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საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით. სახელმძღვანელოს მომზადება 
შესაძლებელი გახდა შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით. ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ფინანსური მხარდაჭერით  აღმოსავლეთ-დასავლეთის 
მართვის ინსტიტუტის (EWMI) ACCESS-ის პროექტის ფარგლებში. 

 
სახელმძღვანელოს შინაარსზე პასუხისმგებელია სიდა/გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი.  
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და შვედეთის მთავრობის შეხედულებებს.
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სახელმძღვანელოს შემქმნელები მადლობას უხდიანდოკუმენტის მომზადე
ბაში ჩართულ პირებს, რომლებმაც, მიუხედავადდატვირთული გრაფიკისა,
გამოყვესდროდაგაგვიზიარესგამოცდილება.პირველრიგში,აღსანიშნავია
საქართველოსმთავრობისადმინისტრაციისთანამშრომლების,ასევე,საქარ
თველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტროსწარმომად
გენელთეა რუ სი ტაშ ვი ლის როლი,რომელთაინიციატივითდამხარდაჭერით
განხორციელდაპროცესი,ასევესიდას/გლობალურიშეთანხმებისსაქართვე
ლოს ქსელის წარმომადგენელ ლა ნა ჩხარ ტიშ ვი ლის ჩართულობა. ავტორი
ასევემადლობასუხდისბიზნესისადაადამიანისუფლებებისმკვლევარს,ნი კა 
არე ვა ძეს,მოწოდებულიმასალებისადაგაწეულიდახმარებისათვის.

განსაკუთრებით მადლიერებას იმსახურებს საწარმოების თანამშრომელთა
მონაწილეობა, კვლევაში ჩართული იყო სხვადასხვა რგოლის წარმომად
გენელიცხრასახელმწიფოდაერთიმუნიციპალურსაკუთრებაშიმყოფისა
წარმოდან,კერძოდ:სსსაქართველოსრკინიგზა,სსთბილავიამშენი,შპსსა
ხელმწიფოსამშენებლოკომპანია,შპსსაქაერონავიგაცია,შპსსაქართველოს
აეროპორტებისგაერთიანება,შპსსაქართველოსფოსტა,შპსბლექსიარენა
ჯორჯია,შპსტუბერკულოზისადაფილტვისდაავადებათაეროვნულიცენტრი,
შპს ზუგდიდის კომბინატიდა შპსთბილისის სატრანსპორტო კომპანია. მათ
საკუთარიგამოცდილების,მიღწევებისდაგამოწვევებისშესახებფასდაუდე
ბელიინფორმაციამოგვაწოდეს.

ავტორი: ირინე ურუშაძე

რედაქტორი: სალომე ზურაბიშვილი

მადლიერება
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შესავალი 

რას წარმოადგენს გზამკვლევი?

ვისთვის არის ეს გზამკვლევი განკუთვნილი?

როგორ გამოვიყენოთ ეს გზამკვლევი?

რა მიმართებაა ბიზნესსა და ადამიანის უფლებებს შორის? 

რა სტანდარტები არსებობს ბიზნესის პასუხისმგებლობაზე? 

ადამიანის უფლებების პატივისცემა - პრაქტიკული მითითებები
ნაბიჯი 1. აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების პატივისცემაზე 

მოქმედება 1. დაადასტურეთ მზაობა საწარმოს მხრიდან ადამიანის  
უფლებების აღიარებაზე 

მოქმედება 2. შეარჩიეთ უფლებები, რომლებზეც საწარმომ  
პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს 

მოქმედება 3. აცნობეთ მხარეებს აღებული პასუხისმგებლობის შესახებ

რა უნდა აირიდოთ თავიდან?

ნაბიჯი 2. შეაფასე შენი საქმიანობა

მოქმედება 1. დაიწყეთ პასუხისმგებელი ადამიანების გამოყოფით

მოქმედება 2. მოიძიეთ ადამიანის უფლებების შესახებ ინფორმაცია 

მოქმედება 3. განსაზღვრეთ საწარმოს გავლენის ქვეშ მყოფი  
კონკრეტული უფლებები 

მოქმედება 4. შეაფასეთ ადამიანის უფლებებზე საწარმოს გავლენა

მოქმედება 5. შეაფასეთ სამი ტიპის უარყოფითი გავლენა

მოქმედება 6. გამიჯნეთ ადამიანის უფლებებზე უარყოფითი გავლენის რისკების 
იდენტიფიცირება სტანდარტული რისკების იდენტიფიცირებისგან

მოქმედება 7. პერიოდულად აწარმოეთ რისკების იდენტიფიცირება 

მოქმედება 8. სწორად განსაზღვრეთ ადამიანის უფლებებზე გავლენის რისკები 

მოქმედება 9. შეარჩიეთ პროცესები, რომლებშიც უნდა შეფასდეს რისკები

მოქმედება 10. რისკების იდენტიფიცირებისას გაითვალისწინეთ

მოქმედება 11. შეაფასეთ საწარმოს შესაძლებლობები

რა უნდა აირიდოთ თავიდან?

ნაბიჯი 3. განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები  
და დაისახე მიზნები 

მოქმედება 1. გადაწყვიტეთ, რა ტიპის დოკუმენტი იქნება თქვენი პოლიტიკა 

მოქმედება 2. პოლიტიკის ჩამოყალიბების პროცესში  
ჩართეთ დაინტერესებული მხარეები

მოქმედება 3. განსაზღვრეთ საწარმოს ახალი მიდგომების დანერგვის სარგებელი 
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	 რას	წარმოადგენს	გზამკვლევი? 
ვისთვის	არის	ეს	გზამკვლევი	განკუთვნილი?
	 	 როგორ	გამოვიყენოთ	ეს	გზამკვლევი? 
რა	მიმართებაა	ბიზნესსა	და	ადამიანის	უფლებებს	შორის? 
				რა	სტანდარტები	არსებობს	ბიზნესის	პასუხისმგებლობაზე?



ადამიანისუფლებებისპატივისცემისპირველადიადრესატისახელმწიფოა,თუმ
ცასაზოგადოებაშიარსებულისოციალური,ეკონომიკურიდაგარემოსდაცვითი
გამოწვევებისდაძლევამხოლოდსახელმწიფოსარშეუძლია.სწორედამიტომ
მნიშვნელოვანია,საწარმოებმა,განსაკუთრებითკიმათ,რომელთამესაკუთრე
სახელმწიფოა, გაითავისონ საკუთარი წვლილიმდგრადიგანვითარების პრო
ცესშიდადანერგონპასუხისმგებლიანიქცევაადამიანისუფლებებისპატივისცე
მისგზით.

წინამდებარედოკუმენტისაქართველოშისახელმწიფოსაწარმოებისთვისადა
მიანის უფლებების პატივისცემის შესახებ სახელმძღვანელოს მეორე ნაწილია,
რომელიც მკითხველს, საერთაშორისო სტანდარტებისადა საუკეთესო გამოც
დილებითმიხედვით, პრაქტიკულნაბიჯებსდა მოქმედებებს სთავაზობს,რათა
დანერგოსადამიანისუფლებებისპატივისცემასისტემურიმიდგომისსაშუალე
ბით.სახელმძღვანელოსპირველინაწილიწარმოადგენსქართულიკანონმდებ
ლობისადა პრაქტიკის კვლევას, გლობალურად არსებული ინიციატივებისდა
დადებითიგამოცდილებისმიმოხილვას,რომელიც,ამგზამკვლევთანერთობ
ლიობაში,საწარმოებსსრულინფორმაციასაწვდისმათწინაშეარსებულიადგი
ლობრივიდაგლობალურიმოლოდინებისშესახებ.

რას წარ მო ად გენს გზამ კ ვ ლე ვი?
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ვის თ ვის არის ეს გზამ კ ვ ლე ვი გან კუთ ვ ნი ლი?

წინამდებარეგზამკვლევი,პირველრიგში,განკუთვნილიასახელმწიფოსაკუთრებაშიარსე
ბულისაწარმოებისათვის.დოკუმენტი,ასევეშეიძლება,სასარგებლოიყოსსაჯაროსამართ
ლისიურიდიულიპირებისადასახელმწიფოანმუნიციპალურიარასამეწარმეოიურიდიული
პირებისათვის,რომლებიცკომერციულსაქმიანობასეწევიან.

რამდენადაც გზამკვლევი ეფუძნება ბიზნესის და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო
სტანდარტებსდა გამოცდილებას, იგი, ასევე, სასარგებლოა ზოგადად ბიზნესსუბიექტები
სათვის,რომლებიცკორპორაციულიმდგრადობისდასანერგადპირველნაბიჯებსდგამენ
ანსაკუთარიგამოცდილებისუფროსისტემურჩარჩოშიმოქცევასურთ.

გზამკვლევშიმოცემულინაბიჯებიკომპანიისზომისდასაქმიანობისსირთულისგათვალის
წინებისსაშუალებასაციძლევა,რაცმცირე,საშუალოანდიდიზომისსაწარმოებსდოკუმენ
ტისმოქნილადგამოყენებისშესაძლებლობასუქმნის.

სახელმძღვანელოსარჰყავსკონკრეტულიადრესატიამათუიმსაწარმოში.იგიგამიზნუ
ლიაროგორც მაღალმენეჯერულპოზიციაზე მომუშავე პირებისთვის, ასევე კონკრეტული
ფუნქციებისმატარებელითანამშრომლებისთვის(მაგ.სტრუქტურულიერთეულიანთანამ
შრომელი,რომელიც პასუხისმგებელია კორპორაციულ მდგრადობაზე).თუ საწარმოს არ
ჰყავსგამოყოფილიმსგავსიფუნქციისმატარებელისტრუქტურულიერთეულიანკონკრეტუ
ლიპირი,მომიჯნავესფეროზეპასუხისმგებელიპირებიცასევეშეძლებენდოკუმენტისპრაქ
ტიკულმოხმარებაშიდანერგვას(მაგ.ადამიანურირესურსებისმართვაზეპასუხისმგებელი
პირები,საზოგადოებასთანურთიერთობის,მარკეტინგისანმსგავსიფუნქციებისმქონეთა
ნამშრომლები,სამართლებრივიუზრუნველყოფისანრისკებისმართვაზეპასუხისმგებელი
პირებიდასხვა).

დამატებითუნდააღინიშნოს,რომარაერთისახელმწიფოსაწარმომოქმედებსისეთსფე
როში,რომელიცარწარმოადგენსკომერციულსაქმიანობასანარამომგებიანია,თუმცაეს
არგამორიცხავსმათმიერსახელმძღვანელოსგამოყენებას,რამდენადაცარსებითიამათი
გავლენაადამიანისუფლებებზედაარამათიმოგებისმაჩვენებელი.

სახელმწიფო საწარმო, ამ გზამკვლევის მიზნებისთვის, მოი
ცავსროგორცსაქართველოსეკონომიკისსამინისტროსქო
ნებისეროვნულისააგენტოსმართვისქვეშარსებულსაწარ
მოებს,ასევესხვანებისმიერიფორმისსაჯაროსაკუთრებაში
(სრულადანნაწილობრივ) არსებულსუბიექტებს  მუნიციპა
ლურისაწარმოები,ავტონომიურირესპუბლიკისსაკუთრება
შიარსებულისაწარმოები,საპარტნიოროფონდისსაკუთრე
ბაშიარსებულისაწარმოებიდასხვ.
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მოცემულიდოკუმენტიმაქსიმალურადპრაქტიკულიბუნებისაამთავარიმიზანია,შესაბამის
საწარმოსადამიანისუფლებებისპატივისცემისდანერგვაშიპრაქტიკულინაბიჯებითდაეხ
მაროს.

საწარმოები,როგორცსახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებული,ისეკერძო,ერთმანეთისგან
განსხვავდებასფეროს,სტრუქტურის,მართვისსტილისდაბევრისხვამახასიათებლით.შე
საბამისად,ყველაასეთისუბიექტისთვისერთიფორმულისშეთავაზებაშეუძლებელია.გზამ
კვლევისმიზანია,გამოკვეთოსისნაბიჯებიდამოქმედებები,რომლებიცსაერთოაყველა
ტიპისსაწარმოსთვისდა,შესაბამისისაკითხებისგათვალისწინებით,მიესადაგებამათსაჭი
როებებს.საწარმოებიგანსხვავდებარესურსებისმიხედვითაც,რაცასევეგათვალისწინებუ
ლიაგზამკვლევშიდაშესაბამისირჩევებისწორედამრესურსებისმიხედვითადაპტირება
დიადასაწარმოებსშედარებითგამარტივებულანკომპლექსურმიდგომებსშორისარჩევის
საშუალებასაძლევს.

დოკუმენტშიმოცემულიაადამიანისუფლებათაპატივისცემისდანერგვისციკლი,რომელიც
საწარმოებსამპროცესშიგაუკვალავსგზას.ამავდროულად,ციკლიგულისხმობსპროცესის
პერიოდულადგავლასდა ყოველ შემდგომ ეტაპზე საწარმოებს უკვე განხორციელებული
ქმედებებისმიხედვითშემდგომინაბიჯებისდახვეწისსაშუალებასაძლევს.გზამკვლევშიმო
ცემულიანაბიჯებისშემოთავაზებულითანმიმდევრობა,თუმცასაწარმოსსაქმიანობის,გავ
ლენებისმოცულობის,რესურსებისგათვალისწინებითცალკეულინაბიჯებიშეიძლება,ერთ
მანეთისპარალელურადგადაიდგას.

გზამკვლევიმაქსიმალურადმოქნილია,მოცემულიამთავარკითხვებზეპასუხები,რომლე
ბიცსასარგებლოა,ერთიმხრივ,დამწყებისაწარმოებისთვისპირველინაბიჯებისგადასად
გმელადდა,მეორემხრივ,უკვეგარკვეულიგამოცდილებისმქონესაწარმოებსსაშუალებას
აძლევს,გადააფასონდაგააუმჯობესონსაკუთარიპრაქტიკა.

თითოეულინაბიჯიმოიცავსმოქმედებებს,რომლებიცსაწარმოებმაუნდაგანახორციელონ
ნაბიჯის გადადგმისას, სთავაზობს საწარმოებს საკითხების ჩამონათვალს (გამოცდილსა
წარმოებსშეუძლიათ,ამჩამონათვალისმეშვეობითშეაფასონმათმიერუკვეგადადგმული
ნაბიჯები)დაცალკეგამოყოფსმითითებებს,თურასუნდამოერიდონსაწარმოები,მნიშვნე
ლოვანისაკითხებისუგულებელყოფისთავიდანასაცილებლად.

