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საინფორმაციო წყაროები ESO-ს მონაცემთა ბაზაში


საქართველო –შინაგანი / საგარეო / რეგიონები

ზოგადი ინფორმაცია
















საქართველო: მთავრობა
o საქართველოს შესახებ
o პრესცენტრი
ვიკიპედია: საქართველო
გაერთიანებული სამეფო: საგარეო ოფისი: საქართველო (ინგლისურად)
აშშ: CIA მსოფლიოს საძიებელი: საქართველო (ინგლისურად)
აშშ: სახელმწიფო დეპარტამენტი: საქართველო (ინგლისურად)
BBC სიახლეები: ქვეყნების პროფილები: საქართველო (ინგლისურად)
იპოვეთ საქართველო Google-ზე
The Guardian: მსოფლიო სიახლეები: საქართველო (ინგლისურად)
ენციკლოპედია Britannica: მსოფლიო მონაცემები: საქართველო (ინგლისურად)
გერმანია: ფედერალური საგარეო ოფისი: ინფორმაცია ქვეყნის შესახებ (ინგლისურად)
გაერო: გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში
Development Gateway: საქართველო
EurasiaNet: საქართველო (ინგლისურად)
რადიო თავისუფალი ევროპა / რადიო თავისუფლება: ქართულენოვანი პორტალი

ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის შესახებ







საქართველო: სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
საქართველო: Agroweb (ინგლისურად)
FAO: ქვეყნების სპეიცალიზირებული პროფილები და საინფორმაციო სისტემები
(ინგლისურად)
FAO: ქვეყნის პროფილი: საქართველო (ინგლისურად)
გაერო: სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი: IFAD საქართველოში
(ინგლისურად) [მოძებნეთ პროგრამები, სტატისტიკა და ანალიზი]

ინფორმაცია კონკურენციის პოლიტიკის შესახებ


საქართველო: საქართველოს მთავრობა: კონკურენციის პოლიტიკის ყოვლისმომცველი
სტრატეგია

ინფორმაცია ენისა და კულტურის შესახებ








საქართველო: კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
საქართველო: კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტო
იუნესკო: მსოფლიო მემკვიდრეობა: საქართველო (ინგლისურად)
ევროსაბჭო: კონფლიქტის შემდგომი აქტივობა საქართველოში (ინგლისურად)
ევროსაბჭო: კულტურული პოლიტიკა და ტრენდები ევროპაში: კულტურული
პოლიტიკის პროფილი (ინგლისურად)
SIL international: ეთნოლოგია: მსოფლიო ენები : საქართველო (ინგლისურად)
საქართველოს შესახებ: კულტურა და ხელოვნება (ინგლისურად)

ინფორმაცია თავდაცვისა და უშიშროების შესახებ



საქართველო: თავდაცვის სამინისტრო
საქართველო: ეროვნული უშიშროების დეპარტამენტი
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NATO: საინფორმაციო ცენტრი: საქართველო
NATO: პარტნიორობა მშვიდობისათვის: დოკუმენტები რომლებიც ეხება საქართველოს
(ინგლისურად)
ცენტრალური აზია – კავკასიის ინსტიტუტი: ძებნა (ინგლისურად) [მოძებნეთ
ანგარიშები, დოკუმენტები, და ანალიზი საქართველოს თავდაცვის სისტემის შესახებ]

ინფორმაცია ეკონომიკის შესახებ

















ESO: საქართველო: ეკონომიკური სიტუაცია (ინგლისურად)
საქართველო: ფინანსთა სამინისტრო
საქართველო: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველო: ეროვნული ბანკი
o ყოველწლიური რეპორტები
o მონაცემები ფინანსური სტაბილურობის შესახებ
საქართველო: ეროვნული საფონდო ბირჟა (ინგლისურად)
ევროკომისია: ENPI: სტრატეგიული დოკუმენტი ქვეყნის შესახებ: საქართველო
(ინგლისურად)
ევროკავშირი: საგარეო მოქმედება: ეკონომიური: საქართველო (ინგლისურად)
ევროპის ბანკი რეკონსტრუქციისა და განვითარებისთვის: EBRD და საქართველო
(ინგლისურად)
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი: საქართველო და IMF (ინგლისურად)
OECD: საქართველო (ინგლისურად)
FAO: ინფორმაცია ქვეყნის შესახებ: საქართველო (ინგლისურად)
UNIDO: ინფორმაცია ქვეყნის შესახებ: საქართველო (ინგლისურად)
UNCTAD/WTO: საერთაშორისო ვაჭრობის ცენტრი: საქართველო (ინგლისურად)
WTO: საქართველო და WTO (ინგლისურად)
მსოფლიო ბანკი: ევროპა : საქართველო (ინგლისურად)

