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ხშირად დასმული კითხვები 

SDG ამბიციის შესახებ 
 

კ: რა არის SDG ამბიცია - SDG Ambition? 

პ: SDG ამბიცია წარმოადგენს აქსელერატორ პროგრამას, რომელიც მიზნად ისახავს გაეროს გლობალური შეთანხმების 
წევრი კომპანიები გამოიწვიოს და მხარი დაუჭიროს მათ, ამბიციური კორპორაციული ამოცანების დასახვაში, რომლებიც 
მდგრადი განვითარების 17 მიზანთან (SDG-ებთან) თანხვედრაში იქნება და დააჩქარებს ბიზნესის და საქმიანობის 
მართვის მთავარ პროცესებში ინტეგრაციას. SDG ამბიცია შესაძლებლობას აძლევს კომპანიებს, გასცდნენ უბრალოდ 
მატების პროგრესს და გააძლიერონ ტრანსფორმაციული ცვლილებები - აითვისონ ბიზნესის ღირებულება, 
ჩამოაყალიბონ მედეგობა და შესაძლებელი გახადონ გრძელვადიანი ზრდა. პროგრამა ჩაეშვა 2020 წლის იანვარში, 
დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე, გაეროს გენერალური მდივნის, ანტონიო გუტიერეშის მიერ. შემდგომ, 2020 
წლის ივნისში გაეროს გლობალური შეთანხმების ლიდერების სამიტზე ჩაეშვა SDG ამბიციის 10 სამიზნე ნიშნული 
(Benchmark) და პირველი აქსელერატორი კი 2021 წლის იანვარში დაიწყო. 

 

კ: რას წარმოადგენს SDG Ambition აქსელერატორი პროგრამა? 

პ: SDG Ambition აქსელერატორის პირველი რაუნდი მიმდინარეობდა 2020 წლის იანვრიდან 2021 წლის ივნისამდე, მეორე 
რაუნდი კი 2021 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის მაისამდე. მესამე რაუნდი 2022 წლის ოქტომბერში უნდა დაიწყოს და 
ფოკუსირებული იქნება უმეტესწილად ვირტუალურ შესაძლებლობების გაძლიერების ვორკშოპებზე კოლეგებთან და 
ექსპერტებთან ერთდ, ასევე საგანმანათლებლო ვიდეოებსა და სალექციო სერიებზე. პროგრამის შესახებ მეტი 
ინფორმაციისთვის, გაეცანით „About the SDG Ambition Accelerator” სექციას. 

 

კ: რა გამოქვეყნდა მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე, დავოსში, 2020 წლის იანვარში? 

პ: მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე, დავოსში, SDG Ambition პროგრამის გაცნობა მოხდა, სახელწოდებით „SDG ამბიცია - 
მოქმედების ათწლეულისთვის ბიზნეს გავლენის მასშტაბირება“. ამით წამოწყებულ იქნა გაეროს გლობალური შეთანხმების 
მდგრადი განვითარების მიზნების შესრულების ახალი ჩარჩო, რომელიც მიზნად ისახავს, დაეხმაროს კომპანიებს, გააღრმაონ 
SDG-ებისა და ათი პრინციპის ინტეგრირება ბიზნეს სტრატეგიებში, ოპერაციებსა და დაინტერსებულ მხარეთა ჩართულობაში. 
პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია აქ. 

 

კ: რა გამოქვეყნდა 2020 წლის ივნისში გაეროს გლობალური შეთანხმების ლიდერების სამიტზე? 

პ: SDG ამბიციის საწყისი 10 სამიზნე ნიშნული (Benchmark) ჩაეშვა ლიდერების სამიტზე, სახელწოდებით „SDG ამბიცია - 
ბიზნეს ნიშნულები მოქმედების ათწლეულისთვის“. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია აქ. 

 

კ: რა არის SDG ამბიციის ნიშნულები? 