თითოეული ნაბიჯი საჭიროებს სათანადომართვას,დაინტერესებულმხარეთა შესაბამისი
დოზით ჩართულობასდა გამჭვირვალობას.თუმცა ყველაზე მთავარია გადაწყვეტილების
მიმღებიპირებისაქტიურობადამხარდაჭერა,რათადანერგილმიდგომებსმაღალილე
გიტიმაციაჰქონდეს. საუკეთესოპრაქტიკამოწმობს,რომყველაზეწარმატებულკომპანი
ებშიკორპორაციულიმდგრადობადა,კონკრეტულად,ადამიანისუფლებებისპატივისცემა
დაგარემოსდაცვითიმიდგომები,სწორედუმაღლესიგადაწყვეტილებისმიმღებიპირების
მხრიდანგამოხატულიმხარდაჭერის შედეგადინერგება,რაც,თავის მხრივ, აუმჯობესებს
საწარმოსრეპუტაციას,მისდამინდობას,შიდადაგარემხარდაჭერას.

სახელმწიფოსაწარმოებისკონტექსტშიარანაკლებმნიშვნელოვანიამესაკუთრესთანსა
ხელმწიფო,მუნიციპალურანრეგიონულუწყებასთანაქტიურიკომუნიკაციამათიინფორმი
რებისდაჩართულობისუზრუნველსაყოფად,რათასაწარმოსმიერდანერგილიმიდგომები
თანმხვედრიიყოსსახელმწიფოსმიერაღებულსაერთაშორისოანადგილობრივვალდებუ
ლებებთან.

რო გორ გა მო ვი ყე ნოთ ეს გზამ კ ვ ლე ვი?
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ადამიანის უფლებების და თავისუფლებების დაცვა დემოკრატიული საზოგადოების
ერთერთიუმთავრესიმიზანია.ადამიანისუფლებებისმთავარიარსიაყოველიინდივი
დისუფლება,ღირსებითმოეპყრანდადისკრიმინაციისგარეშეისარგებლოსსაკუთარი
უფლებებით.ადამიანისუფლებებიერთმანეთთანმჭიდროდდაკავშირებული,ურთიერთ
დამოკიდებულიდაგანუყოფელიღირებულებებია.

ადამიანისუფლებებისდაცვისვალდებულება, პირველრიგში, სახელმწიფოსაკისრია,
თუმცაესარგამორიცხავსსაზოგადოებრივიცხოვრებისსხვასუბიექტებისმხრიდანმათი
პატივისცემისაუცილებლობას.ბიზნესსუბიექტებს,საკუთარისაქმიანობიდანგამომდინა
რე,საკმაოდმკვეთრიგავლენააქვთადამიანისუფლებებზე,იქნებაესდასაქმებულთა
სამუშაოპირობები,გარემოზეზემოქმედება,მომხმარებელთაუფლებებითუსხვ.სწორედ
ამიტომ,მზარდიაბიზნესისმიერადამიანისუფლებებისპატივისცემისაკენმოწოდებარო
გორცსაზოგადოების,ასევესახელმწიფოთუსაერთაშორისოინსტიტუციებისმხრიდან.

რა მი მარ თე ბაა ბიზ ნეს სა  
და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს შო რის?
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რა სტან დარ ტე ბი არ სე ბობს  
ბიზ ნე სის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე?

ბიზ ნე სებ მა თა ვი დან უნ და 
აიცი ლონ ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბე ბის დარ ღ ვე ვა, მათ შო რის, 
პარ ტ ნი ო რე ბის მხრი დან და 
იმოქ მე დონ შე სა ბა მი სად, თუ 
გა რე ულ ნი არი ან დარ ღ ვე ვა ში.

ხელ   მი  საწ   ვ   დო  მი უნ   და იყოს 
სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  სა  მარ   თ   ლო 
ან არა  სა  სა  მარ   თ   ლო მე  ქა  ნიზ  -
მე  ბი, და ბიზ   ნეს   სუ  ბი  ექ   ტე  ბის 
სა  ჩივ   რის გან   ხილ   ვის მე  ქა  ნიზ  -
მე  ბი დარ   ღ   ვე  ვა  ზე რე  ა  გი  რე -
ბის   თ   ვის.

სა ხელ მ წი ფო ებ მა სა კუ თა რი 
იურის დიქ ცი ის ფარ გ ლებ ში 
უნ და და იც ვან ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბე ბი დარ ღ ვე ვის გან და 
გა დად გან ნა ბი ჯე ბი ბიზ ნე სის 
მხრი დან დარ ღ ვე ვის თა ვი-
დან ასა ცი ლებ ლად.

სახელმძღვანელოპრინციპებისამძირითადსვეტზედგას,ზემოთმითითებულისაკითხების
შესაბამისად.პირველისვეტი„დაიცავი“შეეხებასახელმწიფოსვალდებულებას,დაიცვას
ადამიანისუფლებები;მეორესვეტი„პატივიეცი“განმარტავსბიზნესისპასუხისმგებლობას
ადამიანისუფლებებთანმიმართებით,მესამესვეტი„აღადგინე“კიშეეხებაუფლებისდარ
ღვევისშემთხვევაშისაჭირომექანიზმებსროგორცსახელმწიფოს,ისებიზნესისმხრიდან.

გაეროსპრინციპებისშესახებდეტალურიინფორმაცია,რომელიცმნიშვნელოვანიასახელ
მწიფოსაკუთრებაშიარსებულისაწარმოებისთვისმოცემულიაამსახელმძღვანელოსპირ
ველნაწილში.

გარდა გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპებისა, არსებობს დამატებითი ინსტრუმენტები,
რომლებიც დაეხმარება საწარმოებს, უკეთ გაეცნონ ბიზნესის პასუხისმგებლობის შესახებ
ავტორიტეტულიორგანიზაციებისმოლოდინებს.

1  დოკუმენტის სრული ვერსია ხელმისაწვდომია აქ: 
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
მხარდაჭერილია 2011 წლის 16 ივნისის 17/4 რეზოლუციით, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს (UNHRC) მიერ.

*

დაიცავი პატივი ეცი აღადგინე

2011წელს,ზუსტად10წლისწინათ,გაეროსადამიანისუფლებათასაბჭომერთხმადმოი
წონასარეკომენდაციოხასიათისდოკუმენტი„გაეროსსახელმძღვანელოპრინციპებიბიზ
ნესისადაადამიანისუფლებებისშესახებ“(UNGuidingPrinciplesonBusinessandHuman
Rigths,შემდგომში,UNGPs).1დოკუმენტი31პრინციპსაერთიანებსდათითოეულსშესაბა
მისიგანმარტება/მითითებაახლავს.სახელმძღვანელოპრინციპებსსაერთაშორისოაღია
რებადამხარდაჭერააქვს,მათშორის,ევროკავშირის,ეკონომიკურითანამშრომლობისა
დაგანვითარებისორგანიზაციის,მსოფლიობანკისდასხვაინსტიტუტებისმხრიდან.
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ეკონომიკურითანამშრომლობისადაგანვითარებისორგანიზაციას(OECD)შემუშავებული
აქვსსახელმძღვანელოებიროგორცზოგადადკორპორაციებისმიერადამიანისუფლებათა
პატივისცემის,ასევეკონკრეტულადსახელმწიფოსაწარმოებისმიერკარგიკორპორაციუ
ლიმართვისდანერგვისშესახებ,რომელშიცარსებითიადგილიუჭირავსადამიანისუფლე
ბებისპატივისცემას.აღნიშნულიდოკუმენტებიმიმოხილულიასახელმძღვანელოსპირველ
ნაწილში,მათშესახებსრულიინფორმაციაკიხელმისაწვდომიაშემდეგბმულებზე:

გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა წარ მო ად გენს ყვე ლა ზე მსხვილ ინი ცი ა ტი ვას, რო მე-
ლიც შე იძ ლე ბა კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის და სა ნერ გად საწყი სი წერ ტი ლი იყოს სა-
წარ მო ე ბი სათ ვის, მი უ ხე და ვად მა თი ზო მი სა და საქ მი ა ნო ბის სფე რო სი. გა ე ცა ნით გლო-
ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის საქ მი ა ნო ბას: globalcopmact.ge

სახელმძღვანელოპრინციპებიმულტინაციონალურიკომპანიებისთვის
(რომელიც,ასევე,გამოიყენებანებისმიერისხვაბიზნესისმიერ):
http://mneguidelines.oecd.org/MNEguidelines/

სახელმძღვანელოპრინციპებისახელმწიფო
საწარმოებისკარგიმართვისთვის:
http://www.oecd.org/corporate/soes/

აღსანიშნავია,რომOECDსახელმძღვანელოპრინციპებზეპირდაპირმითითებასაკეთებს
საქართველოსადაევროკავშირსშორისასოცირებისშეთანხმება(იხ.სახელმძღვანელოს
ნაწილი1,თავი1,ქვეთავი:„რავალდებულებებიაქვსსაქართველოსსაერთაშორისოდო
ნეზე?“). გარდა ამისა, გაეროში აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს საერთაშორისო აქტზე
(ხელშეკრულებისანკონვენციისსახით),რომელიცსახელმწიფოებსბიზნესისმიერადამი
ანისუფლებებისპატივისცემისსისტემურიმიდგომებისწახალისებისვალდებულებასდაუ
წესებს(იხ.სახელმძღვანელოსნაწილი1,თავი1,ქვეთავი„რადამატებითიმოლოდინები
არსებობს?“).
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ადამიანის  
უფლებების 
პატივისცემა -  
პრაქტიკული 
მითითებები
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წინამდებარეთავი მიზნადისახავს ასეთი სისტემური მიდგომის ჩამოყალიბებაშიდაეხმა
როსსაქართველოსსახელმწიფო(ასევე,მუნიციპალურ,რეგიონულანსხვასაჯაროდაწე
სებულების)საკუთრებაშიარსებულსაწარმოებს,რათამათშეძლონადამიანისუფლებათა
პატივისცემისდანერგვა,რითიცასევეუზრუნველყოფილიიქნებამათიმდგრადობადაწარ
მატება.2

გაეროსსახელმძღვანელოპრინციპებისდასაერთაშორისოკარგიპრაქტიკისგათვალისწი
ნებით,შეგვიძლია,განვსაზღვროთ6მთავარინაბიჯი,რომელიცსაჭიროაადამიანისუფლე
ბებისპატივისცემისდანერგვისთვის.

2 სახელმძღვანელოს ეს თავი ეფუძნება, ერთი მხრივ, საქართველოში სახელმწიფო საწარმოთა პრაქტიკას, ასევე 
საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილებას და სხვადასხვა სასარგებლო მასალას. მათ შორის: გაეროს გლობალური 
შეთანხმება. UN Global Compact Management Model, 2010, https://www.unglobalcompact.org/library/231 
Shift, Global Compact Netherlands, ბიზნესის კეთება ადამიანის უფლებების პატივისცემით, 2016,  
https://www.businessrespecthumanrights.org 
კორეის ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტის სახელმძღვანელო სახელმწიფო საწარმოებისთვის, 2018,  
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002003003002&pagesize=10&boardtypeid=7019&boardid=7603529; 
Claire Methven O’Brien, Business and Human Rights, A handbook for legal practitioners, Council of Europe, 2019, https://
edoc.coe.int/en/fundamental-freedoms/7785-business-and-human-rights-a-handbook-for-legal-practitioners.html; 
My business and human rights, A guide to human rights for small and medium-sized enterprises, Document Ref. 
Ares(2015)2100861 - 20/05/2015, Council of Europe, 2015,  
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10375/attachments/1/translations/en/renditions/pdf; 
Business Leaders Initiative on Human Rights United Nations Global Compact and the Office of the High Commissioner for 
Human Rights, A Guide for Integrating Human Rights into Business Management, 2006,  
https://www.unglobalcompact.org/library/13; 
OHCHR, The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide, 2012, 
 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf; 
Castan Centre for Human Rights Law Monash University, Human Rights Translated 2.0 - A Business Reference Guide, 2016, 
OHCHR, UN Global Compact, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/Monash_HRT.pdf; 
A Guide for Business How to Develop a Human Rights Policy, United Nations Global Compact Office and Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights, 2011, 
 https://www.ohchr.org/documents/publications/develophumanrightspolicy_en.pdf.

*

აიღე პასუხისმგებლობა 
ადამიანის უფლებებზე

შეაფასე შენი  

საქმიანობა

განსაზღვრე 
პრიორიტეტული 
მიმართულებები და 
დაისახე მიზნები

განახორციელე 

დასახული მიზნები

თვალყური ადევნე  
და პერიოდულად  
შეაფასე შენი  

ნაბიჯები

აწარმოე კომუნიკაცია 
დაინტერესებულ  
მხარეებთან

ნაბიჯი

ნაბიჯი

ნაბიჯი

ნაბიჯი

ნაბიჯი

ნაბიჯი

1

2

3

4

5

6
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თუმცაამნაბიჯებისგადასადგმელადსახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებულსაწარმოებსკონ
კრეტულიღონისძიებებისდაქმედებებისგანხორციელებასჭირდებათ.ქვემოთმოცემულია
მთავარიკითხვებიდამათზეპასუხებითითოეულინაბიჯისთვის,შესაბამისირჩევები,საჭი
როინსტრუმენტებიდამიდგომები.

პროცესის მხარდაჭერა და ფორმალური ინიციირება აუცილებლად საწარმოს უმაღლესი
მმართველობითირგოლიდანუნდაიწყებოდეს,პროცესებიკონკრეტულმიმართულებებზე
პასუხისმგებელმა ადამიანებმა უნდა წარმართონდა შემდეგ კვლავ უმაღლესი მმართვე
ლობითირგოლისმიერუნდადადასტურდეს.პროცესისშესახებმმართველობითრგოლს
სრულიინფორმაციაუნდამიეწოდებოდეს,მაქსიმალურიმხარდაჭერისადალეგიტიმაცი
ისთვის.

ნაბიჯი

1

ნაბიჯი

2

ნაბიჯი

3

ნაბიჯი

ნაბიჯი

ნაბიჯი

4

5

6

აიღე პასუხისმგებლობა 
ადამიანის უფლებებზე

საწარმოსხელმძღვანელობასაჯაროდაცხადებს,რომაღიარებს
ადამიანისუფლებებისპატივისცემისპასუხისმგებლობასდასაკუ
თარისტრატეგიის,კორპორაციულიკულტურისდასაქმიანობის
პროცესშიითვალისწინებსამპასუხისმგებლობას.

საწარმო შესაბამისი მიდგომებით აფასებს საკუთარ რისკებს
და შესაძლებლობებს,როგორცფინანსური, ისე არაფინანსური
კუთხითდასაკუთარისაქმიანობისგავლენებსადამიანისუფლე
ბებზე.

შეფასებისშედეგებისშესაბამისად,საწარმოგანსაზღვრავსსაკუ
თარმიზნებს,სტრატეგიებსდაპოლიტიკასადამიანისუფლებე
ბისპატივისცემისუზრუნველსაყოფად.