ინფორმაცია განათლების შესახებ














საქართველო: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
ევროკომისია: ახალგაზრდული პარტნიორობა: ახალგაზრდული პოლიტიკა
საქართველოში (ინგლისურად)
მსოფლიო ბანკი: სტატისტიკა: განათლების სისტემის ზოგადი პროფილი (ინგლისურად)
[აირჩიეთ ქვეყანა]
მსოფლიო ბანკი: სტატისტიკა: ქვეყნის პროფილი (ინგლისურად)
ევროპის საბჭო/UNESCO/ევროკომისია: ENIC: ქვეყნის პროფილი: საქართველო
(ინგლისურად) [ბმულები ეროვნულ საგანმანათლებლო წყაროებზე და საინფორმაციო
ვებგვერდებზე]
UNESCO სტატისტიკის ინსტიტუტი: განათლება საქართველოში (ინგლისურად)
[აირჩიეთ ქვეყნების სიიდან]
ევროპის საგანმანათლებლო დირექტორია: ევროგანათლება: საქართველოს
საგანმანათლებლო სისტემის სტრუქტურა (ინგლისურად) [აირჩიეთ ქვეყანა სიიდან]
Braintrack.com: უნივერსიტეტები საქართველოში (ინგლისურად)
ვიკიპედია: განათლება საქართველოში
ევროპული ტრენინგის ფონდი: განათლება და ტრენინგი საზღვარგარეთ: ინფორმაცია
ქვეყნების შესახებ (ინგლისურად)
ევროპის საბჭო: ENIC-NARIC: საქართველო (ინგლისურად) [მოძებნეთ
საგანმანათლებლო სისტემები და მონაცემები]
ევროპის საგანმანათლებლო დირექტორია: საქართველო (ინგლისურად)
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ინფორმაცია შრომისა და დასაქმების შესახებ





საქართველო: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციები: NATLEX: ქვეყნის პროფილი (ინგლისურად)
ევროპული ტრენინგისფონდი: შავი ზღვის შრომის ბაზრის მიმოხილვა: ქვეყნის პროფილი
(ინგლისურად)
საერთაშორისო ვაჭრობის ასოციაციათა ფედერაცია: საქართველო (ინგლისურად)

ინფორმაცია ენერგეტიკის შესახებ






საქართველო: ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო
o ეროვნული კანონმდებლობა
ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო: ქვეყნის პროფილი (ინგლისურად) [სტატისტიკა,
მონაცემები, პუბლიკაციები და სიახლეები]
ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო: სტატისტიკა და ბალანსი: საქართველო
(ინგლისურად)
შეერთებული შტატები: ენერგეტიკული ინფორმაციის ადმინისტრაცია: საქართველო
(ინგლისურად)
ინვესტიცია საქართველოში: ძირითადი სექტორები: ენერგეტიკა (ინგლისურად)

ინფორმაცია გარემოს დაცვის შესახებ













საქართველო: გარემოს დაცვის სამინისტრო
საქართველო: გარემოს ეროვნული სააგენტო
რეგიონალური გარემოს დაცვის ცენტრი კავკასიაში (ინგლისურად)
FAO: ქვეყნის სპეციალიზირებული პროფილი: საქართველო (ინგლისურად)
FAO: საკვების უსაფრთხოება: ქვეყნის პროფილი: საქართველო (ინგლისურად)
FAO: სატყეო დეპარტამენტი: ინფორმაცია ქვეყნის შესახებ: საქართველო (ინგლისურად)
FAO: წყლის მენეჯმენტი: ინფორმაცია ქვეყნის შესახებ: საქართველო (ინგლისურად)
FAO: ეროვნული რესურსები: საქართველო (ინგლისურად)
FAO: ბიომრავალფეროვნება: საქართველო (ინგლისურად)
ევროპის გარემოს დაცვაზე დაკვირვებისა და ინფორმაციის კავშირი (EIONET):
საქართველო (ინგლისურად)
OECD: გარემოს დაცვა: საქართველო (ინგლისურად)
Friends of the Earth International: საქართველო (ინგლისურად)