პ: SDG ამბიციის ნიშნულები აბსოლუტური, გაზომვადი მიზნების ერთობლიობაა, რომელიც ეფუძნება ანგარიშგების 
დადგენილ მოთხოვნებს. ისინი SDG-ებს ბიზნესისთვის თარგმნიან, აკეთებენ რა აქცენტს საკითხებზე, სადაც ბიზნესს 
უდიდესი გავლენის მოხდენა შეუძლია. ეს კრიტერიუმები გამოიყენება ყველა ინდუსტრიაში და მათი განხორციელება 
ადაპტირებადია, რაც კომპანიებს საშუალებას აძლევს, განსაზღვრონ მიზნები და ამოცანები სფეროებში, რომლებიც 
ყველაზე მატერიალურია მათი ინდუსტრიის კონტექსტში. დამატებითი ინფორმაციისთვის გაეცანით ამბიციის გზამკვლევს. 

 

კ: რა გამოქვეყნდა სექტემბერში გაეროს გენერალური ასამბლეის კვირეულზე Uniting Business LIVE-ზე? 

პ: გაეროს გენერალური ასამბლეის 2020 წლის ისტორიული 75-ე სესიის გახსნაზე გამოქვეყნებული ახალი SDG ამბიციის 
სახელმძღვანელოები ბიზნეს ლიდერებს და მათ ტექნოლოგიურ პარტნიორებს სთავაზობს მხარდაჭერას მდგრადობის 
საქმიანობის გაზომვისა და მართვისთვის ბიზნეს ტექნოლოგიების სისტემებისა და პროგრამული გადაწყვეტებით: 

https://www.unglobalcompact.org/library/5732
https://unglobalcompact.org/library/5791


 

 

 

▪ ამბიციის გზამკვლევი: მიზნების დასახვა მოქმედების ათწლეულისთვის აყალიბებს SDG ამბიციის ნიშნულების 
პირველ კომპლექტს, რომლებიც გამოწვევას უწესებს ორგანიზაციებს, დასახონ უფრო ამბიციური მიზნები და 
ამოცანები იმ სფეროებში, სადაც არიან პოზიციონირებულნი, რათა არსებითი გავლენა იქონიონ. ბიზნეს 
ლიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს დოკუმენტი თავიანთი სტრატეგიის მხარდასაჭერად და დასახონ 
საკმარისად ამბიციური მიზნები, რათა მიაღწიონ SDG-ებს 2030 წლისთვის. 

▪ ინტეგრაციის გზამკვლევი: SDG-ებისთვის ბიზნეს სისტემების შემუშავება წარმოადგენს მიდგომას, რომლის 
მეშვეობითაც SDG ამბიციის ათი ნიშნული შეიძლება ინტეგრირდეს ძირითად ბიზნეს პროცესებსა და 
სისტემებში, რათა ეფექტიანად იზომებოდეს და იმართებოდეს მდგრადობაზე მომართული საქმიანობა. 
ბიზნეს ლიდერებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს პუბლიკაცია სისტემური შესაძლებლობების განსაზღვრისას SDG-
ების ძირითად ბიზნეს პროცესებში ინტეგრირებისთვის. 

▪ SDG ამბიციის ნიშნულების ჩამონათვალი შეიცავს საილუსტრაციო დეტალებს თითოეული ამ ნიშნულის 
კომპანიის ბიზნეს სისტემებში ინტეგრაციის ნაბიჯების შესახებ, ასევე ძირითადი დიზაინის 
გადაწყვეტილებებს, რომლებიც საჭიროა ტექნოლოგიური პარტნიორების ჩართვისთვის. 

 

SDG AMBITION ACCELERATOR-ის შესახებ 
 

კ: ჩემს კომპანიას უკვე დასახული აქვს ამოცანები მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად. 
რატომ უნდა შევუერთდეთ აქსელერატორს? 

