
Network Georgia

პროგრესის 
ანგარიში

2020



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუციები

თანამშრომლობა 
საერთო 
მიზნებისათვის

ხელმისაწვდომი 
და სუფთა ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

1

10

2

ბიზნესმამხარიუნდადაუჭიროსდაპატივი
სცესადამიანისსაყოველთაოდაღიარებულ
უფლებებსდა

ბიზნესიარუნდაგახდესადამიანის
უფლებებისდარღვევისთანამონაწილე.

ბიზნესმა უნდა იმუშავოს კორუფციის
ყველა ფორმის წინააღმდეგ. ფულის
გამოძალვისდამექრთამეობისჩათვლით.

ადამიანის უფლებები

7
8
9

ბიზნესმამხარიუნდადაუჭიროს
პრევენციულმიდგომას
გარემოსდაცვითიგამოწვევებისადმი.

თავისთავზეუნდააიღოს
ინიციატივებიდახელიშეუწყოს
გარემოსდაცვითიპასუხისმგებლობის
განვითარებას.

უნდაწაახალისოსგარემოსთვის
არამავნებელიტექნოლოგიების
განვითარებადაგავრცელება.

გარემოს დაცვა

კორუფციასთან 
ბრძოლა

3
4
5
6

ბიზნესმამხარიუნდადაუჭიროს
შეკრებისდაგაერთიანების
თავისუფლებასდააღიაროსუფლება
კოლექტიურიმოლაპარაკებებისშესახებ

უნდააღკვეთოსიძულებითიდა
სავალდებულოშრომისყველაფორმა.

ეფექტურადუნდააღკვეთოსბავშვთა
შრომა.

უნდაგამორიცხოსდისკრიმინაცია
დასაქმებისეტაპზედათანამშრომლების
მიმართ.

შრომითი უფლებები

გაეროს გლობალური შეთანხმების  

ათი პრინციპი 

3



ვინ ვართ ?
რას გთავაზობთ?
რას ვაკეთებთ?

2020 იყო გა მოწ ვე ვე ბით სავ სე წე ლი ბიზ ნეს სექ ტო რის თ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში.  
კომ პა ნი ე ბი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით ებ რ ძოდ ნენ COVID-19 პან დე მი ით გა მოწ-

ვე ულ ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ კრი ზისს, თუმ ცა არ სე ბულ მა ვი თა რე ბამ, ასე ვე, 
უკეთ და ა ნა ხა ბიზ ნეს სექ ტორს სო ცი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ჯან-
სა ღი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის თ ვის. ჩვენ გა ვი აზ რეთ, რომ ბიზ ნე სის 
წარ მო ე ბის ტრა დი ცი უ ლი მე თო დე ბი აღარ არის რე ლე ვან ტუ რი და მი სა ღე ბი დღე-
ვან დელ მსოფ ლი ო ში.

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ ში, კო ვი დის პი რო ბებ ში, ვცდი-
ლობ დით აქ ტი უ რად დავ ხ მა რე ბო დით ჩვენს წევ რებს, და ხელს ვუწყობ დით მათ 
ოპე რა ცი ე ბის ტრან ს ფორ მა ცი ა ში კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად.

2020 წლის მნიშ ვ ნე ლო ვან მიღ წე ვებს ან გა რიშ ში გა ეც ნო ბით, თუმ ცა რამ დე ნი-
მეს  აქაც გა მოვ ყოფ დი: 

ჩვენ და ვეხ მა რეთ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ეროვ ნუ ლი მი-
მო ხილ ვის პრო ცე სის თ ვის „მდგრადიგანვითარებისდღისწესრიგისგანხორ
ციელებისპროცესშიბიზნესისკონტრიბუციისანგარიშის“ მომ ზა დე ბა ში. 

2020 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში მე სა მედ ჩა ვა ტა რეთ კორპორაციულიპასუხისმ
გებლობისჯილდოსცერემონია და კონ კურ სის თ ვის მი ვი ღეთ პრო ექ ტე ბის უპ რე-
ცე დენ ტო რა ო დე ნო ბა - 74 აპ ლი კა ცია კომ პა ნი ე ბის გან და მე დია სა შუ ა ლე ბე ბის-
გან. 

2020 წელს 43მაორგანიზაციამხელიმოაწერაგაეროსგლობალურიშე
თანხმების10პრინციპს და შე უ ერ თ და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს 
ქსელს. პლატ ფორ მა ში წევ რე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი იყო, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ COVID-19 პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ კრი ზი სულ 
ვი თა რე ბას ქვე ყა ნა ში. 

ჩვენ ხე ლი მო ვა წე რეთთანამშრომლობის ხელშეკრულებას საერთაშორი
სო საფინანსო კორპორაციასთან (IFC), რა თა ერ თობ ლი ვად წა ვა ხა ლი სოთ 
სა ქარ თ ვე ლო ში, ბიზ ნეს სექ ტორ ში, მდგრა დი გა რე მოს დაც ვი თი, სო ცი ა ლუ რი და 
მმარ თ ვე ლო ბი თი მიდ გო მე ბი. IFC-სთან მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბა გლო ბა ლუ რი 
შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის კორპორაციულიმდგრადობისაკადემიის
ფარ გ ლებ შიც გაგ რ ძელ დე ბა. 

რომ შე ვა ჯა მოთ, 2020 წლის ბევ რი გა მოწ ვე ვის მი უ ხე და ვად, ბიზ ნეს სექ ტორ-
თან ერ თად, შევ ძე ლით და მი ვაღ წი ეთ გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის პლატ ფორ მის 
ზრდას სა ქარ თ ვე ლო ში და უფ რო მდგრა დი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვას ჩვენს სა ბაზ-
რო ეკო ნო მი კა ში. ჩვენ გვჯე რა, რომ მდგრა დო ბა არის გა მო სა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი, 
სო ცი ა ლუ რი და გა რე მოს დაც ვი თი კრი ზი სი დან, ჩვენ კი დღეს უკ ვე სწორ გზა ზე 
ვდგა ვართ. 

სალომე ზურაბიშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი
გლობალურიშეთანხმების
საქართველოსქსელი
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გაეროსგლობალურიშეთანხმება(UN Global Compact) მსოფ ლი ო ში კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა
დო ბის ყვე ლა ზე დი დი ინი ცი ა ტი ვა ა, რო მე ლიც ხელს უწყობს ხალ ხის თ ვის, სა ზო გა დო ე ბი სა 
და ბაზ რის თ ვის მდგრა დი და ინ კ ლუ ზი უ რი გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის შექ მ ნას. 

აღ ნიშ ნუ ლის მი საღ წე ვად, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა მო უ წო დებს ბიზ ნესს, რომ:

(1) გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის, შრო მის, გა რე მო სა და 
კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლის ათი პრინ ცი პის შე სა ბა მი სად;

(2) გა ნა ხორ ცი ე ლოს სტრა ტე გი უ ლი ქმე დე ბე ბი უფ რო ფარ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი მიზ ნე ბის 
გან სა ვი თა რებ ლად, ისე თე ბის, რო გო რი ცაა გა ე როს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი, გან სა
კუთ რე ბით, თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და ინო ვა ცი ის ნა წილ ში. 

ამ ჟა მად, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა აერ თი ა ნებს 160მდე ქვე ყა ნა ში და ფუძ ნე ბულ  
12 000ზე მეტ კომ პა ნი ა სა და, და ახ ლო ე ბით, 4 000 არა სა მე წარ მეო პირს.

გლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელი(GCNG) წარ მო ად გენს გა ე როს გლო ბა ლუ რი 
შე თან ხ მე ბის პლატ ფორ მის ად გი ლობ რივ ქსელს.

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის მი სიაა მდგრა დი მიდ გო მე ბის სტი მუ ლი
რე ბი თა და ბიზ ნე სის ჩარ თუ ლო ბით პროგ რე სუ ლი მო მავ ლის შექ მ ნა; სა ქარ თ ვე ლო ში, გა
ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ათი პრინ ცი პის მხარ და ჭე რა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში წვლი ლის შე ტა ნა.

2020 წელს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის საქ მი ა ნო ბა მხარ და ჭე რი ლი 
იყო შვე დე თის მთავ რო ბი სა და ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა
რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) მი ერ, ACCESS პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში. ასე ვე, 2020 წელს ახალ 
თა ნამ შ რომ ლო ბას ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ას თან და 
გა ე როს გა რე მოს დაც ვის პროგ რა მას თან.

ვინ 
ვართ

ჩვენ?
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ჯორჯ ველტონი

აღმასრულებელი დირექტორი
ამერიკისსავაჭროპალატა
საქართველოში

თინათინ სტამბოლიშვილი
კორპორაციული კომუნიკაციების 
დირექტორი 
ჯიპიაიჰოლდინგი

მაია ქობალია
გარემოსდაცვითი და სოციალური 
პასუხისმგებლობის სამსახურის 
ხელმძღვანელი
კრისტალი

ლევან ახვლედიანი
აღმასრულებელი დირექტორი 
OrientLogic
გამგეობის თავმჯდომარე 
GCNG

მაია შიშნიაშვილი
დირექტორი
ინოვამენეჯმენტკონსალტინგი

გივი ბერიძე
დამფუძნებელი
EdisonTechSolutions

ეკატერინე ჟვანია
აღმასრულებელი დირექტორი
GEPRA

რატი ზაუტაშვილი
ბიზნესთან ურთიერთობის 
მიმართულების  
ხელმძღვანელი

თემურ 
ტყეშელაშვილი
ფინანსური მენეჯერი

ნუგზარ გურული
ბუღალტერი

ანა დგებუაძე
ადმინისტრაციული 
მენეჯერი

ეთუნა ცოტნიაშვილი
სტრატეგიული 
კომუნიკაციების 
მიმართულების 
ხელმძღვანელი

ბაკურ კვარაცხელია
პროექტებისა და 
ფონდების მოძიების 
მიმართულების 
ხელმძღვანელი

სალომე ზურაბიშვილი
აღმასრულებელი 
დირექტორი

ლანა ჩხარტიშვილი
მთავრობასთან ურთიერთობისა 
და საგანმანათლებლო 
პროგრამების ხელმძღვანელი

სოფო ხუჭუა
ბიზნესთან ურთიერთობის 
მენეჯერი, შრომითი 
ურთიერთობების 
კონსულტანტი

შორენა 
მეგრელიშვილი
ფონდების მოძიების 
კონსულტანტი

ნინო კვანტრიშვილი
მდგრა დო ბის სა კითხე ბი სა და 
პარ ტ ნი ო რო ბის მი მარ თუ ლე
ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი

სალომე ზურაბიშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი
გლობალურიშეთანხმების
საქართველოსქსელი

რუსუდან მეძმარიაშვილი

CSR მენეჯერი
BPსაქართველო

GCNG BOARD GCNG TEAM   
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გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ათი პრინ ცი პი წარ მო ად გენს კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის
მ გებ ლო ბის ეთი კურ და პრაქ ტი კულ ჩარ ჩოს, კომ პა ნი ის ზო მის, ფორ მი სა და საქ
მი ა ნო ბის სფე როს მი უ ხე და ვად. შე სა ბა მი სად, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ
თ ვე ლოს ქსელ ში გა წევ რი ა ნე ბა კომ პა ნი ებს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს  გააზიარონ 
გამოცდილება, მიიღონ ცოდნა და მხარდაჭერა სოციალური, გარემოსდაცვითი და 
მმართველობითი მიმართულებებით საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვის 
მიზნით.

გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით, წევრი 
კომპანიების აღმასრულებელი დი რექ ტო რე ბის 93%ი მი იჩ ნევს, რომ კორ პო რა ცი
უ ლი მდგრა დო ბა კომ პა ნი ის წარ მა ტე ბუ ლი მო მავ ლის უმ თავ რე სი გან მ საზღ ვ რე ლი 
ფაქ ტო რი ა. სწო რედ ამი ტომ, მსოფ ლი ოს 160 ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი 
შე თან ხ მე ბის ქსე ლი/ წარ მო მად გენ ლო ბა აც ნობს ად გი ლობ რივ კომ პა ნი ებს მდგრა
დო ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს, უზი ა რებს რე სურ სებ სა და გა მოც დი ლე ბას და 
ეხ მა რე ბა მათ ბიზ ნე სი სა და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სა სარ გებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის გან
ხორ ცი ე ლე ბა ში.

2020 წელს, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა შე ი მუ შა ვა სა წევ რო 
პა კე ტე ბი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც, ნე ბის მი ერ კომ პა ნი ას, მი უ ხე და ვად ზო მი სა თუ 
შე მო სავ ლი სა, სა შუ ა ლე ბა აქვს გახ დეს გლო ბა ლუ რი შე თან მე ბის მო ნა წი ლე და მი ი
ღოს მას ზე მორ გე ბუ ლი, კომ პა ნი ის თ ვის სა სარ გებ ლო რე სურ სე ბი და ინ დი ვი დუ ა ლუ
რი კონ სულ ტა ცი ე ბი კორ პო რა ცი ულ მდგრა დო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე. 

ამ ჟა მად, GCNG სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბულ კომ პა ნი ებს 4 პა კეტს სთა ვა ზობს; კომ
პა ნი ას შე უძ ლია გახ დეს ძი რი თა დი ან კორ პო რა ტი უ ლი პა კე ტის ხელ მომ წე რი, ან 
გლო ბა ლუ რი მო ნა წი ლე. 

რას 
გთავაზობთ?
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1. განათლება და ცნობიერების ამაღლება

პრაქტიკული
სახელმძღვანელო
დაინსტრუმენტები:

მი ი ღებთ წვდო მას გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის მსოფ-
ლიო დო ნის ელექ ტ რო ნულ ბიბ ლი ო თე კა ზე. ✔ ✔ ✔ ✔

გა ეც ნო ბით მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის კომ პა ნი ე-
ბის მი ერ მომ ზა დე ბულ 73 000-ზე მეტ არა ფი ნან სურ ან-
გა რიშს.

✔ ✔ ✔ ✔

გა მო ი ყე ნებთ თვით შე ფა სე ბის თ ვის სა ერ თა შო რი სო ინ-
ს ტ რუ მენ ტებს კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სხვა დას ხ-
ვა თე მა ტუ რი მი მარ თუ ლე ბით.

✔ ✔ ✔ ✔

შესაძლებლობების
განვითარება

და ეს წ რე ბით გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის აკა დე-
მი ის ონ ლა ინ ლექ ცი ებს. ✔

გა იღ რ მა ვებთ ცოდ ნას ევ რო კავ შირ თან ღრმა და ყოვ-
ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რ ცის (DCFTA) 
შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის სა კითხებ ზე.