ევროპული პოლიტიკა და ურთიერთობები ევროკავშირთან














საქართველო: საგარეო საქმეთა სამინისტრო
o პოლიტიკა: საქართველო და ევროკავშირი
o პოლიტიკა: ნატო და საქართველო
საქართველოს ეროვნული ბანკი
ეროვნული ბანკი: ქართული ვალუტა
ეროვნული ბანკი: საგადასახადო სისტემები
საქართველო: მთავრობის ვებგვერდი: საქართველო ევროკავშირისკენ
ევროპული საგარეო მოქმედების სააგენტო
o ურთიერთობები საქართველოსთან
ევროკავშირი: დელეგაცია საქართველოში
ევროკავშირი: ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში (EUMM)
ევროკომისია: EuropeAid: კოოპერაცია ქვეყანასთან: საქართველო (ინგლისურად)
ევროსაბჭო: წევრი ქვეყნები: საქართელო (ინგლისურად)
ევროსაბჭო: საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროსაბჭოში
საქართველო & ბელგია: ევროკავშირი – საქართველოს ბიზნეს საბჭო (ინგლისურად)
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OECD: საქართველო (ინგლისურად)

გეოგრაფიული ინფორმაცია და რუქები






გაეროს სატყეო და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია: საქართველო: რუკა
(ინგლისურად)
მსოფლიოს რუკები: საქართველო (ინგლისურად)
Lonely Planet: საქართველოს რუკა (ინგლისურად)
ტეხასის უნივერსიტეტი: პერი კასტანედას ბიბლიოთეკის რუკების კოლექცია:
საქართველო (ინგლისურად)
გაერო: საქართველოს რუკა (ინგლისურად)

ინფორმაცია ჯანდაცვის შესახებ











საქართველო: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია: საქართველო (ინგლისურად)
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია: ევროპის რეგიონალური ოფისი: საქართველო
(ინგლისურად)
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია: ქვეყანასთან კოოპერაციის სტრატეგია
(ინგლისურად)
მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია: ევროპული ობსერვატორია ჯანდაცვის სიტემებსა და
პოლიტიკაზე: ჯანდაცვის სიტემების მიმოხილვა: საქართველო (ინგლისურად)
ევროპის ნარკოტიკისა ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების მონიტორინგის ცენტრი
(EMCDDA):
o ქვეყნის მიმოხილვა: საქართველო (ინგლისურად)
o ეროვნული ანტინარკოტიკული კანონმდებლობა: საქართველო (ინგლისურად)
o ეროვნული ნარკოტიკებთან ბრძოლის სტრატეგია: საქართველო (ინგლისურად)
o მოთხოვნა დამოკიდებულებისგან განკურნებაზე: საქართველო (ინგლისურად)
OECD: ჯანდაცვა: საქართველო (ინგლისურად)
გაერო: ქვეყნის გუნდი: საქართველო [მოძებნეთ ინფორმაცია ჯანდაცვის სისტემის
შესახებ]
UN Aids: საქართველო [შეიცავს 2012 წლის ანგარიშს]