პ: გაეროს გლობალური შეთანხმების პროგრესის ანგარიშის მიხედვით, გაეროს გლობალური შეთანხმების წევრი 
კომპანიების 81% აცხადებს, რომ გლობალური მიზნების მხარდასაჭერად ნაბიჯებს დგამს. თუმცა, არსებობს წარმადობის 
უფსკრული იმ ქმედებებსა, რომელსაც ახლა ახორციელებს ბიზნესი, და მდგრადი განვითარების მიზნებით განსაზღვრულ 
გლობალურ და სოციალურ საჭიროებებს შორის. მაგალითად, კომპანიების მხოლოდ 39% ამბობს, რომ აქვთ მიზნები, 
რომლებიც, მათი აზრით, საკმარისად ამბიციურია 2030 წლის დღის წესრიგის განსახორციელებლად, რომლებიც ეფუძნება 
მეცნიერებას და/ან შეესაბამება საზოგადოების საჭიროებებს. ამავდროულად, კომპანიები აცხადებენ, რომ ყველაზე დიდი 
გამოწვევა, რომელსაც აწყდებიან მდგრადობის ხელშეწყობისას, არის მისი ღრმად ჩანერგვა სტრატეგიებში, ოპერაციებსა 
და ღირებულების ჯაჭვებში. ჩვენს უახლეს პროგრესის ანგარიშში, წევრი კომპანიების ნახევარზე ნაკლები აცხადებს, რომ 
ისინი ნერგავენ SDG-ებს თავიანთ ძირითად ბიზნესში, მხოლოდ 37% აყალიბებს ბიზნეს მოდელებს მათ მხარდასაჭერად. 

აქსელერატორი მიზნად ისახავს, გამოიწვიოს კომპანიები, რათა მათ შეაფასონ საკუთარი მიზნების შესაბამისობა ამბიციის 
სწორ დონესთან, რათა ჰქონდეთ პროგრესი SDG-ებისკენ და, ხელი შეუწყოს კომპანიებს, ძირითად ბიზნეს სტრატეგიაში 
სწორი მიზნები ჩააშენონ და პოტენციურად გამოიკვლიონ ინტერესის ახალი სფეროები. არსებული ამოცანებისკენ 
პროგრესის დაჩქარებისთვის საჭირო სტრატეგიების აღმოჩენასთან ერთად, კომპანიებს შეიძლება გაუჩნდეთ შთაგონება, 
გაზარდონ საკუთარი ამოცანების ამბიცია, რათა SDG-ებთან და მსოფლიოს ყველაზე მწვავე გამოწვევებთან უკეთესი 
თანხვედრა ჰქონდეთ. 

 

კ: რა აქტივობებს მოიცავს SDG Ambition Accelerator? 

პ: SDG Ambition ექვს-თვიანი, შედეგზე ორიენტირებული აქსელერატორია, რომელიც მიზნად ისახავს კომპანიების 
გამოწვევას და მხარდაჭერას, დანერგონ ამბიციური კორპორაციული ამოცანები და დააჩქარონ მდგრადი 
განვითარების მიზნების ინტეგრირება ბიზნესის მართვის ძირითად სივრცეში. იგი შედგება კოლეგებთან და 
ექსპერტებთან ერთად დაგეგმილ, მოთხოვნაზე დაფუძნებული და ლაივ სესიების სერიისგან. მონაწილეები 
აქსელერატორს დატოვებენ უკეთესი გააზრებით, თუ რას ნიშნავს ამბიციური კორპორაციული მიზნების დასახვა, 
მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად და მათი მიღწევისკენ დაგეგმვა. ვორკშოპების ინფორმაცია მიღებულია 
კვლევებისგან და SDG ამბიციის ფარგლებში გამოქვეყნებული სხვადასხვა მასალისგან და ისინი შემუშავებულია 
გლობალური შეთანხმების ადგილობრივი ქსელების მიერ, კონკრეტული ქვეყნის განსხვავებულ კონტექსტზე 
მორგებით. მონაწილეები ისწავლიან: 

▪ როგორ მივანიჭოთ სტრატეგიული პრიორიტეტი ქმედებებს, რომლებიც დააჩქარებს თქვენი კომპანიის წვლილს 2030 
წლის დღის წესრიგში 

▪ როგორ დავსახოთ აბსოლუტურ ნიშნულთან (benchmark) შესაბამისი მიზნები, რომლებიც დღეს შესაძლოა 
მისწრაფებად გამოიყურებოდეს, მაგრამ გადამწყვეტია ეკონომიკებისა და საზოგადოებების ტრანსფორმაციის 
წარმართვისთვის 