✔ ✔

და ეს წ რე ბით სა ერ თა შო რი სო თუ ად გი ლობ რივ ღო ნის-
ძი ე ბებ სა და კონ ფე რენ ცი ებს. ✔ ✔ ✔ ✔

და ეს წ რე ბით სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტე ბის თე მა ტურ 
მას ტერ კ ლა სებს. ✔ ✔ ✔

გა ივ ლით ტრე ნინ გებს გა ე როს ათი პრინ ცი პის სხვა დას-
ხ ვა თე მა ტურ სა კითხ ზე. ✔ ✔ ✔ ✔

ადგილობრივი
ქსელის
ექსკლუზიური
შეთავაზება

უფა სოდ მი ი ღებთ კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის ჟურ-
ნალს „Sustainability Spotlight” წლის გან მავ ლო ბა ში. ✔ ✔

ის   წავ   ლით სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლის კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი მდგრა  დო  ბის 
აკა  დე  მი  ა  ში, კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი მდგრა  დო  ბის სა  სერ   ტი -
ფი  კა  ტო კურ   ს   ზე. 
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2. სახელმწიფო სტრუქტურებთან მუშაობა და  

პოლიტიკის განსაზღვრის პროცესში ჩართულობა

სახელმწიფო
პოლიტიკა

მი   ი    ღებთ გა    ნახ       ლე    ბულ ინ       ფორ       მა    ცი   ას, სა    კა    ნონ       მ       დებ       ლო 
და პო    ლი    ტი    კის დო    ნე    ზე,  კორ       პო    რა    ცი   უ    ლი მდგრა    დო    ბის 
თე    მა    ზე არ       სე    ბუ    ლი სი   ახ       ლე   ე    ბის შე    სა    ხებ. 

✔ ✔ ✔ ✔

თემატურისამუშაო
ჯგუფი

ჩა ერ თ ვე ბით სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის გან მ საზღ ვ რელ 
თე მა ტურ სა მუ შაო ჯგუ ფებ ში და ღო ნის ძი ე ბებ ში.

✔ ✔ ✔ ✔

მთავრობასთან
თანამშრომლობა

ითა ნამ შ რომ ლებთ სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ თან მდგრა დი 
პრო ექ ტე ბის გარ შე მო. 

✔ ✔ ✔ ✔

წარ მო ა ჩენთ ორ გა ნი ზა ცი ის პრო ექ ტებს სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის მომ ზა დე ბულ სა ხელ მ წი ფო ან გა-
რი შებ ში.  

✔ ✔ ✔ ✔

3. პარტნიორობის ხელშეწყობა

მულტისექტორული
თანამშრომლობა

და ამ ყა რებთ ახალ პარ ტ ნი ო რულ ურ თი ერ თო ბებს ად-
გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ქსე ლის სხვა დას ხ ვა ინ-
დუს ტ რი ი სა და სექ ტო რის წარ მო მად გე ნელ თან.

✔ ✔ ✔ ✔

მო ნა წი ლე ო ბას მი ი ღებთ სა მუ შაო ვი ზი ტებ ში ქსე ლის 
წევრ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და ად გილ ზე გა ეც ნო ბით მათ 
მდგრად პრაქ ტი კას.

✔ ✔ ✔

მი ი ღებთ ინ დი ვი დუ ა ლურ მხარ და ჭე რას პარ ტ ნი ო რუ ლი 
პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბას თან და-
კავ ში რე ბით.

✔ ✔

სამოქმედო
პლატფორმები

მი ი ღებთ მო ნა წი ლე ო ბას გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან-
ხ მე ბის სა ერ თა შო რი სო ინი ცი ა ტი ვებ ში და და ამ ყა რებთ 
პარ ტ ნი ო რო ბას წამ ყ ვან ორ გა ნი ზა ცი ებ თან.

✔ ✔ ✔

მი ი ღებთ მო ნა წი ლე ო ბას გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან-
ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ სა-
მოქ მე დო პლატ ფორ მებ ში..

✔
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4. კონსულტაცია და ინდივიდუალური ტექნიკური მხარდაჭერა:

ინდივიდუალური
მხარდაჭერა

გე ყო ლე ბათ პი რა დი ად გი ლობ რი ვი კორ პო რა ცი უ-
ლი მდგრა დო ბის მე ნე ჯე რი.  

✔ ✔

გე ყო ლე ბათ პი რა დი სა ერ თა შო რი სო კორ პო რა ცი უ-
ლი მდგრა დო ბის მე ნე ჯე რი. 

✔

მი ი ღებთ პი რად მენ ტო რინგს კორ პო რა ცი უ ლი 
მდგრა დო ბის სტან დარ ტე ბი სა და მე ქა ნიზ მე ბის და-
ნერ გ ვის მი მარ თუ ლე ბით. 

✔ ✔

და გეხ მა რე ბით „COP”  წლი უ რი ან გა რი შის მომ ზა-
დე ბა ში. 

✔ ✔

დაგეხმარებით „COE“ ანგარიშის მომზადებაში. ✔

გა გი წევთ შუ ა მავ ლო ბას მსოფ ლი ოს 69 ქვეყ ნის ად-
გი ლობ რივ ქსელ თან და მათ წევრ კომ პა ნი ებ თან.

✔ ✔
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5. ორგანიზაციის წარმოჩენა და აღიარება 

მედიამხარდაჭერა

მი ი ღებთ მე დი ა ში ორ გა ნი ზა ცი ის მდგრა დო ბის მი მარ თუ ლე-
ბის სა კო მუ ნი კა ციო ინ ს ტ რუ მენ ტ თა ნაკ რებს (Media Toolkit).

✔ ✔

და გეხ მა რე ბით, მე დი ა ში, ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბუ ლი 
მდგრა დი პრო ექ ტე ბის წარ მო ჩე ნა ში.

✔ ✔ ✔ ✔

მი ი ღებთ „Sustainability Spotlight” ჟურ ნალ ში ორ გა ნი ზა ცი-
ის წარ მო ჩე ნის შე საძ ლებ ლო ბას. 

✔ ✔ ✔ ✔

კორპორაციული
პასუხისმგებლობის
ჯილდო

მი ი ღებთ მო ნა წი ლე ო ბას კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო-
ბის   ყო ველ წ ლი ურ და ჯილ დო ე ბა ში „ბიზნესი მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის თ ვის“.

✔ ✔ ✔ ✔

თანამშრომლის
აღიარება

მი ი ღებთ ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შ რომ ლის გლო ბა ლურ დო ნე ზე 
აღი ა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას (SDG Pioneer).

✔ ✔ ✔ ✔

მი  ი  ღებთ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის ახალ   გაზ   რ   და ნო  ვა  ტო  რი თა  ნამ   შ   რომ  -
ლე  ბის გლო  ბა  ლურ დო  ნე  ზე აღი  ა  რე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბას.

✔ ✔ ✔ ✔

გექ ნე ბათ შე საძ ლებ ლო ბა შე უ ერ თ დეთ გლო ბა ლუ რი შე თან ხ-
მე ბის ში და ექ ს პერ ტ თა სა კონ სულ ტა ციო ჯგუფს.

✔

საერთაშორისო
აღიარება

გახდებით მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტული ორგანოს - 
გაეროს გლობალური ინიციატივის ხელმომწერი და ქსელის 
წევრი.

✔ ✔ ✔ ✔

წარ მო ჩინ დე ბით ად გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე, 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით მოქ მე დი კომ პა ნი ა.

✔ ✔ ✔ ✔

გექ ნე ბათ პი რა დი, გა მორ ჩე უ ლი პრო ფი ლი გა ე როს გლო ბა-
ლუ რი შე თან ხ მე ბის ვებ გ ვერ დ ზე.

✔

მი ი ღებთ გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის მხარ დამ ჭე რის ლო გოს 
გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ✔ ✔ ✔ ✔
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მენტორინგის პროგრამა 
კომპანიებისთვის

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი კომპანიებს მათ საჭიროებებზე მორგებულ 
მენტორინგის პროგრამას სთავაზობს. 

აღნიშნული შეთავაზებით უკვე ისარგებლა 15მდე კომპანიამ, რომლებმაც ორგანიზაციისგან 
უსასყიდლოდ მიიღეს მენტორინგის პროგრამით გათვალისწინებული მხარდაჭერა, მათ შორისაა: 
გაგუას კლინიკა, დიო, კრისტალი,  MBC,  ეფეს საქართველო, RSM Georgia, Orient Logic, 
სოციალური საწარმო ,,კოდალა“, სერვიე საქართველო, ვოიაჟერი, ზენიტ ჯგუფი.

აღსანიშნავია, რომ GCNG კომპანიებს მენტორინგს ორი მიმართულებით სთავაზობს: შრომითი 
უფლებები და გარემოს დაცვა. 

შრომითი უფლებების მიმართულებით, თანამშრომლობის ფარგლებში გამოიკვეთა კომპანიების 
საჭიროებები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. მაგ: საჩივრის მექანიზმის დანერგვა, 
დეკრეტული შვებულების პოლიტიკა, საბონუსე ანაზღაურების სისტემის დანერგვა, კომპანიის 
შინაგანაწესის შემუშავება, არსებული პოლიტიკის დოკუმენტების სრულად გადახედვა/
ცვლილებები; ასევე მოხდა შრომითი კონტრაქტების ადაპტირება შრომის კოდექსში შეტანილი 
ცვლილებების შესაბამისად. 

გარემოს დაცვის მიმართულებით, მენტორინგი განხორციელდა ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, 
როგორიცაა: კომპანიის თავდაპირველი გარემოსდაცვითი შეფასება, კომპანიის გარემოსდაცვითი 
საკითხების რეგულარული შეფასების კითხვარის წარმოება, კომპანიისა და კონტრაქტორების 
გარემოსდაცვითი საქმიანობის მონიტორინგის  გეგმის შემუშავება, კომპანიის გარემოსდაცვითი 
პოლიტიკის შემუშავება, გარემოსდაცვითი ინციდენტების შეტყობინების პროცედურის შემუშავება.

პროგრამა 2021 წელსაც გაგრძელდება. 
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2020 წლის მთა ვა რი მიღ წე ვე ბი:

 z GCNGის ფა სი ლი ტა ცი ით შედ გა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის, ბიზ ნე სის, მე დი ი სა და ად
გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზე ბის სას წავ ლო ვი ზი ტი შვე დეთ სა და და ნი ა ში; ვი ზი ტის ფარ გ ლებ
ში დამ ყარ და საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბი აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბის ბიზ ნე სის, სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის 30ზე მეტ წარ მო მად გე ნელ თან; 

 z შე  მუ  შავ   და ახა  ლი ხუთ   წ   ლი  ა  ნი სტრა  ტე  გია და შე  სა  ბა  მი  სი სა  მოქ   მე  დო გეგ   მა;
 z გაორმაგდა პლატფორმის წევრთა რაოდენობა; 
 z შე  მუ  შავ   და კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი მდგრა  დო  ბის აკა  დე  მი  ის კონ   ცეფ   ცია და სა  ლექ   ციო კურ   სის 

   თ   ვის გა  დამ   ზად   დ   ნენ აკა  დე  მი  უ  რი თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბი;
 z შე  მუ  შავ   და კონ   ცეფ   ცია კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი მდგრა  დო  ბის თე  მა  ტი  კა  ზე სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში პირ  

ვე  ლი ჟურ   ნა  ლის   თ   ვის „Sustainability Spotlight;”
 z მომ   ზად   და მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის დღის წეს   რიგ   ში არ   სე  ბუ  ლი პროგ   რე  სის შე  სა  ხებ ბიზ  

ნეს კონ   ტ   რი  ბუ  ცი  ის ან   გა  რი  ში, რო  მე  ლიც თან   დარ   თუ  ლი  ა, მთავ   რო  ბის მი  ერ მომ   ზა  დე  ბულ 
ნე  ბა  ყოფ   ლო  ბით ეროვ   ნულ მი  მო  ხილ   ვა  ზე (Voluntary National Review)  და გან   თავ   სე  ბუ 
ლია გა  ე  როს ვებ   გ   ვერ   დ   ზე;

 z ჩა  ტარ   და კვლე  ვე  ბი: COVID 19ის გავ   ლე  ნა ბიზ   ნეს   სექ   ტორ   ზე სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში; სა  მო  ქა 
ლა  ქო სექ   ტო  რის წვლი  ლი მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის მიზ   ნე  ბის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა  ში; კერ   ძო 
სექ   ტო  რის წვლი  ლი მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის  მიზ   ნე  ბის მიღ   წე  ვა  ში; 

 z და  იწყო თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა USAIDის ACCESSის პროგ   რა  მას   თან, რო  მე  ლიც მდგრა  დი 
გან   ვი  თა  რე  ბის დღის წეს   რი  გის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით სექ   ტო  რებს შო  რის პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბებს 
შე  უწყობს ხელს;

 z და  იწყო თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა გა  ე  როს გა  რე  მოს   დაც   ვით პროგ   რა  მას   თან (UNEP), რო  მე  ლიც 
ხელს შე  უწყობს მცი  რე და სა  შუ  ა  ლო ზო  მის სა  წარ   მო  ებს გა  ნა  ვი  თა  რონ ეკო  ი  ნო  ვა  ცი  უ  რი 
მიდ   გო  მე  ბი და იზ   რუ  ნონ გა  რე  მო  ზე უარ   ყო  ფი  თი გავ   ლე  ნის შემ   ცი  რე  ბა  ზე; 

 z გა  ფორ   მ   და 4 წლი  ა  ნი თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან   სო 
კორ   პო  რა  ცი  ას   თან (IFC);

 z მომზადდა 20212030 წლების ადამიანის უფლებების ეროვნული სტრატეგიისთვის 
სარეკომენდაციო პაკეტი ბიზნესი და ადამიანის უფლებების თემაზე;

რას 
ვაკეთებთ?
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 z დამ ყარ და ახა ლი სტრა ტე გი უ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბე ბი თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა
ცი ას თან და სა ქარ თ ვე ლოს მე დი ა ტორ თა ასო ცი ა ცი ას თან;

 z ჩატარდა ბიზნესისთვის 10 ვებინარი კრიზისის მართვასა და მდგრა დი ბიზ ნეს საქ მი ა ნო
ბის წარ მარ თ ვის მი მარ თუ ლე ბით COVID19 პან დე მი ის ჭრილ ში;

 z გა ი მარ თა კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჯილ დო 2020, რო მე ლიც წი ნა წლებ
თან შე და რე ბით სა კონ კურ სო აპ ლი კა ცი ე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდით გა მო ირ ჩე ო და.
კონკურსში გამოვლინდნენ გამარჯვებულები შვიდ კატეგორიაში;

 z აირ ჩა გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ახა ლი გამ გე ო ბა და გამ გე ო ბის 
თავ მ ჯ დო მა რე;

 z ფა სი ლი ტა ცია გა ე წია 10ზე მეტ პარ ტ ნი ო რულ პრო ექტს ბიზ ნე სი სა და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით;

 z გა ი ზარ და მა ყუ რებ ლის / მე დი ის ცნო ბი ე რე ბა კორ პო რა ცი ულ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე და არ
სე ბულ სა უ კე თე სო ბიზნეს პრაქტიკაზე წამყვან ბიზნესგადაცემებში (საზოგადოებრივი 
მაუწყებელი, ტვ პირველი) ახალი რუბრიკის შექმნის შედეგად; 

 z შედ გა შეხ ვედ რე ბი სა ელ ჩო ებ სა თუ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან ახა ლი პარ ტ ნი ო
რე ბის მო ძი ე ბი სა და თა ნამ შ რომ ლო ბის დამ ყა რე ბის მიზ ნით. 

 z მომზადდა 10მდე ინფოგრაფიკი და საინფორმაციო პოსტერი საზოგადოებაში მდგრადი 
განვითარების მიზნებისა და კორპორაციული მდგრადობის სტანდარტების შესახებ 
ცნობიერების ამაღლების მიზნით. 