ინფორმაცია ადამიანის უფლებათა შესახებ













საქართველო: სახალხო დამცველი
გაერო: ადამიანის უფლებათა დაცვის უმაღლესი კომისარის ოფისი: საქართველო
(ინგლისურად)
ევროსაბჭო: ევროპის კომისია რასიზმისა და არატოლერანტობის შესახებ: ანგარიშები
საქართველოზე (ინგლისურად)
ევროსაბჭო: ვენეციის კომისია: საქართველო (ინგლისურად)
ევროსაბჭო: ევროსასამართლო და ადამიანის უფლებები: საქართველო (ინგლისურად)
ევროსაბჭო: ადამიანის უფლებათა კომისარი: საქართველო (ინგლისურად)
Amnesty International: ანგარიში ქვეყნის შესახებ: საქართველო (ინგლისურად)
Human Rights Watch: საქართველო [2012] (ინგლისურად)
Human Rights Watch: ქართულენოვანი საიტი
რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე: საქართველო (ინგლისურად)
აშშ: სახელმწიფო დეპარტამენტი: 2010 წლის ანგარიში ქვეყნის შესახებ: საქართველო
(ინგლისურად)
აშშ: სახელმწიფო დეპარტამენტი: ანგარიში საერთასორისო რელიგიური თავისუფლების
შესახებ 2010 წლისთვის: საქართველო (ინგლისურად)
o ადამიანის უფლებათა შესახებ ანგარიში [2009]
o წინა ვერსიები
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გაეროს ლტოლვილთა სააგენტო: ინფორმაცია ქვეყნის შესახებ: საქართველო
(ინგლისურად)
ევროსაბჭო: წამების პრევენცია: სახელმწიფო დოკუმენტები და ვიზიტები: საქართველო
(ინგლისურად)
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო: ინფორმაცია ქვეყნების შესახებ [აირჩიეთ
ქვეყანა]
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო: დარღვევები მუხლებისა და წლების
მიხედვით 1959-2011 (ინგლისურად) [აირჩიეთ ქვეყანა]
ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო: განაჩენთა სტატისტიკა ქვეყნების მიხედვით
(ინგლისურად) [აირჩიეთ ქვეყანა]

ინფორმაცია ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ




საქართველო: ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი
o ეროვნული კანონმდებლობა
o კანონმდებლობა საავტორო უფლებათა შესახებ
მსოფლიოს ინტელექტუალური საკუთრების ორგანიზაცია (WIPO): წევრი ქვეყნები:
საქართველო (ინგლისურად)

ინფორმაცია ინვესტიციების შესახებ









საქართველო: საგარეო საქმეთა სამინისტრო: ინვესტიცია საქართველოში
o ინვესტიციის მიმოხილვა: საქართველო
საქართველო: ინვესტიცია საქართველოში (ინგლისურად)
o ფაქტები ქვეყნის შესახებ (ინგლისურად)
o ბიზნესის კეთება საქართველოში (ინგლისურად)
გაერთიანებული სამეფო: ვაჭრობა და ინვესტიცია: ქვეყნის პროფილი: საქართველო
(ინგლისურად)
მსოფლიო ბანკი: საქართველო (ინგლისურად)
OECD: ინდუსტრია და მეწარმეობა: საქართველო (ინგლისურად)
ევროკავშირი – საქართველოს ბიზნეს საბჭო: ინვესტიციის გზამკვლევი (ინგლისურად)
საქართველო: საგარეო საქმეთა სამინისტრო: ინვესტიცია საქართველოში (ინგლისურად)

ინფორმაცია იუსტიციაისა და შინაგან საქმეთა შესახებ











საქართველო: იუსტიციის სამინისტრო
o გენერალური პროკურატურა
პენიტენციალური რეფორმა: საქართველო (ინგლისურად) [მოძებნეთ საქართველოსთან
დაკავშირებული ინფორმაცია]
საქართველო: შინაგან საქმეთა სამინისტრო
საქართველო: უზენაესი სასამართლო
ევროსაბჭო: ვენეციის კომისია: დოკუმენტები ქვეყნის მიხედვით (ინგლისურად)
ევროპის საბჭო: ქვეყანათა ჯგუფი კორუფციის წინააღმდეგ (GRECO): შეფასება და
შესაბამისობა - ანგარიში (ინგლისურად) [აირჩიეთ ქვეყანა]
ევროსაბჭო: ევროპის კომისია სამართლის ეფექტურობისთვის (ინგლისურად)
შეერთებული შტატები: კონგრესის სამართლის ბიბლიოთეკა: Law online: საქართველო
(ინგლისურად)
საერთაშორისო კონსტიტუციური სამართალი: კონსტიტუციური დოკუმენტები:
საქართველო (ინგლისურად)
საქართველო: ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში
(NORLAG)
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ინფორმაცია ცხოვრებისა და მუშაობის შესახებ