▪ როგორ მივუდგეთ მდგრადობის მენეჯმენტს განსხვავებულად და შევიმუშაოთ ახალი სისტემები, რომლებიც 
აერთიანებს SDG-ს. როგორ ჩავრთოთ SDG-სთან დაკავშირებული ბიზნეს მიზნები და შედეგები ძირითად პროცესებში 
და ბიზნესის მენეჯმენტში, რათა არსებითად დაჩქარდეს პროგრესი SDG-ებისკენ 

▪ როგორ ჩამოვაყალიბოთ ბიზნეს სარგებლის მაგალითი და გავზარდოთ მდგრადობის მხარდაჭერა კომპანიის შიგნით 

შედეგად: აქსელერატორის ბოლოს, ველით, რომ მონაწილეებს ექნებათ ერთი ან მეტი განახლებული ან ახალი მიზანი, 
რომელიც თანხვედრაშია SDG ამბიციის ნიშნულთან პრიორიტეტული თემის მიხედვით, ექნებათ ინტეგრირების გზის 
მონახაზი, რომელიც განსაზღვრავს მისი მიღწევის გზას და მკაფიო გეგმა, როგორ განახორციელონ SDG ამბიციის მიდგომა 
აქსელერატორის დასრულებიდან 6 თვის თავზე. 

https://unglobalcompact.org/library/5791
https://unglobalcompact.org/library/5789
https://www.unglobalcompact.org/library/5790
https://www.unglobalcompact.org/library/5747


 

 

 

კ: როგორია SDG Ambition Accelerator ხანგრძლივობა? 

პ: საორიენტაციო აქტივობები დაიწყება 2022 წლის ოქტომბრის ბოლოს და ხელმისაწვდომი იქნება მოთხოვნის მიხედვით. 
აქსელერატორი იმოქმედებს 2023 წლის აპრილამდე. გლობალური შეთანხმების ადგილობრივი ქსელები აქტივობების 
დეტალურ ცხრილს მოგაწოდებენ. 

 

კ: რა დრო უნდა დავუთმოთ? 

პ: აქსელერატორი სამ მოდულადაა დაყოფილი და 6 თვის მანძილზე იქნება მოწოდებული. კომპანიებიდან მონაწილეებს 
შეუძლიათ ჰქონდეთ მოთხოვნაზე დამყარებული სესიების, ლაივ ვორკშოპების და კოლეგებთან ცალკე ოთახების თუ 
თვით-საორიენტაციო აქტივობების ნაზავის მოლოდინი. საშუალოდ, მონაწილეებს ექნებათ თითოეულ მოდულზე 2-დან 
3 საათამდე მოთხოვნაზე დაფუძნებული მასალის და 3-დან 4 საათამდე ფასილიტატორის მიერ წარმართული და 
კოლეგებთან ცალკე მსჯელობის შესაძლებლობა. თვით-საორიენტაციო აქტივობები განსხვავებული იქნება ყველა 
კომპანიისთვის, თუმცა საშუალოდ 2-დან 5 საათამდე დრო იქნება საჭირო ლაივ სესიებს შორის სამუშაოდ. ჯამში, 
მონაწილეებმა უნდა დაგეგმონ 6 თვის მანძილზე SDG Ambition accelerator-ზე 30 საათის გამოყოფა. 

 

კ: რა იქნება პროგრამის შედეგი? 

პ: SDG Ambition Accelerator-ის მიზანია, გაზარდოს იმ კომპანიების რიცხვი, რომლებიც ამბიციურ მიზნებს 
დაისახავენ. აქსელერატორის დასრულებისას მონაწილეებს ექნებათ: 

▪ ერთი ან მეტი განახლებული ან ახალი მიზანი, რომელიც თანხვედრაშია SDG ამბიციის ნიშნულთან პრიორიტეტული 
თემის მიხედვით 

▪ ინტეგრირების გზის მონახაზი, რომელიც განსაზღვრავს მისი მიღწევის გზას  

▪ SDG ამბიციის მიდგომის გახორციელების მკაფიო გეგმა 

▪ SDG ამბიციის ნიშნულთან თანმხვედრი მიზნის წარმოჩენის ჩამოყალიბების უნარი (pitch), რათა მიზანი წარუდგინონ შიდა 
დაინტერესებულ მხარეებს და მოიპოვონ მდგრადობის შიდა მხარდაჭერა.  