ქსე ლის სა ერ თო კრე ბა  
და თე მა ტუ რი შეხ ვედ რე ბი

ყოველწლიური საერთო კრება

2020 წლის 16 ივ ლისს, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის (GCNG) ორ
გა ნი ზე ბით ყო ველ წ ლი უ რი სა ერ თო კრე ბა გა ი მარ თა.

ღო ნის ძი ე ბის მო ნა წი ლე ებს გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ახალ მა აღ მას რუ ლე ბელ
მა დი რექ ტორ მა სან და ოჯი ამ ბომ სიტყ ვით მი მარ თა, რო მელ მაც ხა ზი გა უს ვა პა სუ ხის მ გებ
ლი ა ნი ბიზ ნე სის როლს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში და 
სა ქარ თ ვე ლოს ქსელს წარ მა ტე ბა უსურ ვა.

GCNGის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა მი მო ი ხი ლა გან ხორ
ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი და ქსე ლის წევ რებს ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა და მო მა ვა ლი 
გეგ მე ბი გა აც ნო. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წელს წევ რი კომ პა ნი ე ბის რა ო დე ნო ბა საგ რ ძ ნობ
ლად გა ი ზარ და და ამ ჟა მად ქსელს 80მდე წევ რი ჰყავს.

ღო ნის ძი ე ბის ბო ლოს გა ი მარ თა ქსე ლის გამ გე ო ბის წევ რე ბის არ ჩევ ნე ბი, რო მელ შიც მო
ნა წი ლე ო ბა 9 კომ პა ნი ის წარ მო მად გე ნელ მა მი ი ღო. არ ჩევ ნე ბის შე დე გად გლო ბა ლუ რი 
შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელს გამ გე ო ბის ახა ლი თავ მ ჯ დო მა რე და წევ რე ბი ჰყავს. 

2120



სამუშაო შეხვედრა გარემოსდაცვით საკითხებზე 

გა რე მოს დაც ვით სა კითხებ ზე ქსე ლის მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა მუ შაო ჯგუ ფის წევ რე ბი გა ეც ნენ 
კომ პა ნი ებ ში გა რე მოს დაც ვი თი მე ნეჯ მენ ტის სის ტე მის და ნერ გ ვის სა ფე ხუ რებს.
შეხ ვედ რა ზე, სსდ გა რე მოს დაც ვი თი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ რო სის მო ად გი ლე 
ეკა ტე რი ნე კის კე ი ძემ ისა უბ რა გა რე მოს დაც ვი თი სა ხელ მ წი ფო კონ ტ რო ლის მიზ ნებ სა და მე ქა
ნიზ მებ ზე, ასე ვე გა რე მოს დაც ვის ძი რი თად პრინ ცი პებ სა და მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბა ზე ხელ მი საწ ვ
დო მო ბის შე სა ხებ. 
GCNGის გა რე მოს დაც ვი თი მი მარ თუ ლე ბის კო ორ დი ნა ტორ მა თა მარ ლა ზა რაშ ვილ მა წა რად
გი ნა ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი ის დამ ხ მა რე სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ე ბი /ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი, 
რომ ლე ბიც გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის წევრ კომ პა ნი ებს და ეხ მა რე ბა 
გა რე მოს დაც ვის სის ტე მის და ნერ გ ვა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.

სამუშაო შეხვედრა შრომის უფლებებზე
შრო  მის უფ   ლე  ბებ   ზე მო  მუ  შა  ვე სა  მუ  შაო ჯგუფ   მა, სა  მუ  შაო შეხ   ვედ   რის ფარ   გ   ლებ   ში, იური  დი  უ  ლი 
კომ   პა  ნია GLCCის დამ   ფუძ   ნე  ბელს და დამ   საქ   მე  ბელ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის იური  დი  უ  ლი დე  პარ   ტა  მენ  
ტის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნელს, შალ   ვა ცხა  კა  ი  ას უმას   პინ   ძ   ლა. ცხა  კა  ი  ამ ისა  უბ   რა შრო  მის კო  დექ   ს   ში და 
გეგ   მი  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბის პა  კე  ტის შე  სა  ხებ და გან   მარ   ტა, თუ რა გავ   ლე  ნას მო  ახ   დენს ბიზ   ნეს   ზე 
აღ   ნიშ   ნუ  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბი. 
სა მუ შაო შეხ ვედ რა გა ი მარ თა მე დი ა ტორ თა ასო ცი ა ცი ას თა ნაც. ასო ცი ა ცი ის თავ მ ჯ დო მა რემ 
ირაკ ლი ყან დაშ ვილ მა ისა უბ რა და ვის გა დაწყ ვე ტის ალ ტერ ნა ტი ულ გზებ ზე,  მე დი ა ცი ის არ ს სა 
და მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. ბიზ ნე სის თ ვის  მე დი ა ცი ის შე და რე ბით უპი რა ტე სო ბა ზე და ვის გა დაწყ ვე ტის 
სხვა ალ ტერ ნა ტი ულ გზებ თან მი მარ თე ბით. ასე ვე, ისა უბ რა ბიზ ნეს სექ ტორ ში მე დი ა ცი ის პრო ცე
სის გახ ს ნა, მომ ზა დე ბა და მო ლა პა რა კე ბის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბის სქე მებ ზე.
აღ   სა  ნიშ   ნა  ვი  ა, რომ პრო  ექ   ტის ფარ   გ   ლებ   ში გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლი 
ინი  ცი  ა  ტი  ვის წევრ კომ   პა  ნი  ებს სთა  ვა  ზობს უფა  სო დახ   მა  რე  ბას   /   ქო  უ  ჩინგს მათ კომ   პა  ნი  ებ   ში შრო 
მი  თი უფ   ლე  ბე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის მი  მარ   თუ  ლე  ბით. 
    

სტრატეგიული დაგეგმარების შეხვედრა
2527 ივ ნისს, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის გუნ დ მა,  კონ სულ ტანტ ნი ნო 
ბე რუ აშ ვილ თან ერ თად, სტრა ტე გი უ ლი და გეგ მა რე ბის შეხ ვედ რა გა მარ თა და უახ ლო ე სი ერ
თი წლის სა მოქ მე დო გეგ მა  და ხუთ წ ლი ა ნი სტრა ტე გია გა წე რა. 
სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე ორ გა ნი ზა ცი ამ გა ნი ხი ლა თუ რო გორ გა ა უმ ჯო ბე სოს საქ მი ა ნო ბა სა მიზ ნე 
ჯგუ ფებ სა და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან; შეხ ვედ რის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი  სა კო მუ ნი კა
ციო არ ხე ბის გაძ ლი ე რე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს და ეთ მო. შე დე გად, 2020 წელს ორ გა ნი ზა ცი ამ 
შე ი მუ შა ვა ახა ლი მი სი ა, ხედ ვა და სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი, რომ ლე ბიც ძა ლა ში 2025 წლამ დე 
იქ ნე ბა.  
გა მოწ ვე ვე ბით სავ სე წე ლი შე ა ჯა მა ორ გა ნი ზა ცი ამ, გუნ დ თან და გა მე გო ბის წევ რებ თან ერ
თად, გას ვ ლით შეხ ვედ რა ზე, ნო ემ ბერ ში. სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე გან ხი ლუ ლი იყო სა მო მავ ლო 
ნა ბი ჯე ბი, სა მოქ მე დო გეგ მა იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ გავ ზარ დოთ ცნო ბა დო ბა 
კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის შე სა ხებ ჩვენს სა მიზ ნე ჯგუ ფებ ში. ამა ვე დროს, 
გუნ დ მა იმ ს ჯე ლა ბიზ ნე სის თ ვის შე სა თა ვა ზე ბელ ახალ ინი ცი ა ტი ვებ ზე, რომ ლე ბიც მო მა ვა ლი 
წლი დან შე ვა ძა ლა ში.
სა მუ შაო შეხ ვედ რა ზე გან ხი ლუ ლი იყო სა მო მავ ლო ნა ბი ჯე ბი, სა მოქ მე დო გეგ მა იმას თან 
და კავ ში რე ბით, თუ რო გორ გავ ზარ დოთ ცნო ბა დო ბა კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის მნიშ ვ
ნე ლო ბის შე სა ხებ ჩვენს სა მიზ ნე ჯგუ ფებ ში, გუნ დ მა იმ ს ჯე ლა ბიზ ნე სის თ ვის შე სა თა ვა ზე ბელ 
ახალ ინი ცი ა ტი ვებ ზე, რომ ლე ბიც მო მა ვა ლი წლი დან შე ვა ძა ლა ში. 
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სკანდინავიური დღიურები -  
სასწავლო ვიზიტი

სასწავლო ტური შვედეთში

2020 წლის 1014 თე ბერ ვალს მო ეწყო სას წავ ლო ვი ზი ტი შვე დეთ ში. მთავ რო ბის, ბიზ ნე სი სა 
და მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი გა ეც ნენ გა ე როს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ სა და შვე
დეთ ში არ სე ბულ კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის პრაქ ტი კას.

10თებერვალი დე ლე გა ცი ამ შეხ ვედ რა გა მარ თა შვე დე თის CSR–ის ელ ჩ თან, პერ ალ ბერ
გერ თან და სხვა სა კითხებ თან ერ თად გა ნი ხი ლა ის საქ მი ა ნო ბა, რო მელ საც გლო ბა ლუ რი 
შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი ეწე ვა სა ქარ თ ვე ლო ში მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის 
დღის წეს რი გის მი საღ წე ვად. იმა ვე დღეს, ვი ზი ტის მო ნა წი ლე ე ბი ეწ ვივ ნენ მდგრა დი, ეკო მე
გობ რუ ლი მიდ გო მე ბით და გეგ მა რე ბულ უბანს სტოქ ჰოლ მ ში, სა დაც ეკო მე გობ რუ ლი მიდ გო
მე ბით აშე ნე ბულ თა ნა მედ რო ვე მე თო დებს გა ეც ნენ; მოგ ვი ა ნე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს სა ელ ჩოს
თან ერ თად, ორ გა ნი ზა ცი ამ დე ლე გა ცი ას უმას პინ ძ ლა სა ქარ თ ვე ლო შ ვე დე თის მე გობ რო ბის 
აღ სა ნიშ ნა ვად გა მარ თულ  მი ღე ბა ზე. 

11თებერვალი  ტურის მეორე დღეს დელეგაცია ეწვია Sidaს  შვედეთის საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს, რომელიც მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოსთან და 
საკუთარი რესურსებით ხელს უწყობს ქვეყნის მდგრად განვითარებას. დელეგაციის წევრები 
შეხვდნენ აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონული დეპარტამენტის წარმომადგენლებს და 
განიხილეს თანამშრომლობის სამომავლო შესაძლებლობები. გუნდი ასევე შეხვდა ვაჭრობისა 
და პოლიტიკის შემუშავების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს,   მაიკლ კოხს, შემდეგ კი 
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სააგენტოს, სადაც  შვედეთის ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და 
დაზღვევის პირობებს გაეცნენ. 

12თებერვალი  ტურის მესამე დღე დაიწყო თელიას მრჩეველთან, პატრიკ ჰისელიუსთან 
შეხვედრით, რომელმაც ისაუბრა კომპანიის მდგრადობის პოლიტიკის შესახებ და 
კორპორაციული პასუხისმგებლობის ნაწილში კომპანიის მიდგომებზე. ვიზიტი გაგრძელდა 
შვედეთის სამეფოს სოფლის მეურნეობისა და სატყეო აკადემიაში და შვედეთის ეკონომიკური 
და რეგიონული ზრდის სააგენტოში, სადაც დელეგაცია გაეცნო პროექტებს, რომლებიც 
ხელს უწყობენ მდგრადი განვითარების დანერგვას ქვეყანაში და ზოგადად, მსოფლიოში. 
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დელეგაციის წევრები ასევე შეხვდნენ მდგრადი განვითარების ჟურნალ «Aktuell H 
Allbarhet»  ის მთავარ რედაქტორს. რედაქტორმა მიქაელ სალომ, კომპანიის მდგრადობის 
ჯგუფთან ერთად განიხილა მდგრადობის მნიშვნელობა, SDG მიზნების განხორციელების 
აუცილებლობა და კომპანიის ხედვა გრძელვადიან პერსპექტივაში  2025 წლისთვის იყოს 
წამყვანი მდგრადი მედია კომპანია.

13თებერვალი  დელეგაცია შეხვდა შვედეთის პარლამენტის ვიცესპიკერს ოსა ლინდასტამს 
და სპიკერის მესამე მოადგილეს  კერსტინ ლუნდგრენს.  ქართული დელეგაცია ასევე 
ეწვია “შვედეთის ინსტიტუტს” (SI), სადაც განიხილეს გაეროს 2030 წლის დღის წესრიგი 
მდგრადი განვითარების შესახებ და ის გაცვლითი პროგრამები, რომლებსაც SI სთავაზობს 
საერთაშორისო სტუდენტებს.  

14 თებერვალი  დელეგაცია შეხვდა კაროლა გუნარსონს, შვედეთის ადგილობრივი 
ხელისუფლებისა და რეგიონების ასოციაციის ვიცეპრეზიდენტს (SALAR), რომელმაც 
ისაუბრა, თუ როგორ მუშაობს SALAR გაეროს 2030 დღის წესრიგთან დაკავშირებით. 
შვედეთის ჟურნალისტთა კავშირში გაიმართა  შეხვედრა საერთაშორისო მდივანთან, 
ტოვე კარლენთან. კარლენმა ისაუბრა შვედეთის მედიის სტანდარტებზე და აუდიტორიას 
გააცნო პროფესიული ქცევის წესები. დელეგაციამ მოინახულა CSR შვედეთი და შეხვდა 
ორგანიზაციის აღმასრულებელ დირექტორს, მარიანე ბოგელს. 2004 წელს შექმნილი CSR 
შვედეთი წამყვანი ქსელია შვედეთში, რომელიც სტიმულირებას უწევს ბიზნესებს აწარმოონ 
მათი საქმიანობა პასუხისმგებლიანი მიდგომების გათვალისწინებით. 

ვიზიტის დასასრულს, GCNGის თანამშრომლებმა შეხვედრა გამართეს რაულ ვალენბერგის 
ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარული სამართლის ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან, 
შვედეთის ქალაქ ლუნდში. GCNG–ის აღმასრულებელმა დირექტორმა სალომე ზურაბიშვილმა 
კოლეგებს გაუზიარა ინფორმაცია საქართველოში ბიზნესის და ადამიანის უფლებათა 
სტანდარტების შესახებ, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო CR–ის პოპულარიზაციას და 
ვალენბერგის ინსტიტუტსა და CS აკადემიას შორის თანამშრომლობის შესაძლებლობებს.

სასწავლო ტური დანიაში

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის თა ნამ შ რომ ლებ მა სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი 
და ნი ა ში გა ნაგ რ ძეს.

ვი ზი ტის ფარ გ ლებ ში, დე ლე გა ცია შეხ ვ და და ნი ის სა მე ფო ში სა ქარ თ ვე ლოს ელჩს გი გი გი
გი ა ძეს, სა დაც გან ხი ლულ იქ ნა სა ქარ თ ვე ლო ში და ნი უ რი მდგრა დი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვის 
მა ღა ლი პო ტენ ცი ა ლი, მათ შო რის სუფ თა და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ა, რა შიც სა ქარ თ ვე ლო 
ლი დე რია რე გი ონ ში. 