საქართველო: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
გაერთიანებული სამეფო: საგარეო & თანამეგობრობის ოფისი: მოგზაურობა და ცხოვრება
საზღვარგარეთ: საქართველო (ინგლისურად)
შეერთებული შტატები: სახელმწიფო დეპარტამენტი: ევროპულ & ევრაზიულ საკითხთა
ბიურო: ანგარიში ქვეყნის შესახებ: საქართველო (ინგლისურად)
გაერთიანებული სამეფო: ბრიტანეთის საელჩო: თბილისი: გაერთიანებული სამეფო
საქართველოში
საქართველო: ინვესტიცია საქართველოში: საქართველოში ცხოვრება (ინგლისურად)

ინფორმაცია მედიის შესახებ









საქართველო: კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
ევროპული ჟურნალისტიკის ცენტრი: მედიის მიმოხილა: საქართველო (ინგლისურად)
ევროპის მაუწყებლობის კავშირი (EBU): სამაუწყებლო ორგანიზაციები (ინგლისურად)
[აირჩიეთ ქვეყანა]
Guardian News & Media Ltd: მსოფლიო სიახლეების გზამკვლევი: საქართველო
(ინგლისურად)
Onlinenewspapers.com: საქართველო (ინგლისურად)
ევროპის სამეზობლო: ჟურნალიზმის კავშირი: მედიის მიმოხილვა: საქართველო
(ინგლისურად)
საერთაშორისო გამჭვირვალობა: ტელევიზია საქართველოში (ინგლისურად)
ქართული პრესა:
o ტაბულა
o ლიბერალი
o ინტერპრესნიუსი

პოლიტიკური ინფორმაცია (მოიცავს არჩევნებსაც)












ESO: საქართველო: პოლიტიკური სიტუაცია (ინგლისურად)
ESO: საქართველო: პოლიტიკური სიტუაცია: არჩევნები (ინგლისურად)
საქართველო: პარლამენტი
საქართველო: პრეზიდენტი
საქართველო: კონსტიტუცია
საქართველო: ცენტრალური საარჩევნო კომისია
საქართველო: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა: მთავრობა
საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი: არჩევნების გზამკვლევი: საქართველო
(ინგლისურად)
OECD: საჯარო მმართველობა: საქართველო (ინგლისურად)
დემოკრატიისა და სოლიდარობის ეროვნული ფორუმი: ქვეყნის პროფილი: საქართველო
(ინგლისურად)
OSCE / ODIHR: ანგარიში არჩევნების შესახებ: საქართველო (ინგლისურად)

ინფორმაცია საჯარო მართვის შესახებ






საქართველო: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
საქართველო: ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
o ეროვნული კანონმდებლობა
OECD: საჯარო მმართველობა: საქართველო (ინგლისურად)
ENPI: პროექტები: საქართველო (ინგლისურად)
EPSI Navigator (ინფორმაცია ევროპული საჯარო სექტორის შესახებ): ძებნა
(ინგლისურად) [აირჩიეთ ქვეყანა]
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EU/OECD: SIGMA პროგრამა: პუბლიკაციები საქართველოზე (ინგლისურად)

ინფორმაცია კვლევისა და განვითარების შესახებ







საქართველო: განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველო: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
საქართველო: საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების
სააგენტო
საქართველო: სამეცნიერო-საგანმანათლებლო კომპიტერული ქსელების ასოციაცია
ევროკომისია: CORDIS: ძებნა (ინგლისურად) [პროექტები და პრეს რელიზები]
OECD: განვითარება: საქართველო (ინგლისურად)

ინფორმაცია რეგიონებისა და თვითმმართველობის შესახებ












საქართველო: რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველო: სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო: სახელწიფო სტრატეგია ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე
საქართველო: სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში
საქართველო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით
გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
საქართველო: ვანო ხუხნიაშვილი ეფექტური მმართველობის სისტემისა და
ტერიტორიული დაყოფის რეფორმი ცენტრი
ვიკიპედია: საქართველოს რეგიონები
ევროსაბჭო: ქალაქებისა და რეგიონების ხმა: საქართველო (ინგლისურად)
ევროპის რეგიონთა ასამბლეა: AER წევრი რეგიონები: საქართველო (ინგლისურად)
[აირჩიეთ ქვეყანა]
საქართველო: რეგიონალური სიახლეები
საქართველო: რეგიონები:
o აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
 ვიკიპედია: აჭარა
o აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა
 ვიკიპედია: აფხაზეთი
o იმერეთის რეგიონი
o ვიკიპედია: კახეთის რეგიონი
o მცხეთა-მთიანეთი
o სამეგრელო-ზემო სვანეთი
o სამცხე-ჯავახეთი
o ქვემო-ქართლი
o თბილისი