საწარმოახორციელებსუკვეგანსაზღვრულპოლიტიკას,უზრუნ
ველყოფსკორპორაციულიკულტურისჩამოყალიბებასდაშესა
ბამისმექანიზმებს,როგორცუფლებებისდარღვევისპრევენციის,
ისერეაგირებისთვის.

საწარმოაკვირდებაგადადგმულნაბიჯებსდააფასებსმათშედე
გიანობასწინასწარგანსაზღვრულიინდიკატორებისმეშვეობით,
რათაშეძლოსსაჭიროცვლილებებისგანხორციელება.

საწარმოუზრუნველყოფსსაკუთარიპროგრესისდანაბიჯებისშე
სახებსაჯაროანგარიშგებითადასხვამეთოდებითკომუნიკაციას.

შეაფასე შენი  

საქმიანობა

განსაზღვრე 
პრიორიტეტული 
მიმართულებები და 
დაისახე მიზნები

განახორციელე 
დასახული მიზნები

თვალყური ადევნე და 
პერიოდულად შეაფასე  
შენი ნაბიჯები

აწარმოე კომუნიკაცია 
დაინტერესებულ  
მხარეებთან
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რა სტან დარ ტე ბი არ სე ბობს  
ბიზ ნე სის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე?

აიღე პასუხისმგებლობა 
ადამიანის უფლებებზე

ნაბიჯი

როგორდავადასტუროთკომპანიისმხრიდანადამიანის
უფლებებისაღიარებადამზაობა?
რომელიუფლებებიარელევანტურისაწარმოსთვის?
რატომარისმნიშვნელოვანიკომუნიკაციააღებული
პასუხისმგებლობისშესახებ?
როგორმოვიქცეთ,თუმმართველიორგანოარეთანხმება
მიღებულგადაწყვეტილებას?
რაუნდაავირიდოთთავიდანპასუხისმგებლობისაღებისას?

ამ თავში თქვენ 
მიიღებთ პასუხს 
კითხვებზე: 

მოქმედება 1. 

დაადასტურეთ მზაობა საწარმოს  
მხრიდან ადამიანის უფლებების აღიარებაზე
ადამიანის უფლებების პატივისცემის დადასტურება, პირველ რიგში, გულისხმობს
უმაღლესი დონის მმართველობითი რგოლიდან შესაბამისი მხარდაჭერის არსებობას,
რაცსაწარმოსგანაცხადსდამატებითლეგიტიმაციასაძლევს.

მაღალი დონის 
განაცხადი

ადამიანისუფლებების
პატივისცემასაწარმოს
ძირითადიმისიის,ხედვის
დაღირებულებებისნაწილი

უნდაიყოს.

პოლიტიკის 
განაცხადი

უფროდაკონკრეტებული
დაჩამოყალიბებული
განაცხადი,როგორდა
რამეთოდებითაღიარებს
საწარმოადამიანის

უფლებებს.

ოპერაციული  
მითითებები

დეტალურიმითითებები
უფლებებისგავლენის
შეფასების,რისკების
თავიდანაცილებისდა
შესაბამისიქმედებების
შესახებრელევანტური
პერსონალისთვის.

უმაღ ლე სი დო ნის გა ნაცხა დი
გაეროს გლობალური შეთანხმების ქსელის წევრობისთვის საწარმომ უნდა წარადგინოს
აღმასრულებელი თანამდებობის პირის მიერ ხელმოწერილი წერილი გლობალური შე
თანხმების10პრინციპისერთგულებისშესახებ.აღნიშნულიდოკუმენტისაუკეთესოსაწყი
სიწერტილიასაწარმოსმიერპროცესისდაწყებისშესახებგანაცხადისგასაკეთებლადდა
უმაღლესირგოლისმენეჯმენტისჩართულობისუზრუნველსაყოფად.

განაცხადისფორმის სანახავადდა გასაკეთებლად შეგიძლიათ მიმართოთ ვებგვერდს:
http://globalcompact.ge/biznesistvis/
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მოქმედება 2. 
შეარჩიეთ უფლებები, რომლებზეც საწარმომ 
პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს
საწარმოსმიერგაკეთებულიგანაცხადიარუნდაიყოსაბსტრაქტულიდაზოგადიმითითება
„საწარმოპატივსსცემსადამიანისუფლებებს“საკმარისივერიქნება.საჭიროა,საწარმომ
გადაწყვიტოს, რომელი უფლებების პატივისცემაზე იღებს პასუხისმგებლობას. თუმცა
ცალკეულიუფლებისშერჩევასაწარმოსგავლენისშეფასებისპროცესისგარეშერთულია.
შესაბამისად, უმჯობესია, შეირჩეს გლობალური სტანდარტები, რომლებიც ბიზნესის მიერ
ადამიანისუფლებებისპატივისცემისჩარჩოზეაკეთებსმითითებას(სტანდარტებისშესახებ
შედარებითდეტალურიინფორმაციაიხ.სახელმძღვანელოსპირველნაწილში).

საწარმოსთვის,რომელიცკორპორაციულიმდგრადობისთვისსისტემურმიდგომებშიპირ
ველნაბიჯებსდგამს,შესაძლოაამსტანდარტებშინავიგაციაცარიყოსმარტივი.გაეროს
გლობალურიშეთანხმება,რომლის10პრინციპიდაფუძნებულიაკომპანიისმიერშრომი
თიუფლებების,გარემოსდაცვის,ადამიანისუფლებებისპატივისცემასადაკორუფციისაღ
მოფხვრაზე,მსგავსიგანაცხადისთვისსაუკეთესოსაწყისიწერტილია.

შემდგომეტაპებზე,როდესაცსაწარმოსუკვეკარგადექნებაგათვითცნობიერებულისაკუ
თარიგავლენები,შესაძლებელია,პასუხისმგებლობისაღებისშესახებგანაცხადიცსპეციფი
კურუფლებებზედამატებითმითითებებსაცშეიცავდეს.უფლებებისშესახებმითითებაცალკე
მდგომივერიქნება.სტანდარტებზემითითებით,როგორიცააგაეროსგლობალურიშეთანხ
მება,გაეროსსახელმძღვანელოპრინციპებიანOECDსახელმძღვანელოები,საწარმოამავ
დროულადაცხადებს,რომიგიისეთსტრატეგიულმიდგომებსაცახორციელებს,რომლებიც
ადამიანისუფლებათაპატივისცემისსისტემურადდანერგვისთვისარისსაჭირო.

რა სტანდარტები არსებობს ბიზნესის მიერ  
ადამიანის უფლებების პატივისცემის შესახებ?

 y გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები ბიზნესის და ადამიანის უფლებების შესახებ 
(UNGPs);

 y გაეროს გლობალური შეთანხმების 10 პრინციპი;
 y OECD სახელმძღვანელო მრავალეროვანი კორპორაციებისთვის;
 y OECD სახელმძღვანელო სახელმწიფო საწარმოების კორპორაციული მართვის შესახებ.

მა გა ლი თი პრაქ ტი კი დან:
ავსტრალიისფოსტას(AustraliaPost),რომელიცავსტრალიისსახელმწიფოსაწარმოა,
ვებგვერდზეგანთავსებულიაქვსკორპორაციულიმმართველობისშესახებგანაცხადი.
იგიშეიცავს8პრინციპსდაშესაბამისრეკომენდაციებს.მათგანმე3პრინციპიმოუწო
დებს პარტნიორებს, პატივი სცენ ეთიკის წესებს, რაც მოიცავს, სხვა სტანდარტებთან
ერთად,ეთიკურისტანდარტებისდაცვასჯანმრთელობის,უსაფრთხოებისდაღირსეული
სამუშაოგარემოსუზრუნველყოფაში,კორპორაციულიპასუხისმგებლობითმოქმედება
ში,საწარმოსსაქმიანობისკანონმდებლობასადარეგულაციებთანშესაბამისობაში.3

3 განაცხადი ხელმისაწვდომია აქ:  
https://auspost.com.au/about-us/corporate-information/our-organisation/corporate-governance-statement *
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მოქმედება 3. 
აცნობეთ მხარეებს აღებული  
პასუხისმგებლობის შესახებ

როდესაც საწარმო პასუხისმგებლობას იღებს ადამიანის უფლებათა პატივისცემაზე, იგი
მზად უნდა იყოს, აღნიშნული სისტემური მიდგომისფარგლებში გააკეთოს,რაც ნიშნავს,
რომადამიანისუფლებათაპატივისცემაკორპორაციულიკულტურისნაწილიუნდაგახდეს.
ამისთვისკიაუცილებელიაროგორცშიდა,ისეგარედაინტერესებულმხარეებსმიეწოდოთ
ინფორმაციასაწარმოსგადაწყვეტილებისშესახებ.

შიდაკომუნიკაციაგულისხმობსსაწარმოსყველარგოლისთვისინფორმაციისმიწოდებას,
რაც შესაძლებელიაროგორც შიდა კომუნიკაციის სისტემების გამოყენებით (მაგალითად,
შიდასოციალურიქსელები;ინტრანეტიანსხვამსგავსისისტემა,თუასეთიარსებობს;შიდა
საინფორმაციობიულეტენიდასხვ.),ასევეთათბირებზე,შიდაშეხვედრებზეან/დაგადამზა
დებისპროცესისმეშვეობით(მაგალითად,თანამშრომელთაგადამზადებაამმიმართულე
ბით,სადაცროგორცგადაწყვეტილებაზე,ისეთანმდევპროცესებზეიქნებასაუბარი).

გარდათანამშრომლებისა,საწარმოსხელმძღვანელობამუნდაუზრუნველყოსინფორმაცი
ისმესაკუთრეებისთვის(მეწილე,აქციონერი)მიწოდება.სახელმწიფოსაწარმოშესაძლოა,
სრულადანნაწილობრივიყოსსახელმწიფოსშესაბამისიორგანოებისსაკუთრებაში.შესა
ბამისად,სახელმწიფოსდასხვაორგანოებსსათანადოინფორმაციადროულადუნდაჰქონ
დეთ.აღსანიშნავია,რომსასარგებლოასახელმწიფოსაწარმოებისმართვაზეპასუხისმგე
ბელიორგანოების (შესაბამისი სამინისტრო, მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეული,
რეგიონულიორგანოები)ჩართვაგადაწყვეტილებისმიღებისპროცესშიც,რაცმათმონაწი
ლეობასდამხარდაჭერასუზრუნველყოფს.

შიდა კომუნიკაცია

�	თანამშრომლები

�	მესაკუთრე(ები)

�	მართვის ორგანო(ებ)ი

გარე კომუნიკაცია

�	შემსყიდველები

�	მიმწოდებლები

�	ბიზნესპარტნორები

�	სამოქალაქო სექტორი
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რო გორ უნ და მო იქ ცეთ, თუ მარ თ ვის ორ გა ნო არ ეთან ხ მე ბა  
თქვენს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას?

სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მის და ნერ გ ვის პრო ცეს ში შე საძ-
ლო ა, მარ თ ვის ცალ კე უ ლი ორ გა ნო ე ბის მხრი დან წი ნა აღ მ დე გო ბას გა და აწყ დ ნენ, რაც შე იძ-
ლე ბა, ბევ რი მი ზე ზით იყოს გა მოწ ვე უ ლი. რო გორც წე სი, ეს მა შინ ხდე ბა, რო დე საც შე სა ბა მის 
ორ გა ნოს კარ გად არ ეს მის, რა სარ გებ ლის მომ ტა ნია ამ პრო ცე სის გავ ლა. 
სწო რედ ამი ტომ, სა წარ მოს მე ნეჯ მენ ტი მზად უნ და იყოს მსგავ სი წი ნა ღო ბე ბის თ ვის და მარ თ-
ვის ორ გა ნოს თან კო მუ ნი კა ცი ი სას აქ ცენ ტი გა ა კე თოს შემ დეგ სა კითხებ ზე:

1 სა ქარ თ ვე ლოს გაცხა დე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო (ასოცირების შე თან ხ მე ბა) და ად გი ლობ-
რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი (ადამიანის უფ ლე ბა თა ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა) მი უ თი-

თებს, რომ გან სა კუთ რე ბუ ლი ზო მე ბი უნ და იყოს მი ღე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ე ბის მი ერ 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა პა ტი ვის ცე მის თ ვის;

2 სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ე ბის უდი დეს ნა წილს მო ეთხო ვე ბა წლი უ რი ან გა რიშ გე ბა ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბე ბის, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის, გა რე მოს დაც ვის და კო რუფ ცი ას თან ბრძო ლის 

სა კითხებ ზე; შე სა ბა მი სი მიდ გო მე ბის არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში კი არ გუ მენ ტა ცი ის წარ მოდ-
გე ნა, რა ტომ არ არ სე ბობს მიდ გო მე ბი და რო დის და ი ნერ გე ბა ისი ნი. შე სა ბა მი სად, კა ნონ- 
 მ დებ ლო ბა ირი ბად მო ითხოვს სა წარ მო ე ბის გან, დრო უ ლად და ნერ გონ ასე თი პრაქ ტი კე ბი;

3 ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა არ არის ტვირ თი სა წარ მო ე ბის თ ვის. არა ერ თი კვლე-
ვა აჩ ვე ნებს, რომ ეს აუცი ლე ბე ლია გა და სარ ჩე ნად და, უფ რო მე ტიც, სა სარ გებ ლოა ნე-

ბის მი ე რი ბიზ ნე სის თ ვის. მო ამ ზა დეთ თქვე ნი ბიზ ნეს სარ გებ ლის მტკი ცე ბუ ლე ბა შე სა ბა მი სი პი-
რე ბის თ ვის წარ სად გე ნად.

იხ. სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილი საკანონმდებლო  
ჩარჩოზე და ნაბიჯი 3 ბიზნეს სარგებელზე.