GCNGის წარ მო მად გენ ლებ მა ასე ვე გა მარ თეს შეხ ვედ რა და ნი ის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა
რე ბის სა ა გენ ტოს (DANIDA) წარ მო მად გენ ლებ თან, რა თა გა ნე ხი ლათ და ნი ის სა მე ზობ ლო 
პროგ რა მის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს მხარ და ჭე რა. კო პენ ჰა გენ ში ვი ზი ტი კომ პა ნია Maerskში 
გაგ რ ძელ და, კომ პა ნი ის მდგრა დო ბი სა და ან გა რიშ გე ბის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა ისა უბ რა თუ რო
გორ არის Maerskი, და ნი ის  უდი დე სი სატ რან ს პორ ტო და ლო ჯის ტი კუ რი კომ პა ნი ა, გლო ბა
ლუ რი მდგრა დო ბის დღის წეს რიგ ში ჩარ თუ ლი და რა არის კომ პა ნი ის სტრა ტე გია SDG დღის 
წეს რი გის წარ მა ტე ბით გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად.
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ახა ლი პარ ტ ნი ო რე ბი და  
თა ნამ შ რომ ლო ბის  
შე საძ ლებ ლო ბე ბი

თანამშრომლობა საერთაშორისო  
საფინანსო კორპორაციასთან

გა  რე  მოს   დაც   ვი  თი, სო  ცი  ა  ლუ  რი და კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი მარ   თ   ვის  ESG პრაქ   ტი  კის  პო  პუ  ლა  რი 
ზა  ცი  ის მიზ   ნით, გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსელ   მა სა  ერ   თა  შო  რი  სო სა  ფი  ნან  
სო კორ   პო  რა  ცი  ას   თან (IFC) თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბას მო  ა  წე  რა ხე  ლი. 
ოთხ   წ   ლი  ა  ნი პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბის შე  დე  გად, სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში შე  იქ   მ   ნე  ბა პირ   ვე  ლი ESG სა  ხელ   მ   ძღ  
ვა  ნე  ლო, და  ჩა  ტარ   დე  ბა სა  მუ  შაო შეხ   ვედ   რე  ბი და ტრე  ნინ   გე  ბი ქარ   თუ  ლი კომ   პა  ნი  ე  ბი  სა და 
სხვა  დას   ხ   ვა და  ინ   ტე  რე  სე  ბუ  ლი მხა  რის   თ   ვის ESG სტან   დარ   ტე  ბის და  ნერ   გ   ვის უპი  რა  ტე  სო  ბებ   ზე. 
თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის ფარ   გ   ლებ   ში, IFC უზ   რუნ   ველ   ყოფს ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის გაძ  
ლი  ე  რე  ბას ESG სა  კითხებ   თან და  კავ   ში  რე  ბით, ტრე  ნერ   თა ტრე  ნინ   გე  ბის სა  შუ  ა  ლე  ბით.
ყო  ვე  ლი  ვე ეს მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად და  ეხ   მა  რე  ბა გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსელს 
გა  ა  ფარ   თო  ოს თა  ვი  სი დღის წეს   რი  გი გა  ე  როს მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის მიზ   ნე  ბის მი  საღ   წე  ვად, 
ქარ   თუ  ლი ბიზ   ნე  სე  ბი  სა და ხე  ლი  სუფ   ლე  ბის წარ   მო  მად   გე  ნელ   თა ჩარ   თუ  ლო  ბით.
IFC ახორ   ცი  ე  ლებს თა  ვის გა  რე  მოს   დაც   ვით, სო  ცი  ა  ლურ და მმარ   თ   ვე  ლო  ბის პროგ   რა  მას ევ  
რო  პა  სა და ცენ   ტ   რა  ლურ აზი  ა  ში, ეკო  ნო  მი  კის სა  კითხებ   ში შვე  ი  ცა  რი  ის სა  ხელ   მ   წი  ფო სამ   დივ  
ნოს   თან, SECOსთან პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბით.

მდგრა დი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის მხარ და ჭე რა

2020 წელს, ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა ცი ას თან ერ
თად მდგრა დი მე ურ ნე ო ბის სტან დარ ტე ბის დამ კ ვიდ რე ბა პრი ო რი ტე ტუ ლი გახ და. თხი ლის 
21000ზე მე ტი მწარ მო ე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნი დან (სამეგრელო, გუ რი ა, 
იმე რე თი, აჭა რა, კა ხე თი) გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ა, რა თა გა აძ ლი ე რონ  სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა
უ კე თე სო პრაქ ტი კა ყო ველ დღი უ რად თხი ლის მო სავ ლის ხა რის ხი სა და მო ცუ ლო ბის გა უმ
ჯო ბე სე ბის გზით. ასო ცი ა ცი ას თან მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში, GCNGის მი ერ 

კო პენ ჰა გენ ში დე ლე გა ცი ამ ასე ვე მო ი ნა ხუ ლა და ნი ის გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ქსე ლი და 
ქსე ლებს შო რის აქ ტი უ რი მუ შა ო ბი სა და ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის პერ ს პექ ტი ვებ ზე ისა უბ რეს. 

ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შეხ ვედ რა, რო მელ საც GCNGის წარ მო მად გენ ლე ბი და ეს წ რ ნენ, 
გა ი მარ თა და ნი ის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ინ ს ტი ტუტ თან, რო მე ლიც 90იანი წლე ბის ბო ლო დან 
მუ შა ობს ბიზ ნეს სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს შო რის ურ თი ერ თ კავ შირ ზე. ამ შეხ ვედ რა ზე გან ხი
ლუ ლი იქ ნა  სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სის და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის კუთხით არ სე ბუ ლი ვი თა რე
ბა, გა მოწ ვე ვე ბი და შემ დ გო მი თა ნამ შ რომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 

სას წავ ლო ვი ზი ტის ბო ლოს დე ლე გა ცია ეწ ვია და ნი ის კლი მა ტი სა და ენერ გე ტი კის სა ა გენ
ტოს, რო მე ლიც ხელს უწყობს და ნი ის მთავ რო ბის გაძ ლი ე რე ბულ მცდე ლო ბას ენერ გე ტი კი სა 
და კო მუ ნა ლურ სფე რო ებ ში უსაფ რ თხო ე ბი სა და ეფექ ტუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და მწვა ნე 
და მდგრა დი სა ზო გა დო ე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ი სათ ვის. იმის გა მო, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში ენერ
გო ე ფექ ტუ რო ბი სა და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის მა ღა ლი პო ტენ ცი ა ლი ა, GCNGის გუნ დის თ
ვის ძა ლი ან სა სარ გებ ლო აღ მოჩ ნ და სა მი ნის ტ როს წარ მო მად გენ ლებ თან შეხ ვედ რა, სა დაც 
გან ხი ლულ იქ ნა კლი მა ტის ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კა, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შ რომ ლო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი კლი მა ტის ცვლი ლე ბი სა და ენერ გი ის და ზოგ ვის სა კითხებ ზე.
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მემორანდუმი ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ სა და ეროვ ნულ სატყეო სა ა გენ ტოს შო რის 
მე მო რან დუ მი გა ფორ მ და. მე მო რან დუმს ხე ლი მო ა წე რეს ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნელ მა სა
ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა და ეროვ ნუ ლი სატყეო სა ა გენ ტოს უფ როს მა არ ჩილ ნი კო ლე იშ ვილ მა.

ურ თი ერ თ შე თან ხ მე ბა მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თ ვე ლო ში გა რე მოს დაც ვი თი, სო ცი ა ლუ რი და 
მმარ თ ვე ლო ბი თი (ESG) პრინ ცი პე ბის წა ხა ლი სე ბას და პო პუ ლა რი ზა ცი ას. თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ფარ გ ლებ ში სა ფუძ ვე ლი ჩა ეყ რე ბა ESG ში და პო ლი ტი კის დო კუ მენტს, რო მე ლიც შე სა ბა მი სო
ბა ში იქ ნე ბა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე აღი ა რე ბულ სტან დარ ტებ თან. ასე ვე გა ნი საზღ ვ რე ბა ESG 
პო ლი ტი კის და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბი, მათ შო რის სა ინ ფორ
მა ციო შეხ ვედ რე ბი. 

თა ვის მხრივ, ეროვ ნუ ლი სატყეო სა ა გენ ტო უზ რუნ ველ ყოფს თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და და ინ ტე
რე სე ბუ ლი პი რე ბის ჩარ თ ვას პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა ში და პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის მი ღე ბის 
შემ დეგ  ESG მი მარ თუ ლე ბით ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას ში და და გა რე აქ ტო რებ თან. სა ა გენ
ტო ასე ვე წა ა ხა ლი სებს პარ ტ ნი ორ კომ პა ნი ებ სა და ორ გა ნი ზა ცი ებს, გა ე როს გლო ბა ლუ რი 
შე თან ხ მე ბის ათი პრინ ცი პის და ნერ გ ვის მიზ ნით, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ინი ცი ა
ტი ვა ში გა წევ რი ა ნე ბას. 

მე მო რან დუ მის შე დე გად და გეგ მი ლი აქ ტი ვო ბე ბი ხელს შე უწყობს სა ქარ თ ვე ლო ში მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გის შეს რუ ლე ბას.

შე მუ შავ დე ბა ეთი კის კო დექ სი მდგრა დი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის სტან დარ ტე ბის შე სა ხებ,  
რაც ხელს შე უწყობს ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის გაზ რ დას სა ქარ თ ვე ლო ში უფ რო ეკო მე გობ რუ ლი 
სტან დარ ტე ბი სა და მიდ გო მე ბის თა ო ბა ზე.

პარტნიორობა საქართველოს  
მედიატორთა ასოციაციასთან

2020 წელს გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსელ   მა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მე  დი  ა  ტორ   თა 
ასო  ცი  ა  ცი  ას   თან აქ   ტი  უ  რი თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა და  იწყო, რომ   ლის ფარ   გ   ლებ   ში ასო  ცი  ა  ცი  ამ სა  ინ  
ფორ   მა  ციო შეხ   ვედ   რე  ბი ჩა  უ  ტა  რა ბიზ   ნე  სის წარ   მო  მად   გენ   ლებს და  ვის გა  დაწყ   ვე  ტის ალ   ტერ   ნა 
ტი  უ  ლი მე  ქა  ნიზ   მის  მე  დი  ა  ცი  ის შე  სა  ხებ. 

თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის ფარ   გ   ლებ   ში 10მდე დის   კუ  სია და ტრე  ნინ   გი ჩა  ტარ   და, რო  მელ   საც რო 
გორც ქსე  ლის წევ   რე  ბი, ისე ბიზ   ნე  სის წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბი და  ეს   წ   რ   ნენ. შეხ   ვედ   რებ   ში აქ   ტი  უ  რად 
მო  ნა  წი  ლე  ობ   დ   ნენ მთავ   რო  ბის წარ   მო  მად   გენ   ლე  ბი,  პრე  მი  ე  რის მრჩე  ვე  ლი ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე 
ბა  თა სა  კითხებ   ში ლე  ლა აქი  აშ   ვი  ლი და ბიზ   ნე  სომ   ბუდ   ს   მე  ნის მო  ვა  ლე  ო  ბის შემსრულებელი  
ნი  ნო კვე  ტე  ნა  ძე, რომ   ლებ   მაც თა  ვის მხრივ ყუ  რადღე  ბა გა  ა  მახ   ვი  ლეს და  ვის გა  დაწყ   ვე  ტის ალ  
ტერ   ნა  ტი  უ  ლი მე  ქა  ნიზ   მე  ბის და  ნერ   გ   ვა  სა და მე  დი  ა  ცი  ის მე  ქა  ნიზ   მის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა  ზე. 

მე  დი  ა  ტო  რე  ბის მი  ერ გა  მარ   თულ   მა ტრე  ნინ   გებ   მა ბიზ   ნე  სის მხრი  დან დი  დი და  ინ   ტე  რე  სე  ბა გა 
მო  იწ   ვი  ა. ტრე  ნინ   გის თე  მე  ბი მო  ი  ცავ   და ისეთ მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან სა  კითხებს, რო  გო  რე  ბი  ცაა მე  დი 
ა  ცი  ის ფორ   მე  ბი, მე  დი  ა  ტორ   თა და  ნიშ   ვ   ნის წე  სე  ბი, და  ვებ   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი 
ფაქ   ტე  ბი და ის სერ   ვი  სე  ბი, რო  მელ   საც ასო  ცი  ა  ცია ბიზ   ნესს სთა  ვა  ზობს; შეხ   ვედ   რე  ბის მიმ   დი  ნა 
რე  ო  ბი  სას გან   ხი  ლუ  ლი იყო კონ   კ   რე  ტუ  ლი ქე  ი  სე  ბიც. 

თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის ფარ   გ   ლებ   ში, შვე  დე  თის მთავ   რო  ბის მხარ   და  ჭე  რით, გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან  
ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსელ   მა და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მე  დი  ა  ტორ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ამ მო  ამ   ზა  დეს სა  ინ  
ფორ   მა  ციო ბრო  შუ  რა და ვი  დე  ორ   გო  ლი მე  დი  ა  ცი  ის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბის შე  სა  ხებ.
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ეკო ი ნო ვა ცი უ რი მიდ გო მე ბის  
პო პუ ლა რი ზა ცია სა ქარ თ ვე ლო ში

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ სა და გა ე როს გა რე მოს დაც ვი თი პროგ რა
მის (UNEP) თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში და იწყო პრო ექ ტი “ეკოინოვაციური მიდ გო მე
ბის პო პუ ლა რი ზა ცია სა ქარ თ ვე ლოს მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ ში”.

თა ნამ შ რომ ლო ბა ხელს შე უწყობს სა ქარ თ ვე ლო ში, ბიზ ნეს სექ ტორ ში, ეკო ი ნო ვა ცი უ რი მიდ
გო მის და ნერ გ ვას ოპე რა ცი ულ დო ნე ზე, კომ პა ნი ის ბიზ ნეს გეგ მის შექ მ ნი სა და გან ხორ
ცი ე ლე ბის ეტაპ ზე. ამავ დ რო უ ლად, პრო ექ ტი კომ პა ნი ებს ისე თი მარ თ ვის მე ქა ნიზ მე ბის 
და ნერ გ ვა ში და ეხ მა რე ბა, რომ ლე ბიც გა რე მო ზე უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას შე ამ ცი რებს და 
მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბას შე უწყობს ხელს.

პრო ექ ტი ხორ ცი ელ დე ბა პროგ რა მის ,,ევროკავშირი გა რე მოს თ ვის“ (EU4Environment) 
ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო ში გა სულ წელს და იწყო. პროგ რა მა აერ თი ა ნებს სა
ქარ თ ვე ლო სა და აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ხუთ ქვე ყა ნას. იგი ხელს უწყობს ბუ ნებ რი
ვი კა პი ტა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას და გა რე მოს დაც ვი თი კე თილ დღე ო ბის გაზ რ დას. პროგ რა მის  
ერ თ ერ თი კომ პო ნენ ტია მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ ში ეკო ი ნო ვა ცი ე ბის, რე სურ სე ფექ
ტუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და სუფ თა წარ მო ე ბის მიდ გო მის და ნერ გ ვა და წა ხა ლი სე ბა.