სოციალური ინფორმაცია









საქართველო: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალურ საკითხთა სამინისტრო
მსოფლიო ბანკი: საქართველო: სტრატეგია 2010 – 2013 წლებისთვის (ინგლისურად)
შეერთებული შტატები: სოციალური უსაფრთხოება ქსელში: კვლევა და პროგრამის
აღწერა საქართველო (ინგლისურად)
შეერთებული შტატები: SSA: სოციალური უსაფრთხოების პროგრამები მსოფლიოში
(2010): საქართველო (ინგლისურად)
UNICEF: საქართველო (ინგლისურად)
UN: მსოფლიო სასურსათო პროგრამა: Georgia (ინგლისურად)
UN: AIDS: საქართველო (ინგლისურად)
UN: განვითარების პროგრამა: საქართველო (ინგლისურად)
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ევროპის საბჭო: სოციალური პოლიტიკა: საქართველო (ინგლისურად) [აირჩიეთ ქვეყანა,
გრაფიკი და აღწერა]

სტატისტიკური ინფორმაცია










საქართველო: ეროვნული ბანკი
საქართველო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
გაერო: სტატისტიკის განყოფილება: ქვეყნის პროფილი: საქართველო (ინგლისურად)
გაერო: UNECE: ქვეყნების სტატისტიკური პროფილები (ინგლისურად) [აირჩიეთ ქვეყანა
სიიდან]
OECD: სტატისტიკა საქართველოზე (ინგლისურად) [აირჩიეთ ქვეყანა სიიდან]
მსოფლიო ბანკი: მონაცემები: საქართველო (ინგლისურად)
UNESCO: სტატისტიკის ინსტიტუტი: საქართველო (ინგლისურად) [აირჩიეთ ქვეყანა
სიიდან]
Nation Master: სტატისტიკა საქართველოზე (ინგლისურად)
ევრომონიტორი: საქართველო (ინგლისურად)

ტურისტული ინფორმაცია






საქართველო: საგარეო საქმეთა სამინისტრო: ტურიზმი
Guardian Newspaper Ltd.: მოგზაურობა: საქართველო (ინგლისურად)
Lonely Planet: წარმოგიდგენთ საქართველოს (ინგლისურად)
საქართველო: ეწვიეთ საქართველოს (ინგლისურად)
ევრომონიტორი: მოგზაურობა და ტურიზმი საქართველოში (ინგლისურად)

სატრანსპორტო ინფორმაცია






საქართველო:
საქართველო:
საქართველო:
საქართველო:
საქართველო:

რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საგარეო საქმეთა სამინისტრო: ტრანსპორტი
ინვესტიციის გზამკვლევი: ტრანსპორტი (ინგლისურად)
საქართველოს ავიახაზები
საქართველოს რკინიგზა

ინფორმაცია ამინდის შესახებ






საქართველო: გარემოს ეროვნული სააგენტო
BBC: ამინდის ცენტრი: საქართველო (ინგლისურად)
BBC ამინდის ცენტრი: კლიმატის გზამკვლევი და ხუთი დღის ამინდის პროგნოზი:
საქართველო (ინგლისურად)
მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია: მსოფლიო ამინდის საინფორმაციო სერვისი:
საქართველო (ინგლისურად)
FORECA: ამინდის პროგნოზი: საქართველო (ინგლისურად)

Tornike Getsadze
ESO Editorial Assistant
February 2013
Original compilation: 2004 (Thomas Pritzkow)
Updated: 2010 (Felix Franke), 2011 (George Gurescu), 2012 (Anna Wilczewska)
Translated into Georgian: 2013 (Tornike Getsadze)
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