როგორცგზამკვლევისდასაწყისშიაღინიშნა,საჯაროკომუნიკაციაპროცესისყველაეტაპის
თანმდევიუნდაიყოს.შიდაკომუნიკაციისგარდა,პოლიტიკისშემუშავებისშესახებგარედა
ინტერესებულმხარეებთანკომუნიკაციაცაუცილებელია.
აუცილებელიასაწარმოსგადაწყვეტილება,აიღოსპასუხისმგებლობაადამიანისუფლებებ
ზე, ეცნობოს მის უშუალო ბიზნესპარტნიორებს, როგორიცაა პროდუქციის ან მომსახურე
ბისმიმწოდებლები,შემსყიდველები,დონორები,კრედიტორებიდაა.შ.;მათისაქმიანობა
თქვენსპასუხისმგებლობასთანარსებითკავშირშია,რასაცშემდგომინაბიჯებისაღწერაშიც
შევეხებით,ამიტომაცაუცილებელია,დროულადაცნობოთთქვენიგანაცხადისშესახებ.
შემსყიდველებთანდამიმწოდებლებთანკომუნიკაციანიშნავსსაწარმოსმიწოდებისჯაჭვის
(supplychain)ინფორმირებას,რაცსასურველია,წერილობითისახითმოხდეს,განსაკუთ
რებით,თუკი,თქვენიგანაცხადიდანგამომდინარე,მოსალოდნელიაგარკვეულიცვლილე
ბებიმათპროცესებშიანმათთანურთიერთობაში.
აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო საწარმოების შესყიდვები სახელმწიფო შესყიდვების კა
ნონმდებლობისშესაბამისადხორციელდებადაიგიგარკვეულჩარჩოშიამოქცეული,რაც,
გარკვეულწილად,საშუალებასაძლევსსახელმწიფოსაწარმოს,შესაბამისიურთიერთობის
დაწყებამდე, სატენდერო განაცხადის მეშვეობითაც უზრუნველყოს პოტენციურ მიმწოდებ
ლებთანსათანადოპოლიტიკისდაშესაბამისიმოლოდინებისშესახებკომუნიკაცია.
თქვენისაქმიანობიდანგამომდინარე,შესაძლოა,დამატებითგქონდეთკავშირიდარგისექ
სპერტებთანანსფეროშიმოქმედსამოქალაქოსექტორთან.თქვენიგანაცხადიმათაცუნდა
ეცნობოს,რადგანესუზრუნველყოფსმათჩართულობასშემდეგინაბიჯებისგადადგმისასდა
არსებითადდაეხმარებასაწარმოსეფექტურიმექანიზმებისშემუშავებაში,ზოგშემთხვევაში
კისაჭიროადამიანურიან/დაფინანსურირესურსებისმოძიებაშიცკი.
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მაგალითი პრაქტიკიდან:
ავსტრალიისფოსტასსაჯაროდგამოქვეყნებულიაქვსქცევისკოდექსი(OurEthics),4რო
მელიცეთიკურიდაპასუხისმგებლობითქცევისპრინციპსდამისკომპონენტებსგანმარტავს
დასაქმებულების, კონტრაქტორებისადა ავსტრალიისფოსტის სახელით მოქმედი მესამე
პირებისთვის. ამასთანერთად,ავსტრალიისფოსტასგააჩნიამიმწოდებელთაქცევისკო
დექსი(SupplierCodeofConduct),5რომელიცმოიცავსდებულებებსმიმწოდებლებისმიერ
ადამიანისუფლებებისპატივისცემისშესახებ,როგორებიცააშრომისუფლებები,დისკრიმი
ნაცია,მიგრანტთაუფლებები,გარემოზეზემოქმედებადაა.შ.;მიმწოდებლებიქცევისკო
დექსსხელშეკრულებასთანერთადიღებენდამონაწილეობენმისიშესრულებისრისკების
შეფასებაში.

გარედაინტერესებულიმხარეებისთვისგანაცხადისშესახებინფორმაციისმიწოდებაასევე
შესაძლებელია პროაქტიულად. იაპონური სახელმწიფოსაწარმოShikokuElectric Power
Groupის წლიური ანგარიში დეტალურად შეეხება გამჭვირვალე მენეჯმენტის ფარგლებ
შიკომუნიკაციისსაშუალებებსსხვადასხვადაინტერესებულმხარესთან,მათშორის,მომ
ხმარებლებთან, საზოგადოების წევრებთან და ბიზნესპარტნიორებთან. კომუნიკაციის სა
შუალებები მოიცავს ბროშურების და ჟურნალების მეშვეობით ინფორმაციის მიწოდებას,
შეხვედრებსადგილობრივისაზოგადოებისწევრებთანდასაკონსულტაციოოფისსბიზნეს
პარტნიორებისთვის.6

რა უნ და აირი დოთ თა ვი დან?
განაცხადშიმხოლოდპასუხისმგებლობაზესაუბარი-საწარმოსგანაცხადიმკაფიოდუნდა
განსაზღვრავდეს,რაბერკეტებიაქვსმასდარაშეუძლიაგააკეთოს.მხოლოდპასუხის
მგებლობისმითითებააბსტრაქტულიადაარაჩვენებსთავადსაწარმოსხედვასსაკუთა
რიროლისშესახებ.
გამოწვევებისდამალვა-საწარმომუნდაშეძლოსგამოწვევებისაღიარებადაგანაცხადი
საშუალებასაძლევსმას,მიუთითოს,როგორაპირებსმომავალშიგამოწვევებთანგამ
კლავებას.ამასთან,გამოწვევებზესაუბრითთქვენდაარწმუნებთროგორცშიდა,ისეგა
რედაინტერესებულმხარეებს,რომთქვენიგანაცხადითქვენსსაჭიროებებზეამორგებუ
ლიდარეალურდადებითცვლილებებსისახავსმიზნად.
ადამიანის უფლებების პატივისცემის ფუნქციის იზოლირებულად მინიჭება  მართალია,
პროცესისწარმართვის,შესრულების,ანგარიშგებისფუნქციებიშეიძლება,ერთანრამ
დენიმეადამიანსჰქონდესდაკისრებული,თუმცაესარნიშნავს,რომსხვადასაქმებულ
თათვის უმნიშვნელოა. ადამიანის უფლებათა პატივისცემა მთელი საწარმოს პასუხის
მგებლობაადაარამხოლოდერთიანრამდენიმეთანამშრომლის.ამასთან,შესაბამისი
ფუნქციისმატარებელთანამშრომლებსუნდაჰქონდეთშესაბამისინფორმაციაზეწვდო
მადაშესაძლებლობა,აქტიურადჩაერთონსხვარგოლებთანთანამშრომლობაში.ამით
მოახერხებთშემდგომინაბიჯებისეფექტიანიგადადგმისუზრუნველყოფას.

4 ავსტრალიის ფოსტის ეთიკური მიდგომების შესახებ იხილეთ:  
https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/our-ethics-booklet.pdf 

 5 ავსტრალიის ფოსტის მიმწოდებლის ქცევის კოდექსი ხელმისაწვდომია აქ:  
https://auspost.com.au/content/dam/auspost_corp/media/documents/supplier-code-of-conduct.pdf?

6 კომპანიის 2020 წლის ანგარიში ხელმისაწვდომია აქ:  
https://www.yonden.co.jp/english/assets/pdf/ir/tools/ann_r/annual_e_2020.pdf 

*
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შეამოწმეთ, რამდენად სწორად შეასრულეთ პირველი ნაბიჯი

1.საწარმოსგადაწყვეტილებისმიმღებიპირებისმხრიდანმზადყოფნა
გამოხატულია;

2.პასუხისმგებლობისაღებისგანაცხადიმომზადებულიადაშეიცავსსაჭირო
ელემენტებს:

2.1. საწარმოს ოფიციალური წერილის სახით მომზადდა და ოფიციალურ ვებგვერდზე 
გამოქვეყნდა;

2.2. მასში მოცემულია საერთაშორისო სტანდარტებზე მითითება (მინიმუმ, ერთ-ერთი: 
გაეროს გლობალური შეთანხმება, გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები, OECD 
სახელმძღვანელო პრინციპები);

2.3. წერილს/განაცხადს ხელს აწერს საწარმოს ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირი 
(აღმასრულებელი დირექტორი, გენერალური დირექტორი ან სხვ.);

2.4. ადამიანის უფლებების პატივისცემის შესახებ პასუხისმგებლობა ასევე ასახულია 
კომპანიის ხედვაში, მისიაში ან სხვა ტიპის განაცხადში (ვებგვერდზე, მაღალი დონის 
დოკუმენტში, წლიურ ანგარიშში).

3.ადამიანისუფლებებისპატივისცემისშესახებპასუხისმგებლობისაღების
საკითხისკომუნიკაციამოხდასაწარმოსშიგნითდაგარეთ:

3.1. ეცნობა საწარმოს მესაკუთრეს (მეწილეს, აქციონერს) ან/და მართვაზე 
პასუხისმგებელ უწყებას (ქონების მართვის სააგენტოს, ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროს, სხვა შესაბამის უწყებას, შესაბამის მუნიციპალიტეტს ან 
რეგიონულ ორგანოს, ან სხვ.);

3.2. ეცნობათ საწარმოს თანამშრომლებს (შიდა ქსელის სახით, თათბირებზე ან სხვა 
სახით);

3.3. ინფორმაცია სიახლის სახით განთავსდა ვებგვერდზე, სოციალურ ქსელებში, 
მიეწოდა მედიას;

3.4. სიახლე ეცნობათ საწარმოს პარტნიორებს (შემსყიდველებს, მიმწოდებლებს, 
საერთაშორისო პარტნიორებს ან სხვ.);

3.5. დაინტერესებულ მხარეებს - ადგილობრივ თემს, პროფესიულ კავშირებს, დარგის 
ექსპერტებს, სფეროში მოქმედ სამოქალაქო სექტორს - ეცნობა სიახლის შესახებ.
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შეაფასე შენი 
საქმიანობა

ნაბიჯი

2

რითდავიწყოთსაწარმოსსაქმიანობისშეფასება?

როგორგანვსაზღვროთ,ადამიანისრომელუფლებებზეაქვს
საწარმოსგავლენა?

როგორშევაფასოთადამიანისუფლებებზესაწარმოსგავლენა?

როგორიტიპისუარყოფითიგავლენაუნდაშეფასდეს?

რითგანსხვავდებაადამიანისუფლებებზეუარყოფითი
გავლენისრისკებისიდენტიფიცირებასტანდარტულირისკების
იდენტიფიცირებისგან?

რამდენადხშირადუნდახდებოდესრისკებისიდენტიფიცირება?

როგორგანვსაზღვროთსაწარმოსრისკები?

რაპროცესებშიუნდაშეფასდესრისკები?

რაუნდაგავითვალისწინოთრისკებისიდენტიფიცირებისას?

რაიგულისხმებადაროგორშეუძლიასაწარმოსსაკუთარი
შესაძლებლობებისშეფასება?

რაუნდაავირიდოთთავიდანშეფასებისპროცესში?

ამ თავში თქვენ 
მიიღებთ პასუხს 
კითხვებზე: 

ადამიანისუფლებებზეპასუხისმგებლობისაღებისშესახებგანაცხადისშემდეგკონკრეტუ
ლინაბიჯებიასაჭირო.ამისთვისკიაუცილებელია,სათანადოდშეფასდესსაწარმოსსაქმი
ანობარამდენიმემიმართულებით:

1  საწარმოსშესაძლოგავლენებისშეფასება-რათაგანსაზღვროს,რომელუფლებებზე
როგორიგავლენააქვსმას;

2  რისკებისშეფასება-წინასწარგანისაზღვროს,რამოხდებაუარყოფითიგავლენის
შემთხვევაში;

3  საწარმოსშესაძლებლობებისგანსაზღვრა-რათასაწარმომგანსაზღვროს,რაშეუძლია
გააკეთოსადამიანისუფლებებისპატივისცემისხელშესაწყობად.

ადამიანის უფლებების პატივისცემის დანერგვა არ იწყება პირდაპირ პოლიტიკის 
დოკუმენტის შემუშავებით. საწარმომ ჯერ უნდა გააანალიზოს საკუთარი გამოცდილება, 
მისთვის მნიშვნელოვანი და მასთან დაკავშირებული უფლებები, უფლებებზე ნეგატიური 
გავლენების რისკები და მის ხელთ არსებული შესაძლებლობები.
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მოქმედება 1. 
დაიწყეთ პასუხისმგებელი  
ადამიანების გამოყოფით
პირველრიგში, უნდა განისაზღვროს შესაბამისი პასუხისმგებელი პირი ან პირთა ჯგუფი.
ესენიშეიძლებაიყვნენშესაბამისისტრუქტურულიერთეულისწარმომადგენლები.სახელ
მწიფოსაწარმოებს საქართველოში იშვიათად ჰყავთ კორპორაციულპასუხისმგებლობაზე
ანმდგრადობაზემომუშავეპერსონალი,თუმცაასეთითანამშრომლებისგარდა,ადამიანის
უფლებებისპატივისცემისდანერგვაზეშეიძლებაიმუშაონადამიანურირესურსებისმართვა
ზე,სამართლებრივუზრუნველყოფაზე,შრომისუსაფრთხოებაზე,გარემოსდაცვაზე,საზოგა
დოებასთანურთიერთობაზე(ანზოგადადკომუნიკაციაზე)პასუხისმგებელმაპირებმა,შიდა
აუდიტისსამსახურმა,ბიზნესოპერაციებისმართვაშიდამთავრობასთანანინვესტორებთან
ურთიერთობაშიჩართულმაპირებმადაა.შ.;

ესარნიშნავს,რომადამიანისუფლებებისპატივისცემისპოლიტიკადაპრაქტიკამხოლოდ
ამადამიანებმაუნდაშეიმუშაონ.პროცესიმაქსიმალურადმონაწილეობითიუნდაიყოსდა
მასშიაუცილებლადუნდაჩაერთოსყველადაინტერესებულიმხარედამენეჯმენტისუმაღ
ლესირგოლი.

დარწმუნდით,რომადამიანისუფლებებისშესახებინფორმაციაყველაიმპირსაქვს,ვინც
ამპროცესშიერთვება(შესაძლოა,ესიყოსმათთვისთემატურიინფორმაციაც,როგორიცაა
შრომისდაგარემოსდაცვითიმიმართულებები).რომელიუფლებაუნდაესმოდეთსაწარ
მოს წარმომადგენლებს? ამას მოკლე პასუხი აქვს: „ყველა“. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ
საწარმოსდამისწარმომადგენლებსადამიანისუფლებებისშესახებკომპლექსურიცოდნა
მოეთხოვებათ.არსებითია,მათშეეძლოთ,განსაზღვრონსაწარმოსგავლენაამათუიმუფ
ლებაზედასაქმიანობისშესაბამისადშეარჩიონმნიშვნელოვანიუფლებები.
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ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო ბილი:

�	ადამიანის უფლებათა 
საყოველთაო დეკლარაცია

�	ეკონომიკური, სოციალური და 
კულტურული უფლებების შესახებ 
საერთაშორისო პაქტი

�	საერთაშორისო პაქტი - 
სამოქალაქო და პოლიტიკური 
უფლებების შესახებ

შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის დეკლარაცია და 
რვა ძირითადი კონვენცია:

�	გაერთიანების თავისუფლებისა და 
ორგანიზების უფლების დაცვის შესახებ, 
1948 წ.

�	ორგანიზებისა და კოლექტიური 
მოლაპარაკებების წარმოების უფლების 
შესახებ, 1949 წ.

�	იძულებითი შრომის შესახებ, 1930 წ.

�	იძულებითი შრომის გაუქმების შესახებ, 
1957წ.

�	მინიმალური ასაკის შესახებ, 1973 წ.

�	ბავშვთა შრომის ყველაზე უარესი ფორმების 
შესახებ, 1999 წ.