2020 წლის ბო ლოს, პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, ჩა ტარ და პირ ვე ლი სა ინ ფორ მა ციო ღო ნის ძი
ე ბა, მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის ბიზ ნე სი სა და მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო
ბით. სე მი ნა რის მი ზა ნი იყო UNEPის ეკო ი ნო ვა ცი ის მე თო დო ლო გი ის გაც ნო ბა და ამ მხრივ, 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და. სე მი ნარ ზე გან ხი ლუ ლი იყო ეკო ი ნო
ვა ცი ე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, შე საძ ლებ ლო ბე ბი და სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა.

პროგ რა მა ხორ ცი ელ დე ბა ევ რო კავ ში რის და ფი ნან სე ბით ხუ თი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა
ცი ის მი ერ: ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცია (OECD), გა
ე როს გა რე მოს დაც ვი თი პროგ რა მა (UN Environment Programme), გა ე როს ევ რო პის ეკო
ნო მი კუ რი კო მი სია (UNECE), გა ე როს სამ რეწ ვე ლო გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცია (UNIDO) 
და მსოფ ლიო ბან კი. პროგ რა მა აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის ექვს ქვე ყა ნას (სომხეთს, 
აზერ ბა ი ჯანს, ბე ლა რუსს, სა ქარ თ ვე ლოს, მოლ დო ვას და უკ რა ი ნას) ფა რავს.

მთავ რო ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბა  
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბულ მხა რეს
თან, მათ შო რის მთავ რო ბას თან აქ ტი უ რად მუ შა ობს, რა თა შეს რულ დეს მდგრა დი გან ვი
თა რე ბის დღის წეს რი გით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მიზ ნე ბი.

ორ გა ნი ზა ცია აქ ტი უ რად ერ თ ვე ბა მთავ რო ბი სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის პო
ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში, რა თა ხე ლი შე უწყოს ად გილ ზე მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
დღის წეს რიგს. ორ გა ნი ზა ცია ფა სი ლი ტა ცი ას უწევს შეხ ვედ რებს პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბის 
და სამ ყა რებ ლად და ეხ მა რე ბა ინ დუს ტ რი ის ლი დე რებს შეხ ვ დ ნენ გა ე რო სა და მთავ რო ბის 
წარ მო მად გენ ლებს მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით.

2020 წელს, ამ მი მარ თუ ლე ბის ძი რი თა დი ფო კუ სი მო ი ცავ და თა ნამ შ რომ ლო ბას შემ დეგ 
უწყე ბებ თან:  ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭო, მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის საბ ჭო, მთავ
რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა, ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო, გა რე მოს 
დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო, სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ე ბი და სა ჯა რო სა
მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბი (მათ შო რის: სა ქარ თ ვე ლოს ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი
ე ბის სა ა გენ ტო (GITA), აწარ მოე სა ქარ თ ვე ლო ში, ეროვ ნუ ლი სატყეო სა ა გენ ტო).

2020 წელს ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შ რომ ლო ბა ნა ყო ფი ე რი აღ მოჩ ნ და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
სამ დივ ნოს თან, SDG საბ ჭო სა და სხვა სა მიზ ნე სტრუქ ტუ რებ თან, რო გო რე ბი ცაა სა ქარ თ ვე
ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო და სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს 
დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო.

ორ გა ნი ზა ცი ამ მხა რი და უ ჭი რა 20182020 წლის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა მოქ მე დო გეგ
მის გან ხორ ცი ე ლე ბას სხვა დას ხ ვა ონ ლა ინ ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და აქ ტი ვო ბე ბის ორ გა ნი ზე
ბით, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის 
ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ქვე თა ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

2021 წლის თე ბერ ვალ ში დამ ტ კიც დე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სტრა ტე გია და სა მოქ მე დო 
გეგ მა, რო მელ შიც GCNGმ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე ი ტა ნა თა ვი სი რე კო მენ და ცი ე ბით 
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იმი სათ ვის, რომ ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის თა ვი და მა ტე ბო და ახალ 9წლიან 
ეროვ ნულ სტრა ტე გი ულ დო კუ მენტს. 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ას თან არ სე ბუ ლი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბის საბ ჭოს მხარ და ჭე რით, 2020 წელს GCGNის მი ერ მომ ზად და ორი კვლე ვა: 
(1) კერ ძო სექ ტო რის წვლი ლი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე
ლოს 2020 წლის ნე ბა ყოფ ლო ბით ეროვ ნულ მი მო ხილ ვა ში და (2) არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სექ ტო რის წვლი ლი ქვე ყა ნა ში მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის და
ნერ გ ვა ში. კვლე ვის მი ზა ნი იყო  მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა იმის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნად 
ით ვა ლის წი ნე ბენ ქარ თუ ლი ბიზ ნე სე ბი და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნებს ყო ველ დღი ურ საქ მი ა ნო ბა ში.  

2020 წლის 13 ივ ლისს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ გა ე როს მა ღა ლი დო ნის პო ლი ტი
კურ ფო რუმს წა რუდ გი ნა ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ეროვ ნუ ლი ან გა რი ში (VNR), რო მელ შიც 
წარ მოდ გე ნი ლი იყო კერ ძო სექ ტორ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბიც. და ნარ თი 
გა ე როს ოფი ცი ა ლურ ვებ გ ვერ დ ზეა www.sustainabledevelopment.un.org ხელ მი საწ
ვ დო მი სა ქარ თ ვე ლოს 2020 წლის VNR ან გა რიშ თან ერ თად. 

მთავ რო ბას თან სა ერ თო მიზ ნე ბის ირ გ ვ ლივ თა ნამ შ რომ ლო ბით, ორ გა ნი ზა ცია უზ
რუნ ველ ყოფს ბიზ ნე სის ჩარ თუ ლო ბას მა ღა ლი დო ნის პო ლი ტი კულ ფო რუ მებ ზე, მათ 
შო რის VNR ან გა რი შებ ში, რომ ლე ბიც წარ მო ა ჩენს კერ ძო სექ ტო რის წვლილს  SDG  
მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში. მსგავ სი პრაქ ტი კა, ერ თი მხრივ ხელს უწყობს ბიზ ნე სებს წარ მო
ჩინ დ ნენ მთავ რო ბას თან ერ თად სა ერ თა შო რი სო ან გა რი შებ სა და შე ფა სე ბებ ში მსოფ
ლიო დო ნე ზე; მე ო რე მხრივ, კი ახა ლი სებს კერ ძო სექ ტორს, რომ რაც შე იძ ლე ბა მე ტად 
მი აქ ცი ონ ყუ რადღე ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის საქ მი ა ნო ბა ში და ნერ გ ვას და 
მთავ რო ბას თან თა ნამ შ რომ ლო ბით მი აღ წი ონ 2030 წლის დღის წეს რი გის მიზ ნებს ად
გი ლობ რივ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე.

2020 წელს და იწყო სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ე ბის თ ვის ბიზ ნეს სა და ადა მი ა ნის უფ ლე
ბებ ზე გზამ კ ვ ლე ვის მომ ზა დე ბა, რო მე ლიც 2021 წელს გა მო ი ცე მა; ამას თან ერ თად, 
გრძელ დე ბა მუ შა ო ბა სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვებ თან და კავ ში რე ბულ კვლე ვა ზე, რე კო მენ

და ცი ე ბის პა კეტ სა და სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე ე ბის თ ვის ბიზ ნეს სა და ადა მი ა ნის უფ
ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ ტრე ნინ გ ზე.

ორ გა ნი ზა ცი ის სა მოქ მე დო გეგ მის მი ხედ ვით, და გეგ მი ლია სამ თავ რო ბო უწყე ბებ
თან თა ნამ შ რომ ლო ბის გაღ რ მა ვე ბა, რაც ხელს შე უწყობს მთავ რო ბის მი ერ აღი ა
რე ბუ ლი ისე თი სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და სტან დარ ტე ბის ნა ცი ო ნა ლი
ზა ცი ის პრო ცესს, რო გო რე ბი ცაა ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დო კუ მენ ტე ბი, 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გი და მდგრა დო ბას თან და კავ ში რე ბულ სხვა 
სტან დარ ტე ბი.
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სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე ბებ ში  
მო ნა წი ლე ო ბა

ლი დერ თა სა მი ტი

ივ ნის ში, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის მი ერ გა მარ თულ ლი დერ თა სა მიტ ში სა ქარ თ ვე
ლოს წარ მო მად გენ ლებ მაც მი ი ღეს მო ნა წი ლე ო ბა. 

16 ივ ნისს გა მარ თულ პა ნე ლურ დის კუ სი ა ში „კლიმატის ცვლი ლე ბა და გარ და მა ვა ლი პე რი
ო დი“  სა ქარ თ ვე ლოს გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მი ნის ტ რ მა, ლე ვან და ვი
თაშ ვილ მა მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა.  მი ნის ტ რ მა დის კუ სი ის მო ნა წი ლე ებს წა რუდ გი ნა კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბის შერ ბი ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე
ბუ ლი და და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი. პა ნე ლუ რი დის კუ სი ის სპი კერ თა შო რის იყო სა ქარ თ
ვე ლო ში მზის პა ნე ლე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ის AE SOLARის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი 
დურ ბეკ ფა ტა ხო ვი. 

COVID19ის პან დე მი ით გა მოწ ვე ულ მა კრი ზის მა კარ გად გვაჩ ვე ნა ძლი ე რი ინ ს ტი ტუ ტე ბის, 
გლო ბა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი პარ ტ ნი ო რო ბის აუცი ლებ ლო ბა. მსოფ ლიო უნ და გა ერ თი
ან დეს სა ერ თო მიზ ნის გარ შე მო და ერ თად ვი მუ შა ოთ უფ რო სა მარ თ ლი ა ნი და მდგრა დი 
მო მავ ლის თ ვის. ლი დერ თა სა მიტ ზე გა მარ თუ ლი მო რი გი დის კუ სია პრტნი ო რო ბის მნიშ ვ ნე
ლო ბას მი ეძღ ვ ნა. სპი კერ თა შო რის იყო ნი ნო ზამ ბა ხი ძე, სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი
ა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი; ხო ლო დის კუ სი ას მო დე რა ცია გა უ წია Forbes Georgiaს მთა ვარ მა 
რე დაქ ტორ მა, გი ორ გი ისა კა ძემ. 

რე გი ო ნუ ლი ფო რუ მი ბიზ ნე სი სა  
და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ

2020 წლის 2325 ნო ემ ბერს სტამ ბო ლის გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის ოფი სი სა და 
ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გა ე როს სა მუ შაო ჯგუ ფის ორ გა ნი ზე ბით რე გი
ო ნუ ლი ფო რუ მი გა ი მარ თა. ფო რუ მის ფარ გ ლებ ში გან ხი ლულ იქ ნა ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა
ნის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში გან ვი თა რე ბა დი ტრენ დე ბი, შე საძ ლებ ლო ბე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი 
რე გი ო ნულ და გლო ბა ლურ დნე ზე.

23 ნო ემ ბერს, ფო რუ მის პირ ველ სე სი ა ზე “მაღალი დო ნის გამ ხ ს ნე ლი პლე ნა რუ ლი სხდო
მა,” სიტყ ვით გა მო ვი და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის აღ მას რუ ლე
ბე ლი დი რექ ტო რი სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვი ლი. მან ისა უბ რა ბიზ ნე სებს, არა სამ თავ რო ბო ორ
გა ნი ზა ცი ებ სა და მთავ რო ბას შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე გა ე როს მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. ორ გა ნი ზა ცი ის 2019 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის 
მი ხედ ვით, რო გორც კომ პა ნი ე ბი, ისე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ნე გა ტი უ რად არი ან 
გან წყო ბილ ნი ურ თი ერ თ თა ნამ შ რომ ლო ბის პრო ექ ტე ბის მი მართ, მი ზე ზად კი ისი ნი ნდო
ბი სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბას ასა ხე ლე ბენ. სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა აღ ნიშ ნა, 
რომ აუცი ლე ბე ლია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა არა მხო ლოდ მი უ თი თონ კომ პა
ნი ებს გა მოწ ვე ვებ ზე, არა მედ და ეხ მა რონ მათ ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი 
სა მუ შაო სტრა ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბა ში. ამას თან უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია მთავ რო ბის რო ლიც, 
რო მელ მაც უფ რო აქ ტი უ რად უნ და იმუ შა ოს ბიზ ნეს სფე რო ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მხარ
და სა ჭე რი პო ლი ტი კის გან საზღ ვ რა ზე.

სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ფო რუ მის დას კ ვ ნით სხდო მა შიც, რო მელ
ზე დაც მან გა ნი ხი ლა სა ქარ თ ვე ლო ში ბო ლო წლებ ში არ სე ბუ ლი და დე ბი თი ტენ დენ ცი ე ბი 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მი მართ კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ზრდის მხრივ. გა მოს
ვ ლა ში ზუ რა ბიშ ვილ მა აღ ნიშ ნა, რომ მი უ ხე და ვად პროგ რე სი სა, გა მოწ ვე ვე ბი რჩე ბა, მათ 
შო რის კი ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე მთა ვა რია კომ პა ნი ებ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მე
ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ნაკ ლე ბო ბა და მთავ რო ბის მხრი დან ძა ლის ხ მე ვის ნაკ
ლე ბო ბა კომ პა ნი ებ ში მსგავ სი მე ქა ნიზ მე ბის და სა ნერ გად. ზუ რა ბიშ ვი ლის თქმით, გა მოწ ვე
ვე ბის და საძ ლე ვად აუცი ლე ბე ლია და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ ში გა ე როს პრინ ცი პე ბი სა და 
კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა, გა აქ ტი უ რე ბუ ლი 
მუ შა ო ბა მთავ რო ბას თან, წარ მა ტე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბა, პრინ ცი პე ბის და ნერ გ
ვის პრაქ ტი კუ ლი სარ გებ ლის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და მრა ვალ ხ მ რი ვი პარ ტ ნი
ო რუ ლი პრო ექ ტე ბის მხარ და ჭე რა.
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COVID-19 და ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი  
გაძ ლი ე რე ბა ევ რა ზი ა ში

სა ერ თა შო რი სო კერ ძო მე წარ მე ო ბის ცენ ტ რის (CIPE) ორ გა ნი ზე ბით გა ი მარ თა პა ნე
ლუ რი დის კუ სია თე მა ზე: Covid19 და ქა ლე ბის ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბა ევ რა ზი ა ში. 
ღო ნის ძი ე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს სპი კე რებ მა სა ქარ თ ვე ლო დან, ყირ გი ზე თი დან და 
უზ ბე კე თი დან. სპი კერ თა შო რის იყო გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის 
მთავ რო ბას თან ურ თი ერ თო ბი სა და  სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის მი მარ თუ ლე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლი ლა ნა ჩხარ ტიშ ვი ლი.

გა მოს ვ ლი სას, ჩხარ ტიშ ვილ მა ისა უბ რა იმ გა მოწ ვე ვებ ზე, რომ ლე ბიც Covid19ის პი რო
ბებ ში ქალ მე წარ მე ებს შე ექ მ ნათ, ასე ვე გა ნი ხი ლა თუ რამ დე ნად წარ მა ტე ბით მოხ და ამ 
გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვა და რა მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ შა ვე ბაა სა ჭი რო პან დე მი ის პი რო ბებ ში 
ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის თ ვის.

