფინანსურს. მაგრამ პროცესის დაწყება და საფუძვლის 

ჩაყრა უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ. როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული პროცესში 

აუცილებელია ჩართული იყოს ხელისუფლების ორივე შტო, კერძო და 

სამოქალაქო სექტორები. მათ შორის კოორდინირებული და ერთობლივი 

მუშაობით არის შესაძლებელი მიღწეულ იქნას სასურველი შედეგი. 

მოცემული რეკომენდაციების რეზიუმირება რომ გავაკეთოთ, მივიღებთ 

შემდეგ აუცილებელ ღონისძიებებს - ინტერნეტის განვითარების ერთიანი 
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პოლიტიკის შემუშავება; საკანონმდებლო ბაზის შექმნა; საერთაშორისო და 

რეგიონალური ურთიერთობების განვითარება; საზოგადოებრივი ცნობიერების 

ამაღლება; სკოლებში საგანმანათლებლო სპეციალური პროგრამების დანერგვა; 

სპეციალისტებისა და პროფესიული კადრების მომზადება/გადამზადება; დარგის 

განვითარება აკადემიურ დონეზე - საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო 

პროგრამების შემოტანა და მათი იმპლიმენტაცია; ინფორმაციული და 

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის/კრიპტების 

განვითარება; საგარეო და საშინაო საფრთხეების განსაზღვრა, ანალიზი და 

შეფასება; ინფორმაციული უსაფრთხოების ინსტიტუტის განვითარება; 

მოქალაქეთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მიმართულებით საზოგადოების 

ცნობიერების ამაღლება; მაკოორდინირებელი ორგანოს საქმიანობის გააქტიურება; 

სამეცნიერო - კვლევითი და ანალიტიკური ცენტრების შექმნა, სადაც მოხდება 

კვლევების ჩატარება; უმაღლესი სასწავლებლების ინფრასტრუქტურისა და 

აკადემიური რესურსის გამოყენება; კერძო სექტორისთვის უფრო მეტი სერვისებზე 

მომსახურების გადაცემა. აგრეთვე, არსებული ტექნიკური საზოგადოების 

შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება; საერთაშორისო სტანდარტების 

დანერგვა; შესაბამისი ეროვნული ტერმინოლოგიის შემუშავება, რაც 

შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ტერმინოლოგიასთან; 

საერთაშორისო და რეგიონალურ ორგანიზაციებში გაწევრიანება და შემდგომი 

აქტიურობა; კიბერუსაფრთხოების სპეციალური ლაბორატორიების შექმნა, სადაც 

მოხდება სპეციალური პროგრამების შემუშავება, კვლევების ჩატარება და მუდმივი 

განვითარება, ასევე იმოქმედებს სკანირების სერვისიც; კიბერუსაფრთხოების 

პრობლემის სეკურიტიზაციის მოხდენა და მისთვის როგორც ეროვნული 

უსაფრთხოების მთავარი შემადგენელი ნაწილის უსაფრთხოების მნიშვნელობის 

მაღალი ხარისხის განსაზღვრა; ლიცენზირებული კომპიუტერული პროგრამების 

გამოყენება; დარგის სათანადო დაფინანსება, რომელიც შეესაბამება 

დეკლარილებულ პოლიტიკას; უსაფრთხოების ოპერაციული ცენტრის 

შექმნა/Security Operation Center (SOC) შექმნას, რაც ასე აპრობირებული და 

მიღბულია მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში. მოცემულ ცენტრებში უნდა მოხდეს 

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვის სექტორული მიდგომა ინდუსტრიების 
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მიხედვით; DNSSEC და IDNSEC, IP მისამართების მარშრუტიზაციის 

უსაფრთხოება. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ აუცილებელია ხელისუფლებამ, კერძო და 

სამოქალაქო სექტორებმა, აკადემიურმა წრეებმა, ტექნიკურმა საზოგადოებამ, და 

ზოგადად, მთელმა საზოგადოებამ გააცნობიეროს და გაითავისოს, რომ 

ინტერნეტ/კიბერსივრცე არის ქვეყნის ეროვნული ინფრასტრუქტურის 

მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, რომლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა 

და დაცვა პირდაპირ კავშირშია როგორც თითოეული მოქალაქის პერსონალური 

მონაცემების და ვირტუალურ სივრცეში პირადი უსაფრთხოების, ისე მთლიანად 

ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თემასთან. ასევე მნიშვნელოვანია ის 

გარემოება, რომ კიბერუსაფრთხოება არის გლობალური პრობლემა. ამიტომ 

აუცილებელია ქვეყანამ გააქტიუროს თანამშრომლობა საერთასშორისო დონეზე, 

კერძოდ, თავის პარტნიორ და თანამოაზრე ქვეყნებთან, მათთან ერთად 

მოახდინოს დროული პრევენცია და განახორციელოს ქმედითი ღონისძიებები 

მიმართული კიბერსივრცის დაცვაზე როგორც ეროვნულ, ისე გლობალურ დონეზე. 
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