
ახალგაზრდობის ინდექსი

რატი ჭეიშვილი



საჭიროება
ხელს უწყობს თუ არა გარემო ახალგაზრდებს, რომ
სრულფასოვნად განვითარდნენ და იყვნენ
წამატებულები



ინდექსი
} შეფარდებითი სიდიდე, რომელიც რაოდენობრივად

ახასიათებს მოვლენების ერთობლიობათა
დინამიკას

} აჯამებს და რანჟირებას უკეთებს შედეგებს



მიზანი
} ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ხელისუფლებას,

არასამთავრობო სექტორს, საერთაშორისო
ორგანიზაციებს და ყველა სხვა დაინტერესებულ
მხარეს - განსაზღვრონ საკითხების ფართო
სპექტრი, რომლებიც ხელს უწყობს ან აფერხებს
ახალგაზრდების კეთილდღეობას.

} ის ასევე მიმართულებას აძლევს ყველა მხარეს,
განსაზღვრონ სფეროები, სადაც მეტი ინვესტირებაა
საჭირო ახალგაზრდების პოზიტიური
განვითარებისთვის.



ახალგაზრდების კეთილდღეობის გლობალური 
ინდექსი
} შეიქმნა 2014 წელს ახალგაზრდობის

საერთაშორისო ფონდის მიერ
} მეორედ გამოიცა 2017 წელს და მოიცავს 30

ქვეყანას, სადაც ცხოვრობს მსოფლიოს 15-29 წლის
ახალგაზრდების დაახლ. 70%



7 დომენი და 35 ინდიკატორი 

გენდერული 
თანასწორობა

ეკონომიკური 
შესაძლებლობები განათლება

ჯანმრთელობა უსაფრთხოება მონაწილეობა

ინფორმაციული 
და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიები



გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები

• ჯანმრთელობა
მიზანი 3: ჯანსაღი ცხოვრებისა და 
კეთილდღეობის უზრუნვლეყოფა 

ყველა ასაკის ადამიანისათვის. 

• განათლება

მიზანი 4: ინკლუზიური და თანასწორი 
განათლების უზრუნველყოფა და 

უწყვეტი სწავლის შესაძლებლობის 
შექმნა ყველასათვის

• გენდერული 
თანასწორობა

მიზანი 5: გენდერული თანასწორობის 
მიღწევა და ყველა ქალისა და 
გოგონას შესაძლებლობების 

გაუმჯობესება



გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები

• ეკონომიკური 
შესაძლებლობ
ები

მიზანი 8: სტაბილური, ინკლუზიური და მდგრადი 
ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა, სრული და 

პროდუქტული დასაქმება და ღირსეული სამუშაო 
ყველასათვის

• ინფორმაციული 
და საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები

მიზანი 9: მდგრადი ინფრასტრუქტურის შექმნა, 
ინკლუზიური და განვითარებული ინდუსტრიალიზაციისა 

და ინოვაციების ხელშეწყობა.

• მონაწილეობა
• უსაფრთხოება

მიზანი 16: მშვიდობიანი და ინკლუზიური საზოგადოების 
ჩამოყალიბების ხელშეწყობა მდგრადი 

განვითარებისათვის, მართლმსაჯულების 
ხელმისაწვდომობა ყველასათვის, ეფექტური, 

ანგარიშვალდებული და ინკლუზიური ინსტიტუციების 
მშენებლობა ყველა დონეზე.



ახალგაზრდობის განვითარების გლობალური 
ინდექსი
} შექმნილია ბრიტანეთის თანამეგობრობის

ორგანიზაციის მიერ
} აფასებს ახალგაზრდების მდგომარეობას

მსოფლიოს 183 ქვეყანაში, მათ შორის
საქართველოში

} მოიცავს 5 დომენს და 18 ინდიკატორს (განათლება,
ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა, დასაქმება და
შესაზლებლობები, პოლიტიკური მონაწილეობა,
სამოქალაქო მონაწილეობა)

} საქართველო - 104-ე ადგილი 0.601 ქულით



ახალგაზრდობის განვითარების გლობალური 
ინდექსი - საქართველო



განსხვავება
} ახალგაზრდების კეთილდღეობის გლობალური

ინდექსი მოიცავს უფრო მეტ დომენსა და
ინდიკატორს, პირდაპირ შეესაბამება გაეროს
მდგრადი განვითარების მიზნებს და მონაცემთა
შეგროვებისას აწარმოებს ახალგაზრდების
გამოკითხვას



სხვა მაგალითები



საქართველოს ახალგაზრდული 
ორგანიზაციების მე-9 ფორუმი

რატი ჭეიშვილი