გა ე როს ფო რუ მი ბიზ ნეს სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე

ბო ლო წლებ ში ცენ ტ რა ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში დე მოკ რა ტი უ ლი გან
ვი თა რე ბის მი უ ხე და ვად, რე გი ონ ში ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე სა
ხებ ცნო ბი ე რე ბა მა ინც და ბა ლი ა, სწო რედ ამი ტომ, გა ე როს ფო რუ მი ბიზ ნეს სა 
და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ ზე წელს მეცხ რედ ჩა ტარ და. ფო რუ მის ფარ გ ლებ ში 
რე გი ო ნის მთავ რო ბე ბის, კომ პა ნი ე ბი სა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის წარ
მო მად გენ ლებ მა იმ ს ჯე ლეს ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში არ
სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა და მა თი დაძ ლე ვის წარ მა ტე ბუ ლი გზე ბის შე სა ხებ.

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხე ლით ფო რუმ ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო  გლო ბა ლუ რი შე
თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა სა ლო მე 
ზუ რა ბიშ ვილ მა, რო მელ მაც ისა უბ რა ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე
ბე ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის შე სა ხებ. ზუ რა ბიშ ვილ მა 
გა ნი ხი ლა მე დი ა ცი ის, რო გორც კონ ფ ლიქ ტის გა დაწყ ვე ტის ალ ტერ ნა ტი უ ლი 
გზის მნიშ ვ ნე ლო ბა, მი სი უპი რა ტე სო ბე ბი და ეფექ ტუ რო ბა. მი სი თქმით, 2020 
წლის იან ვარ ში მე დი ა ცი ის კა ნო ნის ამუ შა ვე ბის შემ დეგ, ამ გზით გან ხი ლუ ლი 
350 საქ მი დან 6070% წარ მა ტე ბით მოგ ვარ და და მა თი დი დი ნა წი ლი სწო
რედ შრო მით და ვებს ეხე ბო და, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი
ჯი ა. გა მოს ვ ლი სას, ზუ რა ბიშ ვილ მა ხა ზი გა უს ვა სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ
ც ვე ლის როლს დის კ რი მი ნა ცი ის მსხვერ პ ლ თა დახ მა რე ბა ში და კომ პა ნი ე ბის 
მი ერ მა თი ში და სა ჩივ რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის დახ ვე წის აუცი ლებ ლო ბას. 

კითხ ვა პა სუ ხის ნა წილ ში, ზუ რა ბიშ ვილ მა ისა უბ რა რე კო მენ და ცი ებ ზე, რომ
ლე ბიც გა ე როს ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა მუ შაო ჯგუფ მა გას ცა 
სა ქარ თ ვე ლო ში ვი ზი ტი სას და აღ ნიშ ნა, რომ ამ რე კო მენ და ცი ე ბის ინ ტეგ რა
ცია 20212030 წლე ბის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სტრა ტე გი ა ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
გა ა უმ ჯო ბე სებს სა სა მარ თ ლო და არა სა სა მარ თ ლო სა ჩივ რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის 
ეფექ ტუ რო ბას.

2020 წლის ფო რუ მის მი ზა ნი იყო ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის მი მართ კორ პო რა
ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ამაღ ლე ბა და სა მუ შაო ად გი ლას დის კ რი მი ნა ცი
ის მსხვერ პ ლ თა მხარ და ჭე რის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის 
გაზ რ და.
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ხარ კო ვის სა ერ თა შო რი სო ონ ლა ინ ფო რუ მი

24 სექ ტემ ბერს, გა ე როს ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა მუ შაო ჯგუ ფის თა ნა ორ გა
ნი ზა ტო რო ბით, ხარ კო ვის სა ერ თა შო რი სო ონ ლა ინ ფო რუ მი გა ი მარ თა, რო მელ შიც მო ნა
წი ლე ო ბას ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის, მათ შო რის სა ქარ თ ვე ლოს, 
უკ რა ი ნის, პო ლო ნე თის, ხორ ვა ტი ის წარ მო მად გენ ლე ბი იღებ დ ნენ. ღო ნის ძი ე ბის მოწ ვე ულ 
სპი კე რებს შო რის იყო გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სა
ლო მე ზუ რა ბიშ ვი ლი.

ფო რუ მის თე მა ცენ ტ რა ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
ამ ჟა მინ დე ლი მდგო მა რე ო ბა იყო; ღო ნის ძი ე ბა ზე სპი კე რებ მა ისა უბ რეს გა ე როს სა ხელ მ ძღ ვა
ნე ლო პრინ ცი პე ბის  ბიზ ნე სი და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გან ხორ ცი ე ლე ბის პროგ რეს სა 
და გა მოწ ვე ვებ ზე; ასე ვე, სა უ ბა რი შე ე ხო ყვე ლა იმ და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის ჩარ თუ ლო ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბას [ბიზნესი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბა, მთავ რო ბა, აკა დე მი ა], რომ ლე ბიც ად
გი ლობ რივ დო ნე ზე ხელს უწყო ბენ ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის 
ამაღ ლე ბას და სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვას. 

სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა, სა ქარ თ ვე ლოს მა გა ლით ზე, ისა უბ რა იმ მიღ წე ვებ სა და გა მოწ ვე ვებ
ზე, რომ ლე ბიც ამ მი მარ თუ ლე ბით აქვს ქვე ყა ნას.  მან ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა მთავ რო ბას
თან, გან სა კუთ რე ბით კი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სამ დივ ნოს თან, აქ ტი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე,  რო მელ მაც 2016 წელს მხა რი და უ ჭი რა სი დას ინი ცი ა ტი ვა სა და რე კო მენ
და ცი ას  ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ეროვ ნულ სა მოქ მე დო გეგ მა ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო 
თა ვი ,,ბიზნესი და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი”.

გა   ე    როს ინი    ცი   ა    ტი    ვებ       ში  
მო    ნა    წი    ლე   ო    ბა

SDG პი ო ნე რი

გა     ე        როს გლო        ბა        ლუ        რი შე        თან               ხ               მე        ბის ორ               გა        ნი        ზე        ბით, ყო        ველ               წ              
ლი     უ        რად ტარ               დე        ბა კონ               კურ               სი  SDG პი     ო        ნე        რი. კონ               კურ               სი გა       
მო     ავ               ლენს ახალ               გაზ               რ               და ლი        დე        რებს, რომ               ლე        ბიც მუ        შა     ო        ბენ 
ბიზ               ნეს სექ               ტორ               ში და თა        ვი        სი საქ               მი     ა        ნო        ბით ხელს უწყო        ბენ 
მა        თი კომ               პა        ნი     ის პა        სუ        ხის               მ               გებ               ლი     ან საქ               მი     ა        ნო        ბას და ქვეყ               ნის 
მდგრად გან               ვი        თა        რე        ბას.

2020 წელს სა        ქარ               თ               ვე        ლო        ში კონ               კურ               სი მე     ო        რედ ჩა        ტარ               და. კონ               კურ               სის ად               გი        ლობ               რი        ვი რა    
უნ               დის გა        მარ               ჯ               ვე        ბუ        ლი აჭა        რა ჯგუ        ფის დი        რექ               ტორ               თა საბ               ჭოს თავ               მ               ჯ               დო        მა        რე ვა        ლე        რი ჩე        ხე        რია 
გახ               და, რო        მე        ლიც 2021 წელს გლო        ბა        ლურ რა     უნ               დ               ში გა        მარ               ჯ               ვე        ბის               თ               ვის იბ               რ               ძო        ლებს. 

SDG Ambi    ti   on

პროგ               რა        მა „SDG Ambition“ გა     ე        როს გლო        ბა        ლუ        რი შე        თან               ხ               მე        ბის ახა        ლი ინი        ცი     ა        ტი        ვაა და წარ              
მო     ად               გენს მდგრა        დი გან               ვი        თა        რე        ბის მიზ               ნე        ბის შეს               რუ        ლე        ბის ახალ სის               ტე        მას. პროგ               რა        მის მი        ზა       
ნია ბიზ               ნე        სის               თ               ვის მაქ               სი        მა        ლუ        რად ამომ               წუ        რა        ვი ინ               ფორ               მა        ცი     ის მი        წო        დე        ბა, მდგრა        დი გან               ვი        თა       
რე        ბის მიზ               ნე        ბი        სა და გლო        ბა        ლუ        რი შე        თან               ხ               მე        ბის ათი პრინ               ცი        პის კომ               პა        ნი     ე        ბის ყო        ველ               დღი     ურ 
საქ               მი     ა        ნო        ბა        ში ინ               ტეგ               რა        ცი     ის მიზ               ნით. 

გა     ე        როს გლო        ბა        ლუ        რი შე        თან               ხ               მე        ბის წევ               რ               მა 60მა ქვე        ყა        ნამ მსოფ               ლი     ოს მას               შ               ტა        ბით და     იწყო 
პროგ               რა        მა „SDG Ambition“. პროგ               რა        მის დახ               მა        რე        ბით კომ               პა        ნი     ე        ბი შეძ               ლე        ბენ მდგრა        დი გან              
ვი        თა        რე        ბის მიზ               ნე        ბის ინ               ტეგ               რი        რე        ბას თა        ვი     ანთ საქ               მი     ა        ნო        ბა        ში, რი        თიც ხელს შე     უწყო        ბენ გა     ე        როს 
2030 წლის მდგრა        დი გან               ვი        თა        რე        ბის დღის წეს               რი        გის შეს               რუ        ლე        ბას. 

პროგ               რა        მის მთა        ვა        რი კომ               პო        ნენ               ტე        ბი: ამ               ბი        ცი     უ        რი მიზ               ნე        ბი და ამო        ცა        ნე        ბი, ინო        ვა        ცი     უ        რი ტექ               ნო       
ლო        გი     ე        ბი, მიდ               გო        მე        ბის ინ               ტეგ               რა        ცი     ა.

პროგ               რა        მა        ში გლო        ბა        ლუ        რი შე        თან               ხ               მე        ბის სა        ქარ               თ               ვე        ლოს ქსე        ლის წევ               რი 12 კომ               პა        ნია (24 მო       
ნა        წი        ლე) იღებს მო        ნა        წი        ლე     ო        ბას. პროგ               რა        მის ხან               გ               რ               ძ               ლი        ვო        ბაა 6 თვე. 
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ვე ბი ნა რე ბის სე რი ა: ბიზ ნე სი და COVID-19

2020 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში, პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი შეზღუდ ვე ბის ფონ ზე, აქ ტი ვო ბე ბის 
ნა წი ლი ონ ლა ინ სივ რ ცე ში გა და ვი და. და ი გეგ მა ვე ბი ნა რე ბის სე რი ა, სა დაც ბიზ ნე სის თ ვის და 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სა ინ ტე რე სო ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო სპი კე რე ბი სა უბ რობ დ
ნენ პან დე მი ის ფონ ზე შექ მ ნილ გა მოწ ვე ვებ ზე და მა თი დაძ ლე ვის გზებ ზე.



ვებინარები ჩატარდა შემდეგ თემებზე:

zz „ღია დის   კუ  სი  ა: ბიზ   ნე  სი VS Covid19“  თი  ნა  თინ სტამ   ბო  ლიშ   ვი  ლი (ჯიპიაი ჰოლ   დინ   გი), 
ვა  ლე  რი ჩე  ხე  რია (აჭარა ჯგუ  ფი), ნი  ნო ზამ   ბა  ხი  ძე (საქართველოს ფერ   მერ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ა), 
ნი  კო  ლოზ ხუნ   ძა  კიშ   ვი  ლი (ეფეს სა  ქარ   თ   ვე  ლო), ლე  ვან ახ   ვ   ლე  დი  ა  ნი (ორიენტ ლო  ჯი  ქი)

zz „როგორ გა  ვი  უმ   ჯო  ბე  სოთ ემო  ცი  უ  რი გამ   ძ   ლე  ო  ბის უნა  რი”  ნი  ნო ბე  რუ  აშ   ვი  ლი, ქო  უ  ჩი და 
სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი ტრე  ნე  რი.

zz „შეესაბამება თუ არა თქვე  ნი ბრენ   დი იმ რე  ა  ლო  ბას, რომ   ლის წი  ნა  შეც მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბი 
დგა  ნან?“  პოლ გა  რი  სო  ნი, მა  ას   ტ   რიხ   ტის მარ   კე  ტინ   გის სკო  ლის პრო  ფე  სო  რი და კო  კა   კო 
ლა უნ   გ   რე  თის ყო  ფი  ლი მმარ   თ   ვე  ლი დი  რექ   ტო  რი.

zz „ბიზნესკომუნიკაციის სირ   თუ  ლე  ე  ბი კრი  ზი  სის დროს  რო  გორ მოვ   ხ   ს   ნათ ში  ში და არ მი  ვიყ  
ვა  ნოთ საქ   მე შფოთ   ვამ   დე?“  ელე  ნე კვან   ჭი  ლაშ   ვი  ლი Forbes Georgiaს აღ   მას   რუ  ლე  ბე  ლი 
რე  დაქ   ტო  რი და ტე  ლე  წამ   ყ   ვა  ნი.

zz „კორპორაციული პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბა და კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი სა  ერ   თო ღი  რე  ბუ  ლე  ბა: კრი  ზი 
სამ   დე, კრი  ზი  სის დროს და კრი  ზი  სის შემ   დეგ“  ოლი  ვერ ოლ   სო  ნი, მა  ას   ტ   რიხ   ტის მე  ნეჯ   მენ  
ტის სკო  ლის პრო  ფე  სო  რი.

zz „როგორ პა  სუ  ხობს ფი  ნან   სუ  რი სექ   ტო  რი Covid19 პან   დე  მი  ას სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში“  არ   ჩილ 
ბა  კუ  რა  ძე, კრის   ტა  ლის სა  მეთ   ვალ   ყუ  რეო საბ   ჭოს თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე, ლე  ვან ყუ  ლი  ჯა  ნიშ   ვი  ლი, 
სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ბან   კის დი  რექ   ტო  რის მო  ად   გი  ლე.

zz „ეს რომ გვცოდ   ნო  და?! კრი  ზი  სის მარ   თ   ვის 13 წე  სი“  ნუ  ცა სუ  ბე  ლი  ა  ნი, ჯეპ   რას უფ   რო  სი 
კონ   სულ   ტან   ტი.

zz „დავის გა  დაწყ   ვე  ტის უალ   ტერ   ნა  ტი  ვო მე  ქა  ნიზ   მი ბიზ   ნე  სის   თ   ვის: მე  დი  ა  ცი  ა“  ირაკ   ლი 
ყან   დაშ   ვი  ლი, სსიპ „საქართველოს მე  დი  ა  ტორ   თა ასო  ცი  ა  ცი  ის“ თავ   მ   ჯ   დო  მა  რე.

zz „გარემოს დაც   ვა პოს   ტ      კ   რი  ზი  სულ პე  რი  ოდ   ში და ბიზ   ნე  სის რო  ლი“  ნი  ნო თან   დი 
ლაშ   ვი  ლი, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს გა  რე  მოს დაც   ვი  სა და სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბის მი  ნის   ტ   რის 
მო  ად   გი  ლე.

zz „კრიზისი, რო  გორც შე  საძ   ლებ   ლო  ბა“  გე  ლა მღებ   რიშ   ვი  ლი  Nexia TAს მმარ   თ   ვე 
ლი პარ   ტ   ნი  ო  რი, ნი  ნო დევ   და  რი  ა  ნი  MBCს რის   კე  ბის მარ   თ   ვის დი  რექ   ტო  რი

აპ       რი    ლი  ივ       ნი    სის პე    რი   ოდ       ში ჯამ       ში 10 ვე    ბი    ნა    რი გა   ი    მარ       თა. ვე    ბი    ნა    რებს ეს       წ       რე    ბოდ       ნენ, 
რო    გორც გლო    ბა    ლუ    რი შე    თან       ხ       მე    ბის სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ქსე    ლის წევ       რი ორ       გა    ნი    ზა    ცი   ე    ბი, ისე 
სხვა და   ინ       ტე    რე    სე    ბუ    ლი პი    რე    ბი.

