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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 

http://www.europeansources.info/servlet/advSearchLink?country=Georgia:%20Internal%0D%0AGeorgia:%20External%0D%0AGeorgia:%20Regions
http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=GEO
http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=193
http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=129
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/country-profile/europe/georgia;jsessionid=E45E70EED7306CC33A6CFFC5D9AE0F56.tomcat13
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gg.html
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5253.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/1102477.stm
http://www.google.co.uk/search?hl=en&tbo=d&q=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D&oq=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D&gs_l=serp.3..0l2j0i30l8.92
http://www.guardian.co.uk/world/georgia
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/230186/Georgia
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/01-Nodes/Georgien_node.html
http://www.undp.org.ge/index.php?sec_id=1&lang_id=GEO
http://www.georgia-gateway.org/
http://www.eurasianet.org/resource/georgia/index.shtml
http://www.radiotavisupleba.ge/
http://www.maf.ge/index.php?l=2
http://www.agrowebcee.net/awge/
http://www.fao.org/countries/55528/en/geo/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=GEO
http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/home/tags/georgia
http://www.government.gov.ge/files/68_32413_730923_4.pdf
http://www.government.gov.ge/files/68_32413_730923_4.pdf
http://www.culture.gov.ge/index.php?lang=geo
http://heritagesites.ge/?lang=geo
http://whc.unesco.org/en/statesparties/ge
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/cooperation/PIAG/default_en.asp
http://www.culturalpolicies.net/web/georgia.php
http://www.culturalpolicies.net/web/georgia.php
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=GE
http://www.aboutgeorgia.ge/culture/
http://www.mod.gov.ge/ge/home/0/
http://guard.mod.gov.ge/index.php?page=0&lang=0
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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) 

 
 

http://www.natoinfo.ge/?action=0&lang=geo
http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.htm
http://www.cacianalyst.org/?q=search/node/georgia
http://www.europeansources.info/servlet/advSearchLink?country=Georgia%20Internal%0D%0AGeorgia:%20External%0D%0AGeorgia:%20Regions&keyword=Georgia%20economic%20situation&searchOption=all
http://www.mof.ge/Home
http://www.economy.ge/?lang=geo
http://www.nbg.gov.ge/?lng=geo
http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=348
http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=351
http://www.gse.ge/default_geo.asp
http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/country/enpi_csp_georgia_en.pdf
http://eeas.europa.eu/georgia/index_en.htm
http://www.ebrd.com/pages/country/georgia.shtml
http://www.imf.org/external/country/GEO/index.htm
http://www.oecd.org/countries/georgia/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=GEO&subject=3
http://www.unido.org/index.php?id=4771&ucg_no64=1&cc=GEO
http://www.intracen.org/country/georgia/
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/georgia_e.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/GEORGIAEXTN/0,,menuPK:301751~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:301746,00.html
http://www.mes.gov.ge/index.php?lang=eng
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/By_country/Georgia.html
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/By_country/Georgia.html
http://go.worldbank.org/JVXVANWYY0
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTEDUCATION/EXTDATASTATISTICS/EXTEDSTATS/0,,contentMDK:22614780~menuPK:7196605~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:3232764,00.html?GEO,73
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Georgia
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=198&IF_Language=eng
http://www.euroeducation.net/prof/goergco.htm
http://www.euroeducation.net/prof/goergco.htm
http://www.braintrack.com/linknav.htm?pprevid=194&level=3
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Georgia
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Georgia
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Georgia
http://www.euroeducation.net/prof/goergco.htm
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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) 

http://www.moh.gov.ge/index.php?sec_id=10&lang_id=GEO
http://www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.basic?p_lang=en&p_country=GEO
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Black_Sea_Labour_Market_Reviews_-_Georgia_country_report
http://www.fita.org/countries/georgia.html?ma_rubrique=social
http://www.menr.gov.ge/1340
http://www.menr.gov.ge/4565
http://www.iea.org/countries/non-membercountries/georgia/
http://www.iea.org/stats/countryresults.asp?COUNTRY_CODE=GE&Submit=Submit
http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=GG&trk=p1
http://www.investingeorgia.org/?key_sectors/main/94/energy/&pp=15&fl=bGV0dGVyLjU=
http://moe.gov.ge/index.php?sec_id=1&lang_id=GEO
http://www.nea.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1&lang_id=ENG
http://www.rec-caucasus.org/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=GEO&subject=1
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=GEO&paia=2
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=GEO&subject=5
http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=GEO&paia=4
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=en&iso3=GEO&subj=2
http://www.fao.org/countryprofiles/index.asp?lang=en&iso3=GEO&paia=10
http://www.eionet.europa.eu/seris/ge
http://www.oecd.org/environment/bycountry/georgia/
http://www.foei.org/en/who-we-are/member-directory/groups-by-region/europe/georgia.html
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=461
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=452
http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=351
http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=111&lng=geo
http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=110
http://eu-integration.gov.ge/index.php?que=geo/news
http://www.eeas.europa.eu/georgia/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/index_ka.htm
http://www.eumm.eu/ge/
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/country-cooperation/georgia/georgia_en.htm
http://hub.coe.int/web/coe-portal/country/georgia?dynLink=true&layoutId=143&dlgroupId=10227&fromArticleId=
http://coe.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=96&lang_id=GEOsec_id=96
http://www.eugbc.net/
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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 