 

კ: კომპანიებისთვის რა სარგებელია მონაწილეობაში? 

პ: SDG Ambition Accelerator შესაძლებლობას აძლევს კომპანიებს, გასცდნენ უბრალოდ მატების პროგრესს და გააძლიერონ 
ტრანსფორმაციული ცვლილებები - აითვისონ ბიზნესის ღირებულება, ჩამოაყალიბონ მედეგობა და შესაძლებელი 
გახადონ გრძელვადიანი ზრდა. 

 

რას ისწავლით 

▪ როგორ მივანიჭოთ სტრატეგიული პრიორიტეტი ქმედებებს, რომლებიც დააჩქარებს თქვენი კომპანიის წვლილს 2030 
წლის დღის წესრიგში 

▪ როგორ დავსახოთ აბსოლუტურ ნიშნულთან (benchmark) შესაბამისი მიზნები, რომლებიც დღეს შესაძლოა 
მისწრაფებად გამოიყურებოდეს, მაგრამ გადამწყვეტია ეკონომიკებისა და საზოგადოებების ტრანსფორმაციის 
წარმართვისთვის 

▪ როგორ მივუდგეთ მდგრადობის მენეჯმენტს განსხვავებულად და შევიმუშაოთ ახალი სისტემები, რომლებიც 
აერთიანებს SDG-ს. როგორ ჩავრთოთ SDG-სთან დაკავშირებული ბიზნეს მიზნები და შედეგები ძირითად პროცესებში 
და ბიზნესის მენეჯმენტში, რათა არსებითად დაჩქარდეს პროგრესი SDG-ებისკენ 

▪ როგორ ჩამოვაყალიბოთ ბიზნეს სარგებლის მაგალითი და გავზარდოთ მდგრადობის მხარდაჭერა კომპანიის შიგნით 
 

რას მიიღებთ 

▪ ბიზნესის საბაზისო ზემოქმედების გააზრებას, რაც ხელს შეუწყობს ყოვლისმომცველი მდგრადობის სტრატეგიის 
შექმნას 

▪ ამბიციური მიზნების მიღწევის უნარს, რომელიც ისახავს ბიზნეს ქმედებების დახვეწას იმგვარად, რაც რეალურად 
საჭიროა SDG-ების მისაღწევად 

▪ მიმოხილვას, თუ როგორ უნდა მოხდეს მდგრადობის ამბიციური მიზნების ინტეგრირება და ჩართვა ბიზნეს 
ერთეულებში, შესრულების ინტეგრაციის ისეთი მიდგომის წამოწყებით, რომელიც ხელშემწყობ ტექნოლოგიებს 
იყენებს 

▪ ძირითად ინსტრუმენტებს ბიზნეს სარგებლის მაგალითის ჩამოსაყალიბებლად და მის გააზრებას 

▪ ინდუსტრიების გამოცდილებას, რომლებსაც დიდი გავლენა აქვთ მდგრადი განვითარების მიზნებზე 

▪ SDG-ებზე ამბიციური ბიზნეს მოქმედებების ჩამოყალიბებისა და გაზიარების უნარს კორპორაციის ლიდერთა 
მრავალფეროვან ჯგუფთან ერთად 

▪ პროგრამის დასრულების დამადასტურებელ სერთიფიკატს 



 

 

 

მიღების კრიტერიუმები 

გაეროს გლობალური შეთანხმება იწვევს კომპანიებს, შემოუერთდნენ SDG Ambition-ს. კომპანიებს მოეთხოვებათ, იყვნენ 
გაეროს გლობალური შეთანხმების კარგი პრაქტიკის მქონე წევრები და აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმებს: 

▪ ხართ გლობალური შეთანხმების თქვენი ქვეყნის ქსელის წევრი ან, მზად ხართ, შეუერთდეთ მას 

▪  მოწოდებული ხართ, გააძლიეროთ ამოცანების დასახვის პროცესი და განახორციელოთ ქმედებები მდგრადი 
განვითარების მიზნებისკენ პროგრესის გასაზრდელად 

▪ მზად ხართ, დანიშნოთ ორი წარმომადგენელი, სამი თვის მანძილზე კვირაში ორი საათის განმავლობაში პროგრამულ 
აქტივობებსა და ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის და, ასევე, გამოყოთ აღმასრულებელი დონის „ჩემპიონი“, 

რომელიც მიადევნებს თვალს პროგრამის განვითარებას, უზრუნველყოფს მხარდაჭერას და მონაწილეობას 
მიიღებს მაღალი დონის ღონისძიებებში. 