�	თანაბარი ანაზღაურების შესახებ, 1951 წ.

�	დისკრიმინაციის შესახებ, 1958 წ.

მოქ მე დე ბა 2. 
მო ი ძი ეთ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია
საწყისი წერტილი ყოველთვის არის საქართველოს კონსტიტუცია და მასში განსაზღვრუ
ლიადამიანისუფლებებიდათავისუფლებები.გაეროსსახელმძღვანელოპრინციპებიმო
ითხოვს,ბიზნესმაშეაფასოსსაყოველთაოდაღიარებულიუფლებები,რაცშესაძლოა,სა
ქართველოსკონსტიტუციისფარგლებსაცგასცდეს.სწორედამიტომ,საჭიროა,დამატებით
შეფასდეს ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბილი (ადამიანის უფლებათა საყოველ
თაოდეკლარაცია,სამოქალაქოდაპოლიტიკურუფლებათაპაქტიდაეკონომიკურ,სოცი
ალურდაკულტურულუფლებათაკონვენცია)7დაშრომისსაერთაშორისოორგანიზაციის
რვაძირითადიკონვენციითგანმტკიცებულიპრინციპებიშრომისფუნდამენტურიუფლებების
შესახებ.8

დამატებითუნდააღინიშნოს,რომადამიანისუფლებებიასევემოიცავსგარემოსდაცვით
საკითხებს,რამდენადაცგარემო პირდაპირ კავშირშია ადამიანის უფლებებთან. მაგალი
თად,სუფთადაჯანსაღგარემოშიცხოვრებისუფლებაასევესაყოველთაოდაღიარებული
უფლებაადასაწარმოებმაგანსაკუთრებულიყურადღებაუნდადაუთმონთავიანთგავლენას
კლიმატსადაგარემოზე.

 7 დოკუმენტები ხელმისაწვდომია: ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, 1948:  
http://myrights.gov.ge/uploads/file-manager/Conventions/UDHRgeo.pdf; საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო 
და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, 1966, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1398335; ეკონომიკური, 
სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი, 1966,  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1483577. 

8 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციები ხელმისაწვდომია აქ:  
https://gtuc.ge/კანონმდებლობა/საერთაშორისო-კონვენციები/. 

*
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მოქმედება 3. 

განსაზღვრეთ საწარმოს გავლენის ქვეშ მყოფი 
კონკრეტული უფლებები

საწარმოსთვისმთავარიამოსავალიწერტილიუნდაიყოსმაქსიმალურადკონკრეტულიდა
კომპანიის რეალობასთან დაკავშირებული შეფასება. მაგალითისთვის, საზოგადოებრივი
ტრანსპორტისკომპანიისგავლენისქვეშშეიძლებამოხვდესგადაადგილებისთავისუფლე
ბა,საგზაოუსაფრთხოება,სუფთაჰაერიდაა.შ.;თუკომპანიამოპოვებითინდუსტრიაშიფუნ
ქციონირებს,მისიგავლენისქვეშხვდებაგარემოსდაცვითისაკითხებისმთელისპექტრი,
ადგილობრივიმოსახლეობისსაკუთრებისუფლება,ტრადიციულიკულტურულიცხოვრების
დაცვისუფლება,რელიგიისდაგამოხატვისთავისუფლებებიცკი.ნებისმიერსექტორშიმოქ
მედისუბიექტისგავლენისქვეშააღირსეულიშრომის,შრომისუსაფრთხოების,დასვენების,
გაფიცვისდასხვაშრომითიუფლებებისდაცვა.

როდესაცსაწარმოსშესაბამისწარმომადგენლებსადამიანისუფლებებიკარგადაქვთგა
აზრებულიდაყველაინსტრუმენტიგამოყენებულია,ყურადღებისმიღმაარრჩებაარცერთი
უფლება.შესაბამისად,საწარმოსაქტივობები,პროექტებიდაინიციატივებიშეიძლება,ინ
დივიდუალურადშეფასდესდაგამოიკვეთოსუფლებები,რომლებზეცსაწარმოსპირდაპირი
ანირიბიგავლენააქვს.აღსანიშნავია,რომსაწარმოსდაგეგმილიანმიმდინარეპროექ
ტები,რომლებიცძირითადისაქმიანობიდანარგამომდინარეობს,ასევეგათვალისწინებუ
ლიუნდაიყოს,რამდენადაცხშირადმათიგავლენაგანსხვავებულია.მაგალითად,ინფრას
ტრუქტურულიპროექტი,რომელსაცჯანდაცვისსფეროშიმოქმედისაწარმოახორციელებს,
მოითხოვსადგილობრივიმოსახლეობისსაკუთრების,გარემოსდაცვისდასხვაუფლებების
გათვალისწინებას,რაცჩვეულისაქმიანობისდროსარმოხვდებოდაკომპანიისგავლენის
ქვეშ.

აუცილებლად უნდა შეფასდეს დაგეგმილი პროექტები და 
ინიციატივები, რადგან მათ შეიძლება, განსხვავებული გავლენა 
ჰქონდეთ, ვიდრე სტანდარტულ საქმიანობას.
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მა გა ლი თი პრაქ ტი კი დან:
იკეასმდგრადიგანვითარებისსტრატეგიაtheIKEAPeople&PlanetPositivestrategy9
ეფუძნებაგაეროსმდგრადიგანვითარებისმიზნებსდასამიძირითადინაწილისგანშედგე
ბა:ჯანსაღიდამდგრადიცხოვრება,ცირკულარულიდაკლიმატურიპოზიტივი,სამართლი
ანობადათანასწორობა.სტრატეგიისმესამენაწილისამართლიანობადათანასწორობა
მოიცავსადამიანისუფლებებისპატივისცემასIKEAსბიზნესში,ისევეროგორცკონკრეტულ
პრობლემებსდამათზეპასუხს.მაგალითად,სტრატეგიისმნიშვნელოვანინაწილიაბავშვთა
უფლებები,ჯანმრთელობადაუსაფრთხოება,გენდერულითანასწორობა.

IKEAსმიმწოდებლებთანურთიერთობასარეგულირებს IWAYსტანდარტი,რომელიცმიმ
წოდებლებსგარემოსდაცვისდასოციალურიპოლიტიკისმოთხოვნებსუყენებს.აღნიშნული
სტანდარტებიეფუძნებაადამიანისუფლებებისფუნდამენტურპრინციპებსგაეროსადამია
ნისუფლებათადეკლარაციისფარგლებშიდაისეთმნიშვნელოვანაქტებს,როგორებიცაა
ILOფუნდამენტურიკონვენციებიდაგაეროსგლობალურიკომპაქტისპრინციპები.ძირეული
სტანდარტებიკრძალავს:იძულებითშრომას,გარემოზემძიმეზემოქმედებას,ჯანმრთელო
ბისადაუსაფრთხოებისმძიმესაფრთხეებს,არასრუწლოვანთაშრომასდაა.შ.10

 9  სტრატეგია ხელმისაწვდომია აქ: https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/pdfs/people-
and-planet-sustainability-strategy/people-and-planet-positive-ikea-sustainability-strategy-august-2020.
pdf?rev=3a3e9a12744b4705b9d1aa8be3b36197&hash=099EADD58A6B850BD522866B8E01F518

 10 იკეას სტანდარტების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ:  
https://gbl-sc9u2-prd-cdn.azureedge.net/-/media/aboutikea/pdfs/people-and-planet-
sustainability-strategy/people-and-planet-positive-ikea-sustainability-strategy-august-2020.
pdf?rev=3a3e9a12744b4705b9d1aa8be3b36197&hash=099EADD58A6B850BD522866B8E01F518 

*

მოქმედება 4.
 შეაფასეთ ადამიანის უფლებებზე საწარმოს გავლენა

ადამიანის უფლებებზე გავლენის შეფასება ნიშნავს კონკრეტული შესაძლო უარყოფითი
გავლენისიდენტიფიცირებას.ამისთვისსაწარმომუნდაგაითვალისწინოს,უფლებებისშე
საბამისადრატიპისუარყოფითიგავლენაშეიძლებაჰქონდესმასპირდაპირანრატიპის
გავლენების თანამონაწილე შეიძლება აღმოჩნდეს საკუთარი ბიზნესურთიერთობებიდან
გამომდინარე.

საწარმომუნდაშეაფასოს:

1.რაგავლენასიწვევსსაკუთარიქმედებებით;

2.რაგავლენასუწყობსხელსსაკუთარიქმედებებითანკონტრაქტორებისქმედებებით;

3.რაგავლენასთანარისდაკავშირებულისაკუთარიმიწოდებისჯაჭვისფარგლებში.
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შედარებითმაღალირესურსებისდაგამოცდილებისმქონესაწარმოსშეუძლია,გავლენების
შეფასება გააკეთოს არა მხოლოდსაწარმოსოპერაციებისდონეზე, არამედპროდუქციის
ან/დამომსახურებისდონეზე,რაცსასიცოცხლოციკლისშეფასებასწარმოადგენს(lifecy
cleassessment).ესსაშუალებასაძლევსკომპანიას,პროდუქტის/მომსახურებისშემუშავე
ბისეტაპიდანმიწოდებისანგამოყენებისეტაპამდემთელიპროცესისმანძილზეარსებული
გავლენებიმიიღოსმხედველობაში.

საწარმომასევეუნდაშეაფასოსგავლენისმასშტაბი,ფარგლებიდაუფლებისაღდგენისშე
საძლებლობები.11

11 ცხრილი ადაპტირებულია Shift, Global Compact Netherlands,  
Doing Business With Respect For Human Rights (შემდგომში, Shift, 2016), 2016, გვ. 52.  
https://www.businessrespecthumanrights.org/en/page/346/tracking-performance

*

განზომილება განმარტება

მაგალითები

მასშტაბი რამდენად მძიმე და 
სერიოზული შეიძლება 
იყოს გავლენა?

ფარგლები რამდენად ფართოდაა 
გავრცელებული (რამდენ 
ადამიანს ეხება)?

უფლების 

აღდგენის 

შესაძლებლობა

რამდენად რთული 
იქნება სიტუაციის 
გამოსწორება?

პოტენციურად  
ნაკლებად მწვავე

თანამშრომელი 
გათავისუფლებულია 
სამსახურიდან განმარტების 
გარეშე

სა წარ მოს აქ ტი ვო ბებს ერ თი 
ან ორი ადა მი ა ნის ცხოვ რე-
ბა ზე აქვს გავ ლე ნა 

თა ნამ შ რომ ლის დის კ რი მი-
ნა ცი ის ნიშ ნით გა თა ვი სუფ-
ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში მი სი 
აღ დ გე ნა დრო უ ლად და სა-
თა ნა დო კომ პენ სა ცი ის გა ცე-
მით შე საძ ლე ბე ლი ა, მსგავ-
სი შემ თხ ვე ვე ბის მო მა ვალ ში 
გა მო რიცხ ვის თ ვის შე სა ბა მი-
სი ნა ბი ჯე ბის გა დად გ მით

პოტენციურად  
უფრო მწვავე

საწარმო იყენებს 10 წლის 
ბავშვის შრომას მძიმე 
პირობებში

მთე ლი თე მი (სოფელი, და-
სახ ლე ბა) ექ ცე ვა სა წარ მოს 
გავ ლე ნის ქვეშ

თა ნამ შ რო მე ლი და ა ვად და 
გა ნუ კურ ნე ბე ლი სე ნით შე სა-
ბა მი სი ჯან დაც ვის და უსაფ-
რ თხო ე ბის ზო მე ბის უგუ ლე-
ბელ ყო ფის გა მო
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მოქმედება 5. 

შეაფასეთ სამი ტიპის უარყოფითი გავლენა

საკუთარი ქმედებით გამოწვეული გავლენები

გავლენები, რომლებსაც ხელს უწყობს საწარმო

საწარმოსთან დაკავშირებული გავლენები

	� სამ შე ნებ ლო სა წარ მო ში სა ხი ფა თო გა რე მო ში მუ შა ო ბის პრაქ ტი კე ბი;

	� სა კუ რი ე რო ან სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბი სას სა წარ მოს მი ერ პი რა დი გზავ ნი ლე ბის გან თავ-
სე ბა სა ჯა რო სივ რ ცე ში, რო გო რი ცაა სა ერ თო საცხოვ რებ ლის სა ფოს ტო ყუ თი;

	� სა წარ მოს ნარ ჩე ნე ბის ად გი ლობ რი ვი სას მე ლი წყლის წყა რო ში ჩაყ რა/ ჩა დი ნე ბა.

	� სა  წარ   მო ყი  დუ  ლობს ეკი  პი  რე  ბას თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბის   თ   ვის იმ   დე  ნად და  ბალ ფა  სად, რომ 
მიმ   წო  დე  ბე  ლი და  საქ   მე  ბულ   თა სა  მარ   თ   ლი  ა  ნი ანაზღა  უ  რე  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფას ვერ 
ახერ   ხებს;

	� რამ   დე  ნი  მე სა  წარ   მოს ნარ   ჩე  ნი მი  ე  დი  ნე  ბა ერთ სოფ   ლის წყა  რო  ში, თი  თო  ე  უ  ლი სა  წარ  -
მოს ნარ   ჩე  ნე  ბის მო  ცუ  ლო  ბა კა  ნო  ნით და  საშ   ვებ ფარ   გ   ლებ   ში  ა, თუმ   ცა ერ   თ   დ   რო  უ  ლად 
მავ   ნე  ა.

	� სა  წარ   მო ყო  დუ  ლობს პირ   ვე  ლად მა  სა  ლას კომ   პა  ნი  ის   გან, რო  მე  ლიც მო  პო  ვე  ბის პრო -
ცეს   ში აზი  ა  ნე  ბის კულ   ტუ  რუ  ლი მემ   კ   ვიდ   რე  ო  ბის ძეგლს.

	�  სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცია სესხს აძ ლევს სა წარ მოს, რო მე ლიც ცნო ბი ლია იმით, რომ ად გი-
ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას ტრა დი ცი უ ლი საცხოვ რი სი დან აძე ვებს, მი უ ხე და ვად გან ს ხ ვა ვე ბუ-
ლი შე თან ხ მე ბი სა;

	� საწარმომ მიაქირავა ფართი კომპანიას, რომელშიც ქალთა მიმართ ძალადობა მოხდა.

საწარმო

საწარმო

საწარმო

გავლენის ქვეშ მყოფი 
მხარეები

გავლენის ქვეშ 
მყოფი მხარეები

გავლენის ქვეშ 
მყოფი მხარეები

კომპანიის 
პარტნიორი

მესამე 
პირი
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მოქმედება 6. 