http://www.oecd.org/countries/georgia/
http://www.fao.org/forestry/country/en/geo/
http://www.mapsofworld.com/georgia/georgia-political-map.html
http://www.lonelyplanet.com/maps/europe/georgia/
http://www.lib.utexas.edu/maps/georgia_republic.html
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/georgia.pdf
http://www.moh.gov.ge/index.php?sec_id=10&lang_id=GEO
http://www.who.int/countries/geo/en/
http://www.euro.who.int/en/where-we-work/member-states/georgia
http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_geo_en.pdf
http://www.euro.who.int/en/who-we-are/partners/observatory/health-systems-in-transition-hit-series/countries/georgia-hit-2009
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/ge
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/ge#nlaws
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/ge#nds
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/ge#tdi
http://www.oecd.org/health/bycountry/georgia/
http://www.ungeorgia.ge/geo/
http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/georgia/
http://www.ombudsman.ge/index.php?lang=0
http://www.ohchr.org/EN/countries/ENACARegion/Pages/GEIndex.aspx
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/georgia/georgia_cbc_EN.asp?
http://www.venice.coe.int/WebForms/members/countries.aspx?id=40
http://www.echr.coe.int/50/en/#countries-infos
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1444917&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679
http://www.amnesty.org/en/region/georgia/report-2012
http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-georgia
http://www.humanrights.ge/?lang=geo
http://en.rsf.org/georgia.html
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154425.htm
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2010/148936.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2009/eur/136032.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/
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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) 
 

http://www.unhcr.org/refworld/country/4562d8b62/GEO.html
http://www.cpt.coe.int/fr/etats/geo.htm
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/C2E5DFA6-B53C-42D2-8512-034BD3C889B0/0/FICHEPARPAYS_ENG_MAI2010.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-F821056BF32A/0/TABLEAU_VIOLATIONS_EN_2011.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-F821056BF32A/0/TABLEAU_VIOLATIONS_EN_2011.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E6B7605E-6D3C-4E85-A84D-6DD59C69F212/0/Graphique_violation_en.pdf
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=20&lang_id=GEO
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=20&lang_id=GEO
http://www.sakpatenti.org.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=15&lang_id=GEO
http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=64&country_code=GE
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=76
http://www.investingeorgia.org/
http://www.investingeorgia.org/?91/georgia_country_facts/
http://www.investingeorgia.org/?46/doing_business_in_georgia/
http://www.ukti.gov.uk/export/countries/europe/easterneurope/georgia.html
http://www.worldbank.org/en/country/georgia
http://www.oecd.org/industry/bycountry/georgia/
http://www.investmentguide.ge/
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=5
http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=1&lang_id=GEO
http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=106&lang_id=GEO
http://www.penalreform.org/search/node/
http://www.police.ge/?lng=geo
http://www.supremecourt.ge/
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=40
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/ReportsRound3_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/profiles/georgia_en.asp
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/georgia.php
http://www.servat.unibe.ch/icl/gg__indx.html
http://www.norlag.ge/
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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] 

http://www.moh.gov.ge/index.php?sec_id=10&lang_id=GEO
http://www.fco.gov.uk/en/travel-and-living-abroad/travel-advice-by-country/europe/georgia
http://www.state.gov/p/eur/ci/gg/index.htm
http://ukingeorgia.fco.gov.uk/ka
http://ukingeorgia.fco.gov.uk/ka
http://www.investingeorgia.org/?93/living_in_georgia/
http://www.gncc.ge/?lang_id=GEO
http://www.ejc.net/media_landscape/article/georgia/
http://www.ebu.ch/members/members_active.php
http://www.guardian.co.uk/worldnewsguide/europe/page/0,,622971,00.html
http://www.onlinenewspapers.com/georgia.htm
http://www.journalismnetwork.eu/index.php/_en/country_profiles/georgia/
http://www.humanrights.ge/admin/editor/uploads/pdf/GEORGIA%20Television%20in%20Georgia%20%20Ownership%20Control%20and%20Regulation.pdf
http://www.tabula.ge/
http://liberali.ge/
http://www.interpressnews.ge/ge/
http://www.europeansources.info/servlet/advSearchLink?country=Georgia:%20Internal%0D%0AGeorgia:%20External%0D%0AGeorgia:%20Regions&keyword=Georgia%20political%20situation&searchOption=all
http://www.europeansources.info/servlet/advSearchLink?country=Georgia:%20Internal%0D%0AGeorgia:%20External%0D%0AGeorgia:%20Regions&keyword=Georgia%20political%20situation%20election&searchOption=all
http://www.parliament.ge/index.php?lang=ge
http://www.president.gov.ge/ge/
http://www.cec.gov.ge/files/2012/KANONEBI/KONSTITUCIA/_%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%901.pdf
http://www.cec.gov.ge/index.php?sec_id=1&lang_id=GEO
http://abkhazia.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=30
http://www.electionguide.org/country.php?ID=81
http://www.oecd.org/governance/bycountry/georgia/
http://www.europeanforum.net/country/georgia
http://www.osce.org/odihr/elections/georgia
http://www.economy.gov.ge/?category=1&lang=geo
http://www.idfi.ge/?cat=main&lang=ka
http://www.idfi.ge/?cat=foi_legislation&lang=ka
http://www.oecd.org/governance/bycountry/georgia/
http://www.enpi-info.eu/list_projects_east.php?country=59
http://www.epsiplus.net/
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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) 