 
კ: ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა აქსელერატორში კომპანიიდან? რაიმე მიღების კრიტერიუმი 
ხომ არაა, რომლიც უნდა ვიცოდეთ? 

პ: ყველა მონაწილე კომპანიას ეთხოვება, დანიშნოს ორი წარმომადგენელი, რომელიც აქტიურად ჩაერთვება 
აქსელერატორში კომპანიის სახელით. ეს მოიცავს SDG ამბიციის ვორკშოპებზე დასწრებას და ორგანიზაციაში კოლეგებთან 
კოორდინაციას, SDG ამბიციის ამოცანების ხელშესაწყობად. აქსელერატორში მონაწილეობის სრული ღირებულების 
მისაღებად, თითოეულ კომპანიას ვურჩევთ, ორი მონაწილე იმგვარად დანიშნოს, რომ ისინი ჩაერთონ ინიციატივებზე 
მუშაობაში, შემდეგი მითითებების შესაბამისად: 

 ერთი მონაწილე პასუხისმგებელია პრიორიტეტების განსაზღვრასა და მიზნების დასახვაზე (მაგ., მდგრადობის / 
სტრატეგიული დეპარტამენტებიდან) 

 ერთი მონაწილე პასუხისმგებელია სისტემების მუშაობის ზედამხედველობასა და ორგანიზაციული მიზნებისადმი 
საქმიანობის მართვაზე (ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი, მონიტორინგისა და შეფასების 
დეპარტამენტი, ა.შ.) 

 SDG ამბიციის წარმომადგენლების გარდა, ყველა მონაწილე კომპანიას ეთხოვება, გამოყოს აღმასრულებელი დონის 
„ჩემპიონი“, რომელიც მიადევნებს თვალს პროგრამის განვითარებას, უზრუნველყოფს მხარდაჭერას და SDG 
ამბიციასთან დაკავშირებულ მაღალი დონის ღონისძიებებში მონაწილეობას მიიღებს. SDG ამბიციის ჩემპიონს 
პირდაპირი კომუნიკაცია უნდა ჰქონდეს აღმასრულებელ დირექტორთან (მაგალითად, C-რანგის ან გამგეობის წევრი). 
კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა, შესაძლოა, თავად მოისურვოს SDG ამბიციის ჩემპიონის როლის მორგება. 

 

კ: არ ვიცი, ვინ უნდა დავნიშნო სისტემების ინტეგრაციაზე პასუხისმგებელ მეორე წარმომადგენლად. 

პ: ეს პირი უნდა იყოს კარგად გარკვეული კომპანიის ტექნოლოგიურ გარემოში და უნდა შეძლოს მისი თავმოყრა. არაა 
აუცილებელი, მას ყველა სისტემის ტექნიკური ცოდნა ჰქონდეს, თუმცა იდეალური იქნება, თუ მას ესმის ძირითადი 
სისტემები, რომელსაც კომპანია იყენებს, მათი მაღალი დონის შესაძლებლობები და თუ მას შეეძლება, ჩართოს 
უფრო სიღრმისეული ცოდნის მქონე ექსპერტები, ასეთი საჭიროების არსებობისას. 

 

კ: კომპანიებს მონაწილეობისთვის დამატებითი თანხა მოეთხოვებათ? 

პ: შესაძლოა, დადგენილი იყოს ხარჯების დაფარვისთვის საჭირო მცირე მოსაკრებელი. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ 
გლობალური შეთანხმების ადგილობრივ ქსელს მეტი ინფორმაციისთვის. 

 

კ: რა განსხვავებაა SDG Ambition Accelerator-ის ადგილობრივ და გლობალურ გზებს შორის? 