გამიჯნეთ ადამიანის უფლებებზე უარყოფითი გავლენის 
რისკების იდენტიფიცირება სტანდარტული რისკების 
იდენტიფიცირებისგან 

ამშემთხვევაშისაწარმოაფასებსუარყოფითნეგატიურგავლენასადამიანისუფლებებზე
პირდაპირ,თანამონაწილეობითანსხვაგვარიკავშირისშედეგად(ე.წ.cause,contribute,
linkageჩარჩო,იხ.ზემოთ).

ამ ტიპის რისკების შეფასება მიზნად ისახავს მათი ეკონომიკური, რეპუტაციული, სამარ
თლებრივიშედეგებისწინასწარგანსაზღვრასდა,ხშირშემთხვევაში,ფინანსურადდათვლა
დიშესაძლოზარალისგაანგარიშებას.მაგალითად,უარყოფითიგავლენა,რომლისგამოც
რეპუტაციულირისკებიმაღალია,შესაძლოამომხმარებლებისმიერსაწარმოსმომსახურე
ბისანპროდუქტისშესყიდვაზებოიკოტშიგამოიხატოს,რასაცრეალურიფინანსურიშედე
გები აქვს. მართალია, სახელმწიფოსაწარმოები ხშირად ისეთ სეგმენტებშიოპერირებენ,
სადაცმომხმარებელსდიდიარჩევანიარაქვს,თუმცაასეთშემთხვევაშიპოლიტიკურირის
კებიციჩენსთავს,რადროსაცსაზოგადოებრივიპროტესტიღვივდებადაშესაბამისმეწილე/
აქციონერსპრობლემაექმნება.

საქართველოშისახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებულსაწარმოებთანარაერთისამართლებ
რივიდავაცწარმართულა,რაცასევედამატებითსაკმაოდმწვავერისკია.სამართლებრი
ვიხარჯებისგარდა,დავისწარუმატებლადდამთავრებისშემთხვევაშისაწარმოშესაბამის
ფინანსურზარალსაციღებს.ასეთირისკებისწინასწარშეფასებაარამხოლოდადამიანის
უფლებებისუკეთპატივისცემასნიშნავს,არამედაზღვევსსაწარმოსშემდგომიგართულებე
ბისგან(მითუფრო,რომსახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებულისაწარმოსხელმძღვანელობა
ხშირადგანსხვავებულიპოლიტიკურიპასუხისმგებლობისმატარებელიცარისშესაბამისსა
ხელმწიფოუწყებასთანმიმართებით).

12  ამ საკითხზე დამატებით იხილეთ: Practical Definitions of Cause, Contribute, and Directly Linked to 
Inform Business Respect for Human Rights, 2017, ხელმისაწვდომია აქ:  
https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/Debevoise-Enodo-
Practical-Meaning-of-Involvement-Draft-2017-02-09.pdf

*

საერთაშორისოსტანდარტებიგამოყოფსბიზნესსუბიექტებისსამიტიპისგავლენასადამია
ნისუფლებებზე,რომლებიცსაწარმოსყურადღებისქვეშუნდაიყოს.როდესაცხდებაკონ
კრეტულიპროექტების,ოპერაციებისანპროცესებისშეფასება,შესაბამისმაპირებმაუნდა
გაითვალისწინონროგორცუშუალოდსაწარმოდანმომავალიშესაძლოუარყოფითიგავ
ლენისშემთხვევები,ასევემათთანსახელშეკრულებოანსხვატიპისბიზნესურთიერთობაში
მყოფიორგანიზაციებისდა,ზოგადად,მიწოდებისჯაჭვში(supplychain)მყოფისუბიექტე
ბისგანმომდინარესაფრთხეები.12

გავლენებისსწორშეფასებასარსებითიმნიშვნელობააქვსსაწარმოსმიერშესაბამისიმოქ
მედებებისდაშესაძლებლობებისშეფასებისთვის.
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მა გა ლი თი პრაქ ტი კი დან:
ნორვეგიულისახელმწიფოსაინვესტიციოფონდიNorfundინვესტიციებსპასუხისმგებლო
ბით ახორციელებს (responsible investment).13  ამ პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი,
გარემო,სოციალურიდამმართველობითისტანდარტების(ESG)შესაბამისად,რისკებისშე
ფასებაა.Norfundაფასებსინვესტიციასთანდაკავშირებულრისკებსდამათიმართვისშე
საძლებლობასპოტენციურბიზნესპარტნიორებშისაერთაშორისოფინანსურიკორპორაციის
საქმიანობისსტანდარტებისშესაბამისად(IFCPerformanceStandards).

	� IFC სტანდარტები გამოიყენება კერძო სექტორში გარემოდა სოციალურირისკების
შეფასებისთვისფინანსურიინსტიტუციების,ბანკებისდაგანვითარებისფინანსურიინ
სტიტუციების მიერ და მოიცავს ფუნდამენტურ ადამიანის უფლებებს, როგორებიცაა
შრომისუფლებები,კულტურულიმემკვიდრეობა,თემებისადამკვიდრიმოსახლეობის
უფლებებიდაა.შ.

	� Norfundარსთხოვსპოტენციურპარტნიორებს,სრულყოფილადჰქონდეთდანერგი
ლისაერთაშორისოESGსტანდარტები,თუმცასთხოვსკომპანიებს,ჰქონდეთეფექტუ
რისამოქმედოგეგმაIFCსტანდარტებთანდროთაგანმავლობაშიდაახლოებისთვის.
აღნიშნულიპირობასაინვესტიციოშეთანხმებისნაწილიადამისიშინაარსიკომპანიის
არსებულირისკებისშესაბამისადგანისაზღვრება.

მოქმედება 7. 

პერიოდულად აწარმოეთ რისკების იდენტიფიცირება
რისკებისშეფასებაუნდახდებოდესპერიოდულად(მაგალითად,ყოველწლიურადანსხვა,
საწარმოსსაქმიანობაზემორგებულიციკლით).თუმცაგარდაპერიოდულობისა,რისკების
შეფასებაასევეუნდახდებოდესშესაბამისპროექტებზეც,განსაკუთრებით,როდესაცმსხვილი
ანთავდაპირველიშეფასებისასდაუგეგმავიპროექტიხორციელდება.

მოქმედება 8.

სწორად განსაზღვრეთ ადამიანის  
უფლებებზე გავლენის რისკები
რისკებისგანსაზღვრაზეპასუხისმგებელიადამიანთაჯგუფიკარგადუნდაიცნობდესყველა
უფლებასდაგააზრებულიჰქონდესგავლენები,რომლებიცსაწარმომუკვეშეაფასა.

გავლენებისგააზრებისშემდეგუნდაშეფასდესუარყოფითიგავლენები(მაგალითად,და
საქმებისპროცესშიგავლენაშეიძლებაიყოსთანასწორობისუფლებაზე,უარყოფითიგავ
ლენაკინიშნავსსქესისანსხვანიშნითდისკრიმინაციას).

არსებითია,საწარმომსწორადშეაფასოს,რომელგავლენასიწვევსთავად,რომელგავლე
ნაშითანამონაწილეობსდარომელთანარისდაკავშირებული(იხ.ზემოთ).

13 NorFund-ის პოლიტიკა ხელმისაწვდომია აქ:  
https://www.norfund.no/responsible-investor/environmental-social-risk/ *
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რისკებისმართვანებისმიერსაწარმოშიხდება,მითუფრომსხვილსახელმწიფოსაწარ
მოებსაანსდპებში.შესაძლებელია,სავალდებულოწესითდაინერგოსზოგადირისკების
განსაზღვრისპროცესშიადამიანისუფლებებზეუარყოფითიგავლენისრისკებისშეფასებაც.

მცირეზომისსაწარმოებისთვის,რომლებიცპირველნაბიჯებსდგამენ, შესაძლოა, სასარ
გებლოიყოსსაკუთარისაქმიანობისშეფასებაკონკრეტულიაქტივობებისგანხილვით,ასევე
მსგავსისახისსაწარმოებისგამოცდილებისგაცნობა.

მა გა ლი თი პრაქ ტი კი დან:
ჰოლანდიურმაკერძოკომპანიამAkzoNobelმა2016წელსდააარსაადამიანისუფლებათა
კომიტეტიდაგარე კომპანიასდაუკვეთა ადამიანის უფლებათამნიშვნელოვანირისკების
იდენტიფიცირება კომპანიის ღირებულების ჯაჭვში. რისკების ანალიზმა გამოკვეთა მნიშ
ვნელოვანიპრობლემებიმათიმასშტაბის,ფარგლებისდაგამოუსწორებლობისსაფუძველ
ზე  ჯანმრთელობადა უსაფრთხოება, სამუშაო პირობები,დისკრიმინაციადა ძალადობა
დაარასრულწლოვანთაშრომა.ამანალიზისსაფუძველზეკომპანიისადამიანისუფლებათა
კომიტეტმაშეხვედრებიგამართასამოქალაქოსაზოგადოებისორგანიზაციებთან,ადამია
ნისუფლებებისექსპერტებთან,მთავრობისწარმომადგენლებთანდასხვაორგანიზაციებ
თანმათიგამოცდილებისდაცოდნისმიღებისმიზნით.

AkzoNobel არის Together for Sustainability (TFS, ერთად მდგრადობისთვის) ინიციატი
ვისწევრიდაპროაქტიულადეხმარებამიმწოდებლებსმდგრადიგანვითარებისშესაბამის
საქმიანობასადარისკებისმენეჯმენტში.ინიციატივისდასხვაპარტნიორებისდახმარებით
კომპანიაახორციელებსიმმიმწოდებელთამდგრადიგანვითარების,დასაქმებულებისდა
ადამიანის უფლებებისრისკების შეფასებას,რომლებიც სარისკორეგიონებშიდა სექტო
რებშიმოღვაწეობენ.თუკიმიმწოდებლებისშეფასებისშედეგივერაკმაყოფილებსკომპანი
ისსტანდარტებს,მათისაქმიანობაექვემდებარებაშემდგომაუდიტსდამათუნდადაადას
ტურონმზაობაგაუმჯობესებისთვის,მათშორის,სამოქმედოგეგმებისმეშვეობით.14

მოქმედება 9.

შეარჩიეთ პროცესები, რომლებშიც  
უნდა შეფასდეს რისკები
საწარმომ,გარდაძირითადისაქმიანობისა,უნდაშეაფასოსრისკებიკონკრეტულიპროექ
ტებისადაასევე,სხვაპარტნიორობებისპირობებისთვის.მაგალითად,შესყიდვისპროცესი
რაშეიძლებამოხდეს,თუსახელმწიფოშესყიდვითშერჩეულიმიმწოდებელიარღვევსადა
მიანისუფლებებს,რატიპისრისკიაესსაწარმოსთვისდაროგორშეიძლებამისიდაზღვევა.

შესაძლოა, მიწოდების საკითხიც შესაფასებელი იყოს. მაგალითად, სამხედრო ნაწარმის
სხვასახელმწიფოსკონფლიქტისზონაშიგაგზავნადამატებითირეპუტაციულირისკიასა
ქართველოსთვის,რომელიცთავადიმყოფებაკონფლიქტში.

14 იხ. https://www.akzonobel.com/en/about-us/governance-/policies---procedures/code-of-conduct *
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მოქმედება 10.

რისკების იდენტიფიცირებისას გაითვალისწინეთ 

რისკებისიდენტიფიცირებისფუნქციადაკისრებულიუნდაჰქონდესცალკეთანამშრო
მელს(ზომისმიხედვითთანამშრომელთაჯგუფსაცკი),რომელსაცსაკმარისიწვდომა
აქვსშესაბამისინფორმაციაზე,თუმცაესარუნდაიყოსგანყენებულისაწარმოსსხვა
სტრუქტურებისგანდამათიჩართულობაცწახალისებულიუნდაიყოს;

თანამშრომლებისმხრიდანინფორმაციისმოგროვებისწახალისებასსაინტერესოდა
მნიშვნელოვანი საკითხების წინ წამოწევა შეუძლია,რადგან ხშირად, სწორედ გარ
კვეულითანამშრომლებისწინაშეაუარყოფითიგავლენებისრისკები,რომელსაცსხვა
თანამშრომლებივერდაინახავენ;

საჩივრისმექანიზმმაშეიძლებაგაამარტივოსრისკებისშეფასება,რადგანმიღებული
საჩივრებისანალიზიცხადყოფს,რაუარყოფითიგავლენებისრისკისწინაშეასაწარმო
დარასნიშნავსესსაწარმოსთვის;

ხშირიკომუნიკაცია(შეხვედრები,საჯაროგანხილვები,თემშიკონსულტაციები,სოცი
ალურიმედიითკომუნიკაციადაა.შ.)გავლენისქვეშმყოფმხარეებთანროგორიცაა
მომხმარებლები,ადგილობრივითემი,სადაცოპერირებსსაწარმოდასხვ.,საშუალე
ბასიძლევა,განისაზღვროსრისკებიმათიწუხილებისგათვალისწინებით;

ექსპერტულჯგუფებთანურთიერთობითსაწარმოშეძლებსშესაბამისიპრაქტიკისდა
საერთაშორისოსტანდარტებისგათვალისწინებასპროცესში;

რისკებისიდენტიფიცირებისეტაპზე,ასევე,უნდაგანისაზღვროსგაუთვალისწინებელი
სიტუაციებიდამათზერეაგირებისმეთოდები.

მოქმედება 11. 

შეაფასეთ საწარმოს შესაძლებლობები
საწარმოებმა, თავიანთი გავლენების და რისკების შესაბამისად, სასურველია, შეაფასონ
მათ ხელთ არსებულირესურსები ან შესაძლებლობები,რაც საწარმოს ამრისკებისდაზ
ღვევასდაშესაბამისიდანაკარგებისშემცირების(სამართლებრივი,ზიანისანაზღაურების,
რეპუტაციულიზარალიდაა.შ.)საშუალებასმისცემს.

ასეთი შესაძლებლობების მაგალითებია: ოპერაციების მარტივი ცვლილება, უარყოფითი
გავლენებისდროულიაღმოჩენისმექანიზმისდანერგვა,მიწოდებისჯაჭვშიმყოფიყველა
ოპერაციისშეფასებადაშესაბამისიცვლილებებისმოთხოვნა,ხელშეკრულებისშაბლონე
ბისცვლილება(სატენდეროდოკუმენტაციისფარგლებში)დაა.შ.

ყველასაწარმოსსხვადასხვაწინაპირობააქვს,თუმცასაწყისეტაპზესაწარმოებსშეუძლი
ათ,გამოიყენონპარტნიორების(სამოქალაქოსექტორი,აკადემიადაა.შ.)დახმარება.სა
ერთაშორისოინსტრუმენტები,როგორიცააგაეროსსახელმძღვანელოპრინციპებიდაგაე
როსგლობალურიშეთანხმება,სწორედშესაძლებლობებისგააზრებასადაგამოყენებაზეა
ფოკუსირებული.საწარმოებსშეუძლიათმათხელთარსებულირესურსისიმგვარადგამოყე
ნება,რომგაიზარდოსმათირეპუტაცია,მათდამინდობადა,შედეგად,შემცირდესრისკების
უარყოფითიფინანსურიდაარაფინანსურიშედეგები.
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შესაძლებლობებისშეფასება(განსაზღვრა)შესაძლოაიყოსსტრატეგიულიმიზნებისდასახ
ვა,სამოქმედოგეგმისჩამოყალიბებადაგაზომვადიინდიკატორებისჩამოყალიბება,რათა
საწარმომშეძლოს,გადადგმულინაბიჯებიშეაფასოს.