http://www.oecd.org/site/sigma/partners/sigmaandgeorgia.htm
http://www.mes.gov.ge/index.php?lang=geo
http://www.rustaveli.org.ge/index.php?lang=geo
http://www.idfi.ge/?cat=news&lang=ka&topic=127&header=
http://www.idfi.ge/?cat=news&lang=ka&topic=127&header=
http://grena.ge/geo/main
http://cordis.europa.eu/newsearch/index.cfm?page=simpleSearch&language=en
http://www.oecd.org/development/bycountry/georgia/
http://mrdi.gov.ge/ge.html
http://www.smr.gov.ge/index.php?lng=geo
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=30
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=30
http://www.diaspora.gov.ge/index.php?sec_id=72&lang_id=GEO
http://mra.gov.ge/main/GEO#index/1
http://mra.gov.ge/main/GEO#index/1
http://www.opendata.ge/en#!cat/news/topic/390/lang/en
http://www.opendata.ge/en#!cat/news/topic/390/lang/en
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_EN.asp?id=48
http://www.aer.eu/?id=4518
http://www.regions.ge/2
http://www.ajara.gov.ge/geo/
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%AD%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98
http://abkhazia.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=30
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3
http://imereti.ge/index.php?sec_id=20&lang_id=GEO
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94
http://www.mtskheta-mtianeti.gov.ge/
http://www.szs.gov.ge/cgi-bin/admin/index.pl
http://www.samtskhe-javakheti.gov.ge/main.php?lang=geo
http://www.kvemokartli.gov.ge/?page=main&lang=3&id=&word=
http://new.tbilisi.gov.ge/
http://www.moh.gov.ge/index.php?sec_id=10&lang_id=GEO
http://documents.worldbank.org/curated/en/2009/08/10971113/georgia-country-partnership-strategy-period-fy10-fy13
http://www.ssa.gov/policy/countries/Georgia.html
http://www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2008-2009/asia/georgia.pdf
http://www.unicef.org/infobycountry/georgia.html
http://www.wfp.org/countries/georgia
http://www.unaids.org/en/Regionscountries/Countries/Georgia/
http://www.undp.org.ge/
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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: რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 

 საქართველო: საგარეო საქმეთა სამინისტრო: ტრანსპორტი 

 საქართველო: ინვესტიციის გზამკვლევი: ტრანსპორტი (ინგლისურად) 

 საქართველო: საქართველოს ავიახაზები 

 საქართველო: 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) 
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http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialsecurity/missceo/charts_en.asp
http://www.nbg.gov.ge/?lng=geo
http://www.geostat.ge/index.php?action=0&lang=geo
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Georgia
http://w3.unece.org/pxweb/dialog/varval.asp?ma=ZZZ_CoSummary_r&path=../database/STAT/10-CountryOverviews/01-Figures/&lang=1&ti=Country+Overview+by+Country+and+Time
http://www.oecd-ilibrary.org/statistics
http://data.worldbank.org/country/georgia
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=198&IF_Language=eng
http://www.nationmaster.com/country/gg-georgia
http://www.euromonitor.com/factfile.aspx?country=GG
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=82
http://www.guardian.co.uk/travel/georgia
http://www.lonelyplanet.com/georgia
http://www.visitgeorgia.ge/index.php
http://www.euromonitor.com/Travel_And_Tourism_in_Georgia
http://mrdi.gov.ge/ge.html
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=84
http://www.investmentguide.ge/index.php?sec_id=184&lang_id=ENG
http://www.airzena.com/index.php?m=2&lang=geo
http://www.railway.ge/?web=0&action=0&lang=geo
http://meteo.gov.ge/
http://news.bbc.co.uk/weather/hi/country_guides/newsid_9383000/9383978.stm
http://www.bbc.co.uk/weather/614540
http://worldweather.wmo.int/109/c00209.htm
http://www.foreca.com/Asia/Georgia/browse