ქვეყნის გზა: ქვეყნის გზა ხელმისაწვდომია 26 ქვეყანაში, სადაც პროგრამა ხორციელდება გლობალური შეთანხმების 
ადგილობრივ ქსელებთან თანამშრომლობით მთელს მსოფლიოში. ეს გზა წარმართული იქნება ადგილობრივ ენასა და 
ადგილობრივ დროის სარტყელში. მასში შემოთავაზებული იქნება ლაივ და მოთხოვნაზე დაფუძნებული სესიების სერია, 
მიზანმიმართული მხარდაჭერა, უფრო ინტერაქტიული ვორკშოპები და კოლეგებს შორის კომუნიკაცია. კომპანიები 
დაჯგუფდება საკუთარი ქვეყნის მონაწილეებთან ერთად. ქვეყნის გზაზე ჩართულ მონაწილეებს ხელმისაწვდომობა 
ექნებათ გლობალური და ქვეყნის სესიებზე. 

აფრიკის გზა: წლევანდელი სიახლე, აფრიკის გზა, გააერთიანებს კომპანიებს მთელი კონტინენტიდან, რათა 
ითანამშრომლონ უნიკალური შესაძლებლობებით, მიიღონ ამბიციური ზომები SDG-ებზე. ადგილები შეზღუდულია. 
გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად. 

გლობალური გზა: გლობალური გზა წარმართულია ინგლისურ ენაზე და ის შესთავაზებს იგივე კურიკულუმის შინაარსს, 
როგორც ქვეყნის გზა, რომელიც მიწოდებულია გლობალური ლაივ და მოთხოვნით სესიების სერიის მეშვეობით. ეს 
გლობალური გზა ხელმისაწვდომი იქნება იმ ქვეყნებში, სადაც ქვეყნის გზა მიუწვდომელია. ადგილები შეზღუდულია. 
გთხოვთ მოგვმართოთ დროულად. 

 

 



 

 

რომელ ქვეყნებშია ხელმისაწვდომი აქსელერატორის ქვეყნის შიდა გზა? 

პ: ქსელის მიერ ორგანიზებული აქსელერატორი ამჟამად ხორციელდება გლობალური შეთანხმების 
ადგილობრივ ქსელებში შემდეგ ქვეყნებში: 

▪ ავსტრალია 

▪ არაბეთის გაერთიანებული 
საემიროები 

▪ აშშ 

▪ ბრაზილია 

▪ გაერთიანებული სამეფო 

▪ გერმანია 

▪ გვატემალა 

▪ ეკვადორი 

▪ თურქეთი 

▪ ლიბანი 

▪ მალაიზია 

▪ ნიდერლანდები 

▪ ნორვეგია 

▪ პარაგვაი 

▪ პოლონეთი 

▪ პორტუგალია 

▪ საუდის არაბეთი 

▪ საფრანგეთი 

▪ საქართველო 

▪ სინგაპური 

▪ ტაილანდი 

▪ ურუგვაი 

▪ ფილიპინები 

▪ ფინეთი 

▪ შვედეთი 

 

კ: ჩემს კომპანიას ამჟამად არ აქვს კორპორაციული მიზნები მდგრადი განვითარების მიზნების მისაღწევად. 
საჭიროა თუ არა მიზნის დასახვა მონაწილეობის მისაღებად? 

პ: არა. აქსელერატორის მიზანია, დაეხმაროს კომპანიებს დასახონ და მიაღწიონ ამბიციურ მიზნებს მდგრადი 
განვითარების მიზნების ხელშეწყობისთვის. კომპანიებს არ სჭირდებათ მიზნების დასახვა მონაწილეობის მისაღებად. SDG 
Ambition-ის მეშვეობით, ჩვენ მიზნად ვისახავთ, მონაწილე კომპანიებს მივაწოდოთ კვლევა და ცოდნა, რომელიც საჭიროა 
SDG ამბიციის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანილი კორპორაციული მიზნების თავდაჯერებულად დასახვისთვის 
და ამ მიზნების ძირითად ბიზნეს ოპერაციებში ინტეგრირებისთვის. 

 
კ: არის თუ არა აქსელერატორი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის შესაბამისი? 