რა უნდა აირიდოთ თავიდან?
მოქნილობის საშუალების გამორიცხვა - ყველაფრის იდეალურადდაგეგმვა, შეფასება
დაწინასწარგანსაზღვრაშეუძლებელია.საწარმომუნდადატოვოსსივრცეგაუთვალის
წინებელი გარემოებებისთვის და, ასეთი გარემოებებიდან გამომდინარე, გავლენის
დროულიდაეფექტიანიშეფასებისთვის.Covid19ითგამოწვეულმაკრიზისმანათლად
დაგვანახა, რამდენად მნიშვნელოვანიადროული ადაპტირებადა გაუთვალისწინებე
ლისიტუაციებისპირობებშისწრაფიმოქმედება.საწარმომარუნდამიიჩნიოს,რომყვე
ლაუფლებადაგავლენაზუსტადაქვსიდენტიფიცირებულიდაპოლიტიკისდოკუმენ
ტშიუნდაგანსაზღვროს,როგორიქცევასიტუაციებში,რომლებიცწინასწარარჰქონდა
განჭვრეტილი.ასევე,უნდაგაითვალისწინოსუფლებისაღდგენისმკაფიოდაძლიერი
მექანიზმები, რამდენადაც შეცდომის დაშვების შესაძლებლობაც წინასწარ უნდა იყოს
განსაზღვრულიიმ პირობით,რომსაწარმომზადაა, შეცდომაგამოასწოროსდააჩვე
ნებს,როგორაპირებსამას.
ჩართულობამხოლოდჩართულობისთვის-ნებისმიერეტაპზედაინტერესებულიმხარეე
ბისჩართულობაშინაარსიანიდაშედეგიანიუნდაიყოს.ამისმისაღწევადაუცილებელია
პროცესის სიმარტივის უზრუნველყოფადა ეფექტიანი უკუკავშირის წარმოება. ეს უკა
ნასკნელიგულისხმობს,რომკონსულტაციისდროსმიღებულშენიშვნებს,შეკითხვებს,
რეკომენდაციებს შესაბამისირეაგირება მოჰყვება. ყველა შენიშვნის გათვალისწინება
დაპოლიტიკისდოკუმენტშიასახვაყოველთვისშესაძლებელიარარის,მაგრამშესაძ
ლებელიაგანმარტებისგაკეთება,თურატომვერმოხდამათიგათვალისწინებადაამის
შესახებსათანადოკომუნიკაცია(როგორცმინიმუმ,საჯაროანგარიშისსახით,მაქსიმუმ
კიკონკრეტულსაკითხზეინდივიდუალურიდაშესაბამისჯგუფთანკომუნიკაციით).
ადამიანის უფლებათა გაუაზრებლად პროცესის წარმართვა - უარყოფითი გავლენების,
რისკებისდაშესაძლებლობებისშეფასებისთვისაუცილებელია,საწარმოსკარგადეს
მოდეს,რასნიშნავსადამიანისუფლებები,რომელთაპატივისცემისმოლოდინიცარსე
ბობს.საყოველთაოდაღიარებულიუფლებებისმთავარიწყაროები,გაეროსგლობალუ
რიშეთანხმების10პრინციპიდამსგავსისაერთაშორისოინსტრუმენტები,არსებითად
უმარტივებსსაწარმოებსპროცესს,განსაკუთრებით,თუისინიპირველნაბიჯებსდგამენ.
სხვასაწარმოებისგამოცდილებისუგულებელყოფაარაერთისაწარმო(მათშორის,კონ
კურენტები) უკვე აქტიურად ნერგავს კორპორაციული მდგრადობის მიდგომებს. მათ
მიერ მიღწეული შედეგები (ისევე, როგორც შეცდომები და, განსაკუთრებით, სამარ
თლებრივიდავებისუარყოფითიშედეგებიანნეგატიურისაზოგადოებრივიკამპანიები)
მნიშვნელოვანიგაკვეთილიასხვასაწარმოებისთვის.როდესაცერთსაწარმოშიდასაქ
მებულთაგაფიცვისმიზეზიპირადიმონაცემებისუგულებელყოფახდება,ანთანამშრო
მელთაარასამართლიანიანაზღაურებისგამოსაზოგადოებაუარსაცხადებსრომელიმე
კომპანიის პროდუქციის შეძენაზე, ან დისკრიმინაციული მიდგომების გამო სასამარ
თლოსგადაწყვეტილებითდიდიფინანსურიზარალინახამსხვილმაბიზნესმა,ესმაგა
ლითებიყურადღებითუნდაიყოსგააზრებული.მსგავსირისკებისწინაშეშეიძლება,ნე
ბისმიერისაწარმოდადგეს.
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შეამოწმეთ, რამდენად სწორად შეასრულეთ მეორე ნაბიჯი

1.განსაზღვრულიაშეფასებისპროცესისშესაბამისმიმართულებებზე
პასუხისმგებელიპირები;

2.შეფასებულიაადამიანისუფლებებზეგავლენები:

2.1. შეფასებულია საწარმოს არსებული პრაქტიკა და მისი ეფექტიანობა;

2.2. შეფასებულია საწარმოს მიერ გამოწვეული გავლენები;

2.3. შეფასებულია გავლენები, რომლებსაც საწარმო ხელს უწყობს;

2.4. შეფასებულია მესამე პირთა გავლენები, რომლებთანაც საწარმო 
დაკავშირებულია.

3.შეფასებულიასაწარმოსრისკებიუფლებებზეუარყოფითიგავლენის
შემთხვევაში:

3.1. განსაზღვრულია რისკების შეფასების მიდგომები, პერიოდულობა, სფეროები;

3.2. შეფასებულია გავლენების მიხედვით შესაძლო რისკები (სამართლებრივი, 
ფინანსური, რეპუტაციული);

3.3. განსაზღვრულია პროცესები, სადაც რისკების შეფასება აუცილებლად უნდა 
მოხდეს.

4.შეფასებულიასაწარმოსშესაძლებლობებირისკებისთავიდანასაცილებლად:

4.1. შეფასებულია საწარმოს პროცესები, რომელთა შეცვლაც შესაძლებელია;

4.2. განსაზღვრულია საწარმოს პარტნიორების გავლენების შეცვლის 
შესაძლებლობები და რესურსები;

4.3. გაანალიზებულია სხვა საწარმოთა გამოცდილება საკუთარი შესაძლებლობების 
განსაზღვრისთვის.
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განსაზღვრე პრიორიტეტული 
მიმართულებები და დაისახე მიზნები 
მიზნები

ნაბიჯი

3
რატიპისდოკუმენტადუნდაჩამოყალიბდესადამიანის
უფლებებისპოლიტიკა?

ვინუნდაჩაერთოსპოლიტიკისჩამოყალიბებისპროცესში?

როგორგანვსაზღვროთსაწარმოსახალიმიდგომების
დანერგვისსარგებლიანობა?

რაიგულისხმებასაწარმოსმიდგომებში?

რამასშტაბისუნდაიყოსსაწარმოსმოქმედება?

რახდება,როდესაცირღვევაუფლება?

როგორიშეიძლებაიყოსსაწარმოსზეგავლენისბერკეტი?

როგორმოვიქცეთგაუთვალისწინებელსიტუაციაში?

რაუნდაავირიდოთთავიდანსაწარმოსმიდგომებისდა
მიზნებისგანსაზღვრისას?

ამ თავში თქვენ 
მიიღებთ პასუხს 
კითხვებზე: 

მოქმედება 1. 

გადაწყვიტეთ, რა ტიპის დოკუმენტი  
იქნება თქვენი პოლიტიკა
კომპანიისგადასაწყვეტია,ადამიანისუფლებებისპატივისცემისშესახებპოლიტიკასცალკე
დოკუმენტისსახითშეიმუშავებსდადაამტკიცებს,თუმასგააერთიანებსსხვადოკუმენტ(ებ)
ში.შესაძლოა,ცალკედოკუმენტისაღსრულება,მონიტორინგი,შეფასებადაკომუნიკაცია
უფრომარტივიდაეფექტიანიაღმოჩნდეს.თუმცა,არსებითია,საწარმომასეთპოლიტიკას
მიანიჭოსმაღალილეგიტიმაცია(მაგალითად,დამტკიცდესდირექტორთასაბჭოს,დირექ
ტორის ან, საჭიროების შემთხვევაში, წილის მმართველი სახელმწიფო უწყების მიერ)და
ინტეგრირებულიჰქონდესკომპანიისყველატიპისსაქმიანობაში.ინტეგრაციისთვისშესაძ
ლოა,საწარმომუფროეფექტიანადმიიჩნიოსპოლიტიკისასახვამთავარმარეგულირებელ
აქტებში(მაგალითად,შინაგანაწესი,ეთიკისკოდექსი,ბიზნესგეგმა).

მცირედასაშუალოზომისსაწარმოებისთვისპოლიტიკისდოკუმენტისსხვა,მითუფრო,უკ
ვე არსებულდოკუმენტში ასახვა ეფექტური ხდება,რამდენადაცდამატებითი პოლიტიკის
დოკუმენტსშესაძლოა,დამატებითიბიუროკრატიულიბარიერებიდასირთულეებიმოჰყვეს.

მნიშვნელოვანია,საწარმომგაითვალისწინოსგანსაკუთრებულიმნიშვნელობისპროექტები
დაინიციატივები,რომლებიცსტანდარტულიბიზნესოპერაციებისმიღმაა(მაგალითად,ახა
ლიშენობისმშენებლობაანრეკონსტრუქციასაწარმოსთვის,რომელიცარარისმშენებლო
ბისსექტორთანდაკავშირებული).მართალია,გავლენისშეფასებისასმსგავსიმოსალოდნე
ლიპროექტისაწარმომუკვეუნდაშეაფასოს,თუმცათუესერთჯერადიან/დამოკლევადიანი
აქტივობაა,უმჯობესია,პოლიტიკისდოკუმენტიითვალისწინებდესძირითადმიდგომასახა
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ლიპროექტებისადმი,უშუალოდამპროექტისთვისკიცალკეპოლიტიკაშემუშავდეს,განსა
კუთრებით,როცაპროექტიმსხვილმასშტაბიანიადადიდიგავლენააქვსადამიანისუფლე
ბებზე  ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები, სამშენებლოუსაფრთხოება, გარემოზე
მწვავეზეგავლენადაა.შ.

მა გა ლი თი პრაქ ტი კი დან:
TeliaCompanyისპასუხისმგებლობითბიზნესსაქმიანობისკოდექსიწარმოადგენსსახელ
მძღვანელოსთანამშრომლებისადალიდერებისთვის.15კოდექსიერთგვარიეთიკურიკომ
პასია,ადგენსქცევისნათელსტანდარტებსდამოლოდინებს.კოდექსიარეგულირებსისეთ
შემთხვევებს,როგორიცააინტერესთაკონფლიქტი,კორუფციადასაჯაროპირებთანურთი
ერთობა, პასუხისმგებლიანიმიწოდება (responsiblesourcing),თანასწორიდასაქმებადა
მრავალფეროვნება,პროფესიულიჯანმრთელობა,უსაფრთხოებადაკეთილდღეობა,გამო
ხატვისთავისუფლებადაგარემოზეპასუხისმგებლობა.

მდგრადობისპოლიტიკისძირითადსაქმიანობაშიინტეგრირებისმაგალითიაიკეას(IKEA)
ბიზნესგეგმა,16რომელიცხედვასადამისიაშიაცხადებსკომპანიისმისწრაფებასმდგრადო
ბისკენ.კომპანიისბიზნესიდეაა„შესთავაზოსკარგიდიზაინისმქონე,ფუნქციურისაოჯახო
ნივთებისფართოარჩევანიისეთდაბალფასად,რომელსაცრაცშეიძლებამეტიადამიანი
შესწვდება“,რაცგულისხმობსმდგრადი,ხარისხიანი,ხელმისაწვდომიპროდუქციისშექმნას
დაამას„დემოკრატიულიდიზაინი“ეწოდება.

მოქმედება 2. 

პოლიტიკის ჩამოყალიბების პროცესში ჩართეთ 
დაინტერესებული მხარეები
პროცესშიროგორცშიდა,ისეგარედაინტერესებულიმხარეებისჩართულობაარსებითად
სასარგებლოაპოლიტიკისჩამოყალიბებისთვის.შიდადაინტერესებულმხარეებშიიგულის
ხმებიანროგორცსაწარმოსთანამშრომლებიფართოგაგებით,ისე,კონკრეტულიფუნქცი
ებისმატარებელიპერსონალი.თუმცა,გამოცდილებაცხადყოფს,რომრაცუფროფართოა
ჩართულობა,საწარმოებისთვისუფროსასარგებლოაპროცესი,რადგანშემდეგპოლიტიკის
განხორციელებაბევრადმარტივიდაეფექტიანია.

15 Telia Company-ის პასუხისმგებლობით ბიზნესსაქმიანობის კოდექსი ხელმისაწვდომია აქ:  
http://dontdothisatwork.teliacompany.com/about.html

16 იკეას ბიზნესგეგმა ხელმისაწვდომია აქ:  
https://www.ikea.com/us/en/this-is-ikea/about-ikea/vision-and-business-idea-pub9cd02291

*

ში და და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ჩარ თ ვის თ ვის სა სარ გებ ლოა გა ფარ თო ე ბუ ლი შეხ ვედ რის 
მოწყო ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა, ელექ ტ რო ნულ ფორ მატ შიც ჩა ტარ დეს. ასეთ შეხ ვედ რას თით ქ მის 
ყვე ლა თა ნამ შ რო მე ლი ეს წ რე ბა, ხელ მ ძღ ვა ნელ პი რებს შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ კი დევ ერ თხელ და-
ა ფიქ სი რონ სა კუ თა რი მზა ო ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სად მი (რაც აუცი ლებ ლად გუ ლის ხ მობს და-
საქ მე ბულ თა უფ ლე ბებ საც) ერ თ გუ ლე ბის თ ვის და ამით გა აძ ლი ე რონ თა ნამ შ რო მელ თა ნდო ბა და 
მათ თან პო ზი ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა. პრო ცე სის წარ მ მარ თ ვე ლი პი რე ბი გა აც ნო ბენ და საქ მე ბუ ლებს 
მიმ დი ნა რე პრო ცესს და თა ნამ შ რო მელ თა უკუ კავ ში რის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა 
ისე თი პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის შე მუ შა ვე ბა, რო მე ლიც კომ პა ნი ა ში სრუ ლად გა ზი ა რე ბუ ლი და გა-
აზ რე ბუ ლი იქ ნე ბა.
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გარედაინტერესებულიმხარეებისჩართვისასრეკომენდებულია,შეფასდეს,რომელიტიპის
დაინტერსებულიმხარეებიიცნობენსაწარმოსშიდაპროცესებს,სტრუქტურას,გავლენებს,
აქტივობებს.ესშეიძლებაიყოსშესაბამისსექტორშიმოქმედისამოქალაქოსაზოგადოების
ორგანიზაცია,აკადემიისწარმომადგენლები,საერთაშორისოორგანიზაციისწარმომადგენ
ლებიდაა.შ.