აღ       სა    ნიშ       ნა    ვი   ა, რომ იმა    ვე პე    რი   ოდ       ში გა   ე    როს გლო    ბა    ლურ       მა შე    თან       ხ       მე    ბამ მა    ღა    ლი დო   
ნის სა   ერ       თა    შო    რი    სო სპი    კე    რე    ბის მო    ნა    წი    ლე   ო    ბით სა   ერ       თა    შო    რი    სო ვე    ბი    ნა    რე    ბის სე    რია 
გა    მარ       თა, რო    მელ       ზე დას       წ       რე    ბის სა    შუ   ა    ლე    ბაც ინი    ცი   ა    ტი    ვის ყვე    ლა წევრს ჰქონ       და, მათ 
შო    რის სა    ქარ       თ       ვე    ლო    დან. 
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ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა  
და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის  
ჩარ თუ ლო ბით

პროექტების მართვის ტრენინგი

10 მარტს, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის წევ რე ბის თ ვის გა ი მარ თა პრო
ექ ტე ბის მარ თ ვის ტრე ნინ გი, რო მელ საც სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ტრე ნე რი ნი ნო გორ გა ძე უძღ ვე
ბო და.

ტრე ნინ გ ზე პრო ექ ტის მარ თ ვის თ ვის სა ჭი რო სა ფე ხუ რე ბი გა ნი ხი ლეს, მათ შო რის ბი უ ჯე ტის 
შედ გე ნა, რის კე ბის მარ თ ვა და პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი. გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა და ეთ მო პროგ რა მუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას. 

ტრე ნინ გის ბო ლოს მო ნა წი ლე ებს სერ ტი ფი კა ტე ბი გა და ე ცათ.

საჯარო ლექცია

19 ნო ემ ბერს, ბა თუ მის ნა ვი გა ცი ის სას წავ ლო უნი ვერ სი ტე ტი B N T Uის პერ სო ნა ლის თ ვის და 
სტუ დენ ტე ბის თ ვის ჩა ტარ და ონ ლა ინ სა ჯა რო ლექ ცია „კორპორაციული პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა და პრაქ ტი კა სა ქარ თ ვე ლო ში“.

ლექ ცია ჩა ა ტა რა  გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი
რექ ტორ მა, სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა, რო მელ მაც დამ ს წ რე აუდი ტო რი ას კორ პო რა ცი უ ლი პა
სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ფუძ ვ ლე ბი გა აც ნო და სა ქარ თ ვე ლოს ამ დარ გის გან ვი თა რე ბა ზე ესა უბ რა.  

კომპანიების სენსიტიზაცია შშმ პირების  
დასაქმებასთან დაკავშირებით

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი სა და ასო ცი ა ცია 
,,ანიკას“ ორ გა ნი ზე ბით გა ი მარ თა სა მუ შაო შეხ ვედ რა   „კომპანიების 
სენ სი ტი ზა ცია შშმ პი რე ბის და საქ მე ბას თან და კავ ში რე ბით.“

zz რო  გორ მო  ვახ   დი  ნოთ სწო  რი კო  მუ  ნი  კა  ცია  შშმ პი  რებ   თან;

zz რო  გორ შე  უძ   ლია ბიზ   ნესს ხე  ლი შე  უწყოს შშმ პირ   თა გაძ   ლი  ე  რე  ბას;

zz რო  გორ და  ვუ  კავ   შირ   დეთ შშმ პი  რებს და რო  გორ გა  ვეც   ნოთ მათ ინ   ტე  რე  სებს  ამ და 
სხვა თე  მებ      თან და  კავ   ში  რე  ბით, სა  მუ  შაო შეხ   ვედ   რის ფორ   მატ   ში, კომ   პა  ნი  ე  ბის წარ   მო 
მად   გენ   ლებ   მა მი  ი  ღეს ინ   ფორ   მა  ცია შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე პი  რე  ბის 
და  საქ   მე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბებ   ზე და მო  ის   მი  ნეს წარ   მა  ტე  ბის ის   ტო  რი  ე  ბი.

„ანიკას“ გა მოც დი ლე ბა აჩ ვე ნებს, რომ შშმ პი რე ბი ძი რი თა დად შემ დეგ პო ზი ცი ებ ზე საქ
მ დე ბი ან: კონ სულ ტან ტი, მთარ გ მ ნე ლი, მკე რა ვი, ტუ რო პე რა ტო რი, ქოლ ცენ ტ რის ოპე რა
ტო რი, დი ა სახ ლი სი, მე ბა ღე.

შეხვედრა შრომის კოდექსში შესული  
ცვლილებების შესახებ

14 სექ ტემ ბერს, გა ი მარ თა შეხ ვედ რა პარ ლა მენ ტის წევ რ თან და შრო მის კო დექ ს ში 
ცვლი ლე ბე ბის ინი ცი ა ტორ თან დი მიტ რი ცქი ტიშ ვილ თან.

ცქი ტიშ ვილ მა კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ ლებს ის ძი რი თა დი ცვლი ლე ბე ბი გა აც ნო, რო
მელ საც ახა ლი შრო მის კო დექ სი ით ვა ლის წი ნებს. 
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შრომის კოდექსის მნიშვნელოვანი ცვლილებები:

შრომისინსპექცია

შრო მის კო დექ სი ით ვა ლის წი ნებს აღ ს რუ ლე ბის ეფექ ტი ან მე ქა ნიზ მებს, მათ შო რის 
ძლი ე რი და და მო უ კი დე ბე ლი შრო მის ინ ს პექ ცი ის სამ სა ხუ რის შექ მ ნას.

დისკრიმინაცია

ახა ლი შრო მის კო დექ სის მი ხედ ვით დად გინ და უფ რო ქმე დი თი ან ტი დის კ რი მი ნა ცი
უ ლი მე ქა ნიზ მე ბი. ეს ნა წი ლი ეხე ბა ქალ სა და მა მა კაცს შო რის არა თა ნა ბა რი ანაზღა
უ რე ბის სა კითხ საც, ამ ჟა მად ქალ სა და კაცს შო რის ანაზღა უ რე ბას შო რის სხვა ო ბაა 
38%. ახა ლი კა ნო ნით, თა ნა ბა რი შრო მის თ ვის უნ და იყოს თა ნა ბა რი ანაზღა უ რე ბა.

სამუშაოდრო

ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დრო  კვი რა ში 40 სა ა თი თაა გან საზღ ვ რუ ლი. ზე გა ნაკ ვე თუ
რი სა მუ შაო და საშ ვე ბი იქ ნე ბა მხო ლოდ და საქ მე ბუ ლის თან ხ მო ბი თა და წი ნას წა რი 
შე თან ხ მე ბით და ის არ უნ და იყოს ნორ მი რე ბუ ლი ანაზღა უ რე ბის 125%ზე ნაკ ლე ბი.

თანამშრომლობა

დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლი ა, ხე ლი შე უწყოს და საქ მე ბულ თან კონ სულ ტა ცი ე ბის გა
მარ თ ვას. დად გინ და ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის და კონ სულ ტა ცი ე ბის გა მარ თ ვის ვა
დე ბი და პრო ცე დუ რე ბი.

სტაჟირება

სტა ჟი ო რი ანაზღა უ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ ან მის გა რე შე, ას რუ ლებს გარ კ ვე ულ სა მუ შა
ოს იმი სათ ვის, რომ: აიმაღ ლოს კვა ლი ფი კა ცია და პრო ფე სი უ ლი ცოდ ნა, შე ი ძი ნოს 
პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბი ან პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბა და ჰქონ დეს ვა დე ბით გან
საზღ ვ რუ ლი და საქ მე ბის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა. ახა ლი კა ნონ პ რო ექ ტის მი ხედ ვით, სტა ჟი
რე ბის გავ ლის წე სი და ვა დე ბი იქ ნე ბა მკაც რად გან საზღ ვ რუ ლი.

კორპორაციული პასუხისმგებლობის  
ჯილდო 2020

სა ქარ თ ვე ლო ში კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჯილ დოს კონ კურ სი წელს მე სა მედ ჩა
ტარ და. კონ კურ სი მიზ ნად ისა ხავს ქვე ყა ნა ში კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის კულ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბას და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში ბიზ
ნე სის ჩარ თუ ლო ბის წა ხა ლი სე ბას.

სი ღა რი ბის აღ მოფხ ვ რა; ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა; ღირ სე უ ლი სა მუ შაო და ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდა; მრეწ ვე ლო ბა, ინო ვა ცია და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა; გო ნივ რუ ლი მოხ მა რე ბა და წარ მო ე ბა; 
პარ ტ ნი ო რო ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თ ვის – ეს ის კა ტე გო რი ე ბი ა, რომ ლებ შიც გა მარ ჯ ვე ბუ
ლი კომ პა ნი ე ბი 6 ნო ემ ბერს გა მოვ ლინ დ ნენ და და ჯილ დოვ დ ნენ.

წელს პირ ვე ლად და ჯილ დოვ დ ნენ მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბიც, რომ ლებ მაც კორ პო რა ცი უ ლი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ ლებ ლად სა კონ კურ სო მა სა
ლე ბი მო ამ ზა დეს. კონკურსში 20მდე ჟურნალისტი მონაწილეობდა, ხოლო გამარჯვებულები 
გამოვლიდნენ შემდეგ კატეგორიებში:

zz საუკეთესო სატელევიზიო/რადიო სიუჟეტი;

zz საუკეთესო საგაზეთო/ინტერნეტ სტატია.
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ცე რე მო ნი ის ბო ლოს გა მოვ ლინ და SDG პი ო ნე რი  აჭა რა ჯგუ ფის დი რექ ტორ თა საბ ჭოს წევ რი 
ვა ლე რი ჩე ხე რი ა.
ნო მი ნა ცი ე ბი და გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი:
zz სი ღა რი ბის აღ მოფხ ვ რა  აჭა რა ჯგუ ფი
zz ხა რის ხი ა ნი გა ნათ ლე ბა  სილ ქ ნე ტი.
zz ღირ სე უ ლი სა მუ შაო და ეკო ნო მი კუ რი ზრდა  ეფეს სა ქარ თ ვე ლო.
zz მრეწ ვე ლო ბა, ინო ვა ცია და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა  ალ და გი.
zz გო ნივ რუ ლი მოხ მა რე ბა და წარ მო ე ბა  კრის ტა ლი.
zz პარ ტ ნი ო რო ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თ ვის  HG, კე თილ დღე ო ბი სა და გან ვი თა რე ბის 
ცენ ტ რი, უკე თე სი მო მავ ლის თ ვის.

zz მე დია პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი ბიზ ნე სის თ ვის  ოლი კო ცის კა რიშ ვი ლი (ეკოფაქტი), ეკა გაზ დე
ლი ა ნი (საზოგადოებრივი მა უწყე ბე ლი).

წელს, კონკურსზე 70ზე მეტი განაცხადი შემოვიდა. განაცხადები შეაფასეს საერთაშორისო 
და ადგილობრივი ჟიურის წევრებმა.

კორპორაციული მდგრადობის აკადემია
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ინი ცი ა ტი ვით, 2021 წელს სტარტს აიღებს 
კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის აკა დე მი ა, რო მე ლიც ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებს და სხვა 
და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს შეს თა ვა ზებს სა სერ ტი ფი კა ტო კურ სებს პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი და 
მდგრა დი ბიზ ნე სის მარ თ ვის შე სა ხებ. იქამ დე კი აკა დე მი ის ლექ ტორ თა ჯგუ ფი შე იკ რი ბა, რა
თა ერ თად ემ ს ჯე ლათ სას წავ ლო პროგ რა მი სა და მო მა ვა ლი სტუ დენ ტე ბის თ ვის სა ინ ტე რე სო 
შე თა ვა ზე ბე ბის შე სა ხებ.

სა სერ ტი ფი კა ტო კურ სი შვი დი ძი რი თა დი მო დუ ლის გან შედ გე ბა და 
აკა დე მი ის სტუ დენ ტებს გა აც ნობს ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებს რო
გო რე ბი ცა ა: 

zz კორპორაციული მდგრადობის შესავალი
zz ეთიკა და ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღება
zz ეთიკური ლიდერობა და ადამიანური რესურსების მდგრადი 
მართვა

zz მდგრადობა
zz მდგრადი კორპორაციული 
მმართველობა

zz კორუფციასთან ბრძოლა
zz კომუნიკაცია და ანგარიშგება

SDG PIONEER MEDIA FOR RESPONSIBLE
BUSINESS IN GEORGIA
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პარ ტ ნი ო რო ბა მდგრა დი  
გან ვი თა რე ბის თ ვის

2020 წლის გან მავ ლო ბა ში, GCNG აქ ტი უ რად უწყობ და ხელს მულ ტი სექ ტო რუ ლი პარ ტ ნი ო
რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას ბიზ ნე სის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და სხვა 
მხა რე ე ბის (მთავრობა, აკა დე მი უ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბი) ჩარ თუ ლო ბით. მულ ტი სექ ტო რუ ლი 
პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ ტი წარ მო ად გენს და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის 
ფორ მას, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი და გა რე მოს დაც ვი თი გა მოწ ვე
ვე ბის გა დაჭ რის კენ; ამავ დ რო უ ლად, სარ გე ბე ლი მო აქვს ბიზ ნე სის თ ვის და კორ პო რა ცი ულ 
მდგრა დო ბას უწყობს ხელს.