პ: ვაღიარებთ, რომ მცირე და საშუალო საწარმოები (SME) სხვადასხვა გამოწვევის წინაშე დგანან, როდესაც საქმე ეხება 
ტექნოლოგიებსა და SDG ინტეგრაციას, განსაკუთრებით ფინანსური რესურსების თვალსაზრისით, რაც საჭიროა ბიზნეს 
სისტემებში ინტეგრაციისთვის. შეიძლება საჭირო იყოს უფრო მიზანმიმართული მიდგომა მცირე და საშუალო 
ბიზნესისთვის, მაგრამ SDG ამბიციის მითითებები მაინც უნდა იყოს გამოყენებული ამ დისკუსიებში ნავიგაციისას. გარდა 
ამისა, მცირე და საშუალო საწარმოებს აქვთ შესაძლებლობა, გამოიყენონ SDG ამბიციის მიდგომა, როგორც კონკურენტული 
უპირატესობა, უფრო გამძლე ბიზნესის ასაშენებლად, ხოლო პროდუქტები უფრო სოციალურად შეგნებულ 
მომხმარებელთან თანხვედრაში მოიყვანოს. დამატებით, შეიძლება არსებობდეს სხვა ორგანიზაციებთან პარტნიორობის 
შესაძლებლობა, რათა შეიმუშაონ გადაწყვეტილებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მდგრადი საქმიანობის ხედვას მთელს 
ღირებულებით ჯაჭვში, სადაც ხარჯები და სარგებელი შეიძლება გაზიარებული იყოს. ჩვენ მოვუწოდებთ ნებისმიერი 
ზომის ბიზნესს, განიხილონ აქსელერატორში შემოთავაზებული SDG ამბიციის მითითებები და მოერგონ მათ, როგორც 
ამას მათი ბიზნეს კონტექსტი მოითხოვს. 

 
კ: შეუძლიათ თუ არა გაეროს გლობალური შეთანხმების არა-ბიზნეს წევრებს, შეუერთდნენ 
აქსელერატორს? 

პ: აქსელერატორი განკუთვნილია ბიზნეს წევრებისთვის. არა-ბიზნეს მონაწილეებს, რომლებსაც აქვთ SDG ამბიციის 
შესაბამისი გამოცდილება და ცოდნა, ვთავაზობთ, განიხილონ SDG ამბიციის მხარდაჭერის შესაძლებლობები გლობალური 
შეთანხმების ადგილობრივი ქსელის წარმომადგენელთან. 
 

კ: ჩემი კომპანია არ არის დაფუძნებული ქვეყანაში, სადაც არის მონაწილე გლობალური 
შეთანხმების ადგილობრივი ქსელი. როგორ მივიღოთ მონაწილეობა SDG Ambition Accelerator-ში? 

პ: ქვეყნის შიდა გზაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც დაფუძნებულნი არიან იმ 
ქვეყნებში, სადაც გლობალური შეთანხმების ადგილობრივი ქსელი მართავს აქსელერატორს. გაითვალისწინეთ, რომ 
კომპანიები უნდა იყვნენ ადგილობრივი ქსელის წევრები. რათა გაიგოთ მეტი, თუ როგორ შეუერთდეთ ადგილობრივ 
ქსელს, გთხოვთ, დაკლიკეთ აქ. თუ კომპანია არ არის დაფუძნებული ქვეყანაში, სადაც ადგილობრივი ქსელი აწარმოებს 
SDG ამბიციას, მას შეუძლია დარეგისტრირდეს აქსელერატორის გლობალურ გზაზე. გთხოვთ, წაიკითხოთ „რა განსხვავებაა 
გლობალურ და ადგილობრივ გზებს შორის“ დამატებითი ინფორმაციისთვის. 

 

კ: როგორ დავრეგისტრირდე SDG Ambition Accelerator-ში მონაწილეობის მისაღებად? 

პ: კომპანიებს შეუძლიათ შეავსონ სარეგისტრაციო ფორმა აქსელერატორში მონაწილეობის მისაღებად, პარასკევის, 2022 
წლის 30 სექტემბრის, ჩათვლით. 

https://www.unglobalcompact.org/engage-locally/about-local-networks
https://unglobalcompact.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3DhJGukAn78eTXg?jfefe=new