GCNGმკონსულტაციაგაუწიაბიზნესებსდაარასამთავრობოორგანიზაციებსშემდეგიმიმარ
თულებებით:

zz სა მიზ ნე სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი და გა რე მოს დაც ვი თი გა მოწ ვე ვე ბის შე სა ბა მი სად, თე მა
ტუ რი მი მარ თუ ლე ბე ბის, შე საძ ლებ ლო ბე ბის და პრი ო რი ტე ტე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა;

zz საპ რო ექ ტო გა ნაცხა დე ბის, გეგ მე ბის, აქ ტი ვო ბე ბის, გან რი გის და ბი უ ჯე ტის შედ გე ნა;

zz სრუ ლი საპ რო ექ ტო გეგ მე ბის შედ გე ნა, ასე ვე, იდე ე ბის და კონ ცეფ ცი ე ბის დახ ვე წა;

zz და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის გა მოვ ლე ნის პრო ცეს ში და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის, 
აკა დე მი უ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბის, სა ჯა რო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და ბიზ ნეს სექ ტო რის 
პარ ტ ნი ო რე ბის მო ძი ე ბის მხრივ ჩარ თუ
ლო ბა და კონ სულ ტი რე ბა;

zz გა მოვ ლე ნილ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ
თან და პო ტენ ცი ურ პარ ტ ნი ო რებ თან კო
მუ ნი კა ცი ის ფა სი ლი ტა ცი ა;

zz სო ცი ა ლუ რი და ბიზ ნეს გავ ლე ნის გა ზომ
ვა ში კონ სულ ტი რე ბა და დახ მა რე ბა;

2020წელს:

zz შე მუ შავ და 20+ საპ რო ექ ტო წი ნა და დე ბა და კონ ცეფ ცი ა;

zz გან ხორ ცი ელ და 15+ მულ ტი სექ ტო რუ ლი ინი ცი ა ტი ვა;

zz შედ გა 50+ კომ პა ნი ას თან კო მუ ნი კა ცია  
პარ ტ ნი ო რულ პრო ექ ტებ თან და კავ ში რე ბით;

zz 20+ კომ პა ნია ჩა ერ თო მულ ტი სექ ტო რუ ლი პრო ექ ტე ბის  
შე მუ შა ვე ბის და /ან გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში;

zz 30+ არა სამ თავ რო ბო, აკა დე მი უ რი და სამ თავ რო ბო  
ორ გა ნი ზა ცია ჩა ერ თო პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის და /ან გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში. 

განხორციელებული მულტისექტორული პროექტები:

zz GCNGის, „HG“ის, „ინკლუზიური სა ზო გა დო ე ბა  სა ქარ თ ვე ლოს“, „ჭიტასა“ და  „ASB 
სა ქარ თ ვე ლოს“ მულ ტი სექ ტო რუ ლი კამ პა ნი ა: „დაინახე უსი ნათ ლო თა ნა მო ქა ლა ქე,“ მიზ
ნად ისა ხავ და  უსი ნათ ლო და მცი რემ ხედ ვე ლი თა ნა მო ქა ლა ქე ე ბის სა ჭი რო ე ბებ თან და
კავ ში რე ბით მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა სა და სენ სი ტი ზა ცი ას. კამ პა ნი ის ფარ გ
ლებ ში, GCNGმ კომ პა ნი ებს „HG”ის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი, კომ პა ნი ის 
ლო გო თი და კამ პა ნი ის სლო გა ნით გა ფორ მე ბუ ლი ჭი ქე ბი შეს თა ვა ზა. სულ გა ი ყი და 13 
000 ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი ჭი ქა და შეგ როვ და თან ხა „ინკლუზიური სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თ
ვე ლოს“ ბე ნე ფი ცი ა რე ბის თ ვის თეთ რი ხელ ჯო ხე ბის შე სა ძე ნად.

zz ასო ცი ა ცია “ანიკასა” და  და საქ მე ბის პორ ტალ hiro.geს პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ ტი „შშმ 
პირ თა მხარ და ჭე რი თი და საქ მე ბა“ მიზ ნად ისა ხავ და hiro.geს ჩარ თუ ლო ბით „ანიკას“ ბე
ნე ფი ცი ა რი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის კა რი ე რულ უნარ  ჩ ვე ვებ ში გა
დამ ზა დე ბას და და საქ მე ბის ბაზ რის თ ვის მომ ზა დე ბას. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, სხვა დას ხ ვა 
კომ პა ნი ას მი ე წო დე ბო და ინ ფორ მა ცია შშმ პირ თა და საქ მე ბის პრაქ ტი კულ ას პექ ტებ თან 
და კავ ში რე ბით და და ინ ტე რე სე ბის შემ თხ ვე ვა ში, „ანიკა“ მათ უზი ა რებ და ბე ნე ფი ცი ა რი პი
რე ბის CVებს მა თი და საქ მე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით.

zz GCNGის წევ რ მა კომ პა ნია “HG”მ COVID19 პან დე მი ა ზე სა პა სუ ხოდ ერ თ ჯე რა დი და მრა
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ვალ ჯე რა დი პირ ბა დე ე ბის წარ მო ე ბა და იწყო და გა ნა ხორ ცი ე ლა პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ
ტი, რომ ლის ფარ გ ლებ ში გორ ში და წე როვ ნის და სახ ლე ბა ში მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან (“კეთილდღეობისა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რი,” „უკეთესი მო მავ ლის თ
ვის“) თა ნამ შ რომ ლო ბით პირ ბა დე ე ბი მოწყ ვ ლა დი ჯგუ ფე ბის 500მდე წარ მო მად გე ნელს 
გა დას ცა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში 30მდე იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ
ლი ქა ლი მკე რა ვად და საქ მ და. აღ ნიშ ნულ პრო ექტს  GCNGის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი კორ
პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჯილ დო  2020 გა და ე ცა. 

zz სა რე მონ ტო კომ პა ნია „რინოქსმა“ შე ი მუ შა ვა კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ინი ცი ა
ტი ვა Rinox Support, რომ ლის ფარ გ ლებ ში ახორ ცი ე ლებს პრაქ ტი კა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი რე
მონ ტის სწავ ლე ბის პროგ რა მას სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი, შშმ, პრო ბა ცი ო ნე რი და სხვა 
მოწყ ვ ლა დი ახალ გაზ რ დე ბის თ ვის. პრო ექ ტის პირ ვე ლი ნა კა დის თ ვის სულ 7 ახალ გაზ რ და 
შე ირ ჩა. ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მო ძი ე ბის მიზ ნით კომ პა ნი ამ, GCNGის მხარ და ჭე რით, პარ ტ ნი ო
რო ბა რო გორც არა სამ თავ რო ბო, ასე ვე სა ჯა რო სექ ტორ თან გა ნა ხორ ცი ე ლა. პროგ რა მის 
შე დე გად, ბე ნე ფი ცი ა რებს შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვათ გრძელ ვა დი ა ნად და საქ მ დ ნენ სა რე
მონ ტო სფე რო ში.

zz 2020 წლის თე ბერ ვ ლი დან, ფონ დი „ბილივი“ GCNGსთან თა ნამ შ რომ ლო ბით, სხვა დას
ხ ვა მულ ტი სექ ტო რულ პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე მუ შა ობს. 2020 
წლის გან მავ ლო ბა ში, პარ ტ ნი ო რო ბა და თა ნამ შ რომ ლო ბა შედ გა ისეთ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, 
რო გო რე ბი ცაა MSC Georgia, ფო თის პორ ტი, კომ პა ნია “Lab”, სან  დი ე გოს უნი ვერ სი ტე
ტი,  „კრისტალი“, ილი ას სა ხელ მ წი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, „ჰირო“. შე მუ შავ და ინი ცი ა ტი ვე ბი 
ქ. ფოთ ში არა ფორ მა ლუ რი გა ნათ ლე ბი სა და STEM სფე როს პო პუ ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით და  
პან დე მი ის პე რი ოდ ში მარ ტო ხე ლა მო ხუ ცე ბი სა და სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის და
სახ მა რებ ლად.

zz „ანიკა“ და „კოდალა“  პარ ტ ნი ო რო ბის ფარ გ ლებ ში „ანიკა” და ეხ მა რა ,,კოდალას” სა მი 
შშმ პი რის და საქ მე ბა ში. პარ ტ ნი ო რო ბა მო ი ცავ და შშმ პი რე ბი სა და კომ პა ნი ე ბის მომ ზა დე
ბას ინ ტერ ვი უ ე ბის თ ვის, სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებს კომ პა ნი ებ თან შშმ პი რე ბის და საქ მე
ბის სა კითხ ზე და შერ ჩე უ ლი შშმ პი რე ბის მხარ და ჭე რას უშუ ა ლოდ და საქ მე ბის პრო ცეს ში.

zz „ანიკა” და MBC  შშმ პი რის და საქ მე ბა და სა მუ შაო გა რე მოს ადაპ ტი რე ბა შშმ პირ თა სა ჭი
რო ე ბებ ზე. პარ ტ ნი ო რო ბა მო ი ცავ და შშმ პი რე ბი სა და კომ პა ნი ე ბის მომ ზა დე ბას ინ ტერ ვი

უ ე ბის თ ვის, სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რებს კომ პა ნი ებ თან შშმ პი რე ბის და
საქ მე ბის სა კითხ ზე და შერ ჩე უ ლი შშმ პი რე ბის მხარ და ჭე რას უშუ ა ლოდ 
და საქ მე ბის პრო ცეს ში.

zz „საფარი“ და ჰილ ტონ ბა თუ მი, გა გუ ას კლი ნი კა, აღ მო სავ ლეთ ევ რო
პის უნი ვერ სი ტე ტი  სა მუ შაო ად გი ლას გენ დე რუ ლი დის კ რი მი ნა ცი ის  
აღ მოფხ ვ რა. ,,საფარი” და ეხ მა რა GCNGის წევრ კომ პა ნი ებს ბიზ ნეს 
პო ლი ტი კა სა და ოპე რა ცი ებ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დე ბუ ლე ბე ბის ინ ტეგ რა ცი ა
ში. ორ გა ნი ზა ცი ამ გა მარ თა ტრე ნინ გე ბი აღ ნიშ ნუ ლი კომ პა ნი ე ბის თა ნამ შ რომ ლებ თან 
და შემ დ გომ ში და ეხ მა რა მათ გენ დე რუ ლი თვალ საზ რი სით ში და პო ლი ტი კის გა და
ხედ ვა ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის უნი ვერ სი ტეტ მა და გა გუ ას კლი
ნი კამ უკ ვე და იწყეს მუ შა ო ბა სპე ცი ა ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის მი ღე ბა ზე გენ დე რუ ლი ნიშ ნით 
დის კ რი მი ნა ცი ის აღ მო საფხ ვ რე ლად.

zz GCNGმ ფა სი ლი ტა ცია გა უ წია ოთხ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა სა (ანიკა, 
კო და ლა, SOS ბავ შ ვ თა სო ფე ლი,  Art Inception Edu) და ორ კომ პა ნი ას (ჩიკატაი, სპი
ლო უ) შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბას შშმ პი რებ სა და მზრუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბულ ბავ შ ვებ ში 
ხელ საქ მის უნარ  ჩ ვე ვე ბის გან სა ვი თა რებ ლად. SOS ბავ შ ვ თა სო ფელ მა, Art Inception 
Eduმ და სპი ლო უმ ჩა ა ტა რეს ონ ლა ინ ვორ ქ შო პე ბი მზუნ ვე ლო ბა მოკ ლე ბუ ლი და შშმ 
ბავ შ ვე ბის თ ვის და ას წავ ლეს მათ მე ო რა დი მა სა ლე ბის გან სა თა მა შო ე ბის დამ ზა დე ბა. 
ასე ვე ჩა ტარ და შეხ ვედ რე ბი, სა დაც ბავ შ ვებ მა შე ის წავ ლეს პლას ტ მა სის ბოთ ლე ბის გან 
ვა ზე ბის და მე ო რა დი მა სა ლე ბის გან პირ ბა დე ე ბის დამ ზა დე ბა. სპი ლო უმ ბე ნე ფი ცი ა რე
ბი სა ჭი რო მა სა ლე ბი თაც მო ა მა რა გა. ინი ცი ა ტი ვის მე ო რე ეტაპ ზე, კომ პა ნი ე ბი გეგ მა
ვენ მოკ ლე სას წავ ლო ვი დე ო ე ბის ჩა წე რას სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის თ ვის. 

zz ორი პრო ექ ტი, საგ ზაო უსაფ რ თხო ე ბის და შშმ პი რე ბის IT შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ
რ დის მიზ ნით, და გეგ მ ვის პრო ცეს ში ა. GCNG ფა სი ლი ტა ცი ას უწევს პარ ტ ნი ო რო ბას 
,,ანიკასა” და სხვა დას ხ ვა ტექ  კომ პა ნი ას ( „HT Solutions”, „Mindworks LLC“, „Edison 
Tech“ „FINA LLC“ „Orient Logic,” „ბიზნესისა და ტექ ნო ლო გი ე ბის უნი ვერ სი ტე ტი”) 
შო რის. თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში სხვა დას ხ ვა რე გი ონ ში მცხოვ რე ბი შშმ პი რე
ბის თ ვის ჩა ტარ დე ბა 32 ტრე ნინ გი  IT თე მა ტი კა ზე. ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ობს კო მუ ნი
კა ცია ზე მოთხ სე ნე ბულ კომ პა ნი ებ თან და ერ თობ ლი ვი Zoom შეხ ვედ რა 2021 წლის 
და საწყის ში იგეგ მე ბა. 
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ჩვენ და მედია

ჟურნალი Sustainability Spotlight

პირველად საქართველოში, კორპორაციული მდგრადობის თემაზე, გლობალური შეთანხმების 
საქართველოს ქსელის მიერ, გამოიცემა ორენოვანი ჟურნალი SUSTAINABILITY SPOTLIGHT, 
რომლის მიზანი  პასუხისმგებლიანი ბიზნეს პრაქტიკის საუკეთესო მაგალითების გამოვლენა 
იქნება.

ჟურნალში, ასევე, წარმოდგენილი იქნება მთავრობის ხედვა, ინიციატივები და საქმიანობა 
მდგრადობის საკითხებზე, დიპლომატიური კორპუსისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 
ხედვა ამ მიმართულებით და კორპორაციულ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით 
მსოფლიოში არსებული საინტერესო სიახლეები.

ჟურნალის გავრცელება მოხდება სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორისაა: 
ბიზნეს სექტორი, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები, საქართველოში 
აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი და საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური 
წარმომადგენლობები; სამთავრობო სტრუქტურები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები.

ჟურნალის პირველი ნომერი, რომელიც ბიზნესზე კორონავირუსის გავლენას ეხება, 2021 
წლის დასაწყისში გამოვა, ხოლო შემდეგი ნომერები კვარტალური სიხშირით გამოიცემა. 

GCNG მედიაში

2020 წელს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა ორ წამ ყ ვან ბიზ ნეს გა და ცე მას
თან  საქ მი ა ნი დი ლა და ბიზ ნეს პარ ტ ნი ო რი  ითა ნამ შ რომ ლა. თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ
ში შედ გა 20მდე გა და ცე მა ორ გა ნი ზა ცი ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის, სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვი ლის თა ნა
წამ ყ ვა ნო ბით და რუბ რი კა კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბის სა კითხე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. 

გარ და ამი სა, 3 თვის მან ძილ ზე, ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შ რომ ლე ბის ჩარ თუ ლო ბით, ბიზ ნეს პარ
ტ ნი ო რის რა დიო გა და ცე მის ეთერ ში და ონ ლა ინ გა მო ცე მა Caucasus Business Weekში, 
მი მო ხი ლუ ლი იყო კორ პო რა ცი ულ მდგრა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ
ცი ე ბი, გა მოწ ვე ვე ბი და სექ ტო რებს შო რის თა ნამ შომ ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 

აღ ნიშ ნუ ლი თა ნაშ რომ ლო ბის გარ და, ორ გა ნი ზა ცი ის აქ ტი ვო ბე ბი წარ მო ჩე ნი ლი იყო წამ ყ ვან 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბებ ში, რო გორც ცენ ტ რა ლურ ისე რე გი ო ნულ მე დი ა ში. 
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GCNG მედიაში
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