გარედაინტერესებულიმხარეებისჩართულობასაშუალებასმისცემსსაწარმოს,ერთიმხრივ,
უკეთდაუახლოვდესმათდაჩამოაყალიბოსორმხრივინდობა;მეორემხრივკი,გარეთვა
ლითშეხედოსსაკუთარაქტივობებსდაადამიანისუფლებაზეგავლენაუფროობიექტურად
შეაფასოს.გარდაამისა,ამეტაპზედაინტერესებულიმხარისჩართულობაუზრუნველყოფს
შესაბამისისფეროსპროფესიონალებისადაექსპერტებისმონაწილეობასპოლიტიკისდო
კუმენტისშემუშავებაში,რისირესურსიც,შესაძლოა,საწარმოსსაწყისეტაპზეარცჰქონდეს.

ცალკეუნდაგამოიყოსისსახელმწიფო(ასევემუნიციპალურიანავტონომიურირესპუბლი
კის)ორგანო,რომელიც მართავს საწარმოსდა მისი ჩართულობის აუცილებლობა. მარ
თალია, გამორიცხულია, ეს უწყება საწარმოს მიერ ადამიანის უფლებების პატივისცემის
დანერგვისწინააღმდეგიიყოს,თუმცასწორედამორგანოსმეშვეობითარისმარტივიდა
ეფექტიანიშესაბამისუწყებებთანკომუნიკაცია,რომლებიცსახელმწიფოსმიერსაერთაშო
რისოთუეროვნულდონეზეაღებულვალდებულებებისშესახებმეტინფორმაციასფლობენ.
ამგზითსაწარმოშეძლებსსახელმწიფოსსაერთოპოლიტიკისგათვალისწინებას,რაცხელს
შეუწყობსსაზოგადოებრივისიკეთისშექმნასდაქვეყნისმდგრადგანვითარებაშიწვლილის
შეტანას.

მოქმედება 3. 

განსაზღვრეთ საწარმოს ახალი მიდგომების  
დანერგვის სარგებელი
ამნაბიჯებისგადადგმაარარისადვილი,თუკომპანია,მისიმმართველირგოლები,მისი
მეწილეებიანაქციონერებიარარიანდარწმუნებულნი,რატომდაროგორაკეთებენამას.
სწორედ ამიტომ, ხშირად საჭიროა, წარმოჩინდეს ადამიანის უფლებების პატივისცემის
„სარგებელი“კომპანიისთვის.

ცხადია,ბიზნესისმიერადამიანისუფლებებისპატივისცემისდანერგვამორალურადდაეთი
კურადსწორინაბიჯია,თუმცანიშანდობლივია,რომნებისმიერიკომპანიისთვისესეკონო
მიკურადაცმომგებიანია.თავისთავადნათელია,სახელმწიფოსაწარმოებისთვისგარკვეუ
ლიფორმითუფრომაღალიპასუხისმგებლობაცკიარსებობს,თუმცაროდესაცვსაუბრობთ
საწარმოსყველარგოლისმხრიდანმაქსიმალურიმხარდაჭერისმოპოვებაზე,კარგიიქნება,
განისაზღვროსრეალური სარგებელი მორალურ, ეთიკურდა სახელმწიფოებრივ მიდგო
მებსმიღმა.

ბიზნესსარგებლის განსაზღვრა და სწორი კომუნიკაცია დაეხმარება
შესაბამისთანამშრომლებს,დაარწმუნონ გადაწყვეტილების მიმღები პირები
ადამიანის უფლებების პატივისცემის პოლიტიკის ან მექანიზმის დანერგვის
აუცილებლობაში.
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ადამიანისუფლებებისპატივისცემა:

	� აუმჯობესებსკვალიფიციურდასაქმებულთამოზიდვასდაშენარჩუნებას;17

	� აუმჯობესებსრისკებისშეფასებასადამართვას;

	� ამცირებსმომხმარებლებისანსაზოგადოებისმხრიდანშესაძლოპროტესტსდაამით
გამოწვეულუარყოფითეკონომიკურთუპოლიტიკურშედეგებს;

	� აუმჯობესებს ურთიერთობას სხვა ბიზნესსუბიექტებთან, პროფესიულ კავშირებთან,
მიმწოდებლებთანთუშემსყიდველებთან (განსაკუთრებით, საერთაშორისობაზარ
ზე);

	� უზრუნველყოფს კომპანიის მზაობას საერთაშორისო ბაზარზე (განსაკუთრებით ევ
როპულ,ანჩრდილოეთამერიკულ)გასვლისთვის;

	� ამარტივებსკომპანიისმიერსაერთაშორისოორგანიზაციებთანთანამშრომლობას,
ზრდისსესხისდა,განსაკუთრებით,საგრანტოდაფინანსებისმოზიდვისშესაძლებ
ლობას.

მოქმედება 4. 
მიიღეთ კონკრეტული გადაწყვეტილებები
საწარმოსმიდგომებისგანსაზღვრაგულისხმობსსაწარმოსმხრიდან,წინასწარშეფასებული
გავლენების,რისკებისდაშესაძლებლობებისმიხედვით,კონკრეტულიგადაწყვეტილებების
მიღებას.ესშეიძლებაიყოს:

	� შიდამარეგულირებელიდოკუმენტისშემუშავება(ეთიკისკოდექსი,შინაგანაწესი,ა.შ.);

	� პოლიტიკისდოკუმენტ(ებ)ისშემუშავება;

	� სტრატეგიისადასამოქმედოგეგმებისჩამოყალიბება;

	� კონკრეტულსიტუაციებშიმოქმედებისმექანიზმებისდანერგვა;

	� სხვასისტემურიცვლილებები,რომლებიცსაწარმოსსაქმიანობას,ოპერაციებს,ურთიერ
თობებსშეცვლისადამიანისუფლებებისპატივისცემისგათვალისწინებით.

17 არაერთი კვლევა ადასტურებს, რომ მილენიალების თაობა უპირატესობას ანიჭებს ისეთ კომპანიებში მუშაობას, 
რომლებსაც მაღალი პასუხისმგებლობა აქვთ. შესაბამისად, ასეთი კომპანიებისთვის მაღალკვალიფიციური კადრის 
მოზიდვა და შენარჩუნება ბევრად მარტივია. ამ საკითხზე იხილეთ ამერიკელი ავტორის და ბიზნესგადაცემების 
ტელეწამყვან ჯეფრი ჰაიზლეტის მიმოხილვა: Jeffrey Hayzlett, 4 Ways Employers are Using Corporate Social 
Responsibility To Recruit Millennials, 25 ნოემბერი 2016, Entrepreneur, ხელმისაწვდომია აქ: https://www.
entrepreneur.com/article/285587

*
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მოქმედება 5.

გამოიყენეთ პოლიტიკის დოკუმენტის პრაქტიკაში 
გავრცელებული ელემენტები
ზოგადიგანაცხადები
	� პოლიტიკისმიზანიდაიერარქია;
	� ზოგადიგანაცხადი,რომელიცშეიცავსადამიანისუფლებებისპატივისცემისვალდებულე
ბისაღებას;
	� საერთაშორისოინსტრუმენტებზეანსტანდარტებზემითითება;
	� განმარტება, როგორ სცემს კომპანია პატივს ადამიანის უფლებებსდაროგორია მისი
სათანადოზრუნვა.

კონკრეტულიგანაცხადები
	� როგორუზრუნველყოფსკომპანიასამუშაოადგილზეუფლებებისპატივისცემას;
	� როგორუზრუნველყოფსმომხმარებელთაუფლებებისდაცვას;
	� როგორუზრუნველყოფსპარტნიორებთანურთიერთობაშიინტეგრირებას;
	� როგორუზრუნველყოფსპოტენციურიგავლენისქვეშმყოფიდაინტერესებულიმხარეების
უფლებებისპატივისცემას.

განხორციელებისშესახებდებულებები
	� ვინარისპოლიტიკისშესრულებაზეპასუხისმგებელი?
	� როგორარისპოლიტიკაპროცესებშიინტეგრირებული.
	� როგორხდებადაინტერესებულპირთაჩართვა.
	� უკუკავშირისშესახებინფორმაციისასახვა.

მაგალითი პრაქტიკიდან:
შვედურ სახელმწიფო საწარმო Vattenfallს, რომელიც ევროპის ენერგეტიკის სფეროში
ერთერთი წამყვანი მოთამაშეა, ადამიანის უფლებათა პატივისცემის პასუხისმგებლობაზე
ცალკემდგომიპოლიტიკისდოკუმენტიაქვს,რომელიცსაუბრობსსაწარმოსგანაცხადზე,
მისმოლოდინებზეპარტნიორებისგან,შესაბამისსაერთაშორისოსტანდარტებსადაპრაქ
ტიკულ მიდგომებზე (თანამშრომელთა გადამზადება, მიმწოდებლებისთვის მოთხოვნების
დადგენა,მიმწოდებლებისგაძლიერება,დაინტერესებულმხარეებთანთანამშრომლობადა
ა.შ.).18

18  Vattenfal-ის ადამიანის უფლებათა პოლიტიკის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია აქ: https://group.vattenfall.com/
siteassets/corporate/who-we-are/sustainability/doc/human_rights_policy_2019_.pdf *
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მოქმედება 6.
გადადგით აქტიური ნაბიჯები
იმისათვის,რომსაწარმომცხადადდაანახოსყველადაინტერესებულიმხარეს,რომრაც
გაცხადებულიაქვს,რეალურადხორციელდება,მანაქტიურინაბიჯებიუნდაგადადგას.ეს
ნაბიჯებიუნდაიყოსროგორცპრევენციაზე,ისეუფლებისაღდგენაზეორიენტირებული.სა
წარმომუნდასცადოს,თავიდანაირიდოსადამიანისუფლებებისდარღვევაშიდაკორპორა
ციულიკულტურისცვლილებით,პარტნიორებთანურთიერთობისასშესაბამისისაკითხების
წინასწარგათვალისწინებით;თუმცათუუფლებები,საწარმოსმცდელობისმიუხედავად,მა
ინცდაირღვევა,მასუნდაჰქონდესშესაბამისიმექანიზმებიდროულიდაეფექტიანირეაგი
რებისთვის,რაცროგორცინდივიდუალურიშემთხვევის(საჩივრისმექანიზმი,შეცდომისგა
მოსწორება,ზიანისანაზღაურება),ისეპრობლემისსისტემურმოგვარებასუზრუნველყოფს.

მოქმედება 7.
იმოქმედეთ შესაბამისად, როდესაც ირღვევა უფლება
როდესაცადამიანისუფლებებზესაწარმოსუარყოფითიგავლენაგამოიკვეთება,საწარმოს
მიმართმოლოდინებიდამოკიდებულიამისროლზეამგავლენაში.წინანაბიჯისაღწერისას
ვისაუბრეთ საწარმოს მონაწილეობის ტიპებზე უარყოფით გავლენაში,როდესაც საწარმო
თავად იწვევს, ხელს უწყობს ანდაკავშირებულია უარყოფით გავლენებთან (იხ. ნაბიჯი 2,
მოქმედება5).მისიმიდგომებიცსწორედგავლენისტიპებისმიხედვითგანისაზღვრება.

1  როდესაცსაწარმოადამიანისუფლებებზეუარყოფითიგავლენისგამომწვევია,მასყვე
ლაზემეტიპასუხისმგებლობაეკისრება,თავიდანაირიდოს,შეწყვიტოსან/დაშესაბამისი
უფლებისაღდგენაუზრუნველყოს;

2 როდესაც საწარმოთავად არ იწვევს, მაგრამ საკუთარი ქმედებით მონაწილეა მასთან
დაკავშირებულიპირის(მაგ.მიმწოდებელი,პარტნიორი)მიერგამოწვეულიუარყოფითი
გავლენისა,იგიპასუხისმგებელია,შეწყვიტოსანთავიდანაირიდოსისეთიქმედება,რაც
იწვევსუარყოფითგავლენებსდაუნდადარწმუნდეს,რომსათანადოაღდგენახდება;

3როდესაცსაწარმოკავშირშიასხვაპირისმიერგამოწვეულუარყოფითგავლენასთან,მას
პასუხისმგებლობააქვს,საკუთარიშესაძლებლობებისფარგლებშიუზრუნველყოსასეთი
გავლენისთავიდანაცილებაანშეწყვეტა,რისთვისაცმისხელთარსებულიბერკეტები
უნდაგამოიყენოს.ასეთსიტუაციაშისაწარმოსმიმართუფლებისაღდგენისპასუხისმგებ
ლობისმოლოდინიარარსებობს.
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საწარმო

საწარმო

გავლენის ქვეშ 
მყოფი მხარეები

გავლენის ქვეშ 
მყოფი მხარეები

კომპანიის 
პარტნიორი

მესამე 
პირი

გავლენები, რომლებსაც ხელს უწყობს საწარმო

გავლენები, რომლებთანაც დაკავშირებულია საწარმო

	� არაგონივრულადდაბალიფასითშესყიდვისას:საწარმომ უნდა გადახედოს საკუთარ 
მოთხოვნებს პროდუქციის ან მომსახურების მიმწოდებლებთან და დარწმუნდეს, რომ 
სათანადო ანაზღაურების უზრუნველყოფა შესაძლებელია შესაბამის ფასად;

	� რამდენიმესაწარმოსმიერგამოწვეულმავნეზეგავლენისას:საწარმომ უნდა შეაფასოს 
საკუთარი და სხვა საწარმოების გავლენა, მათთან ერთად იზრუნოს მავნე ზემოქმედების 
აღმოფხვრასა და ზიანის ანაზღაურებაზე;

	� პარტნიორისმიერკულტურულიმემკვიდრეობისდაზიანებისას:საწარმომ უნდა 
გავლენა უნდა მოახდინოს მიმწოდებელი კომპანიის საქმიანობაზე, მიაღებინოს შესაბამისი 
სტანდარტები და დაეხმაროს განხორციელების ნაწილში, თუ ვერ ხდება უფლებების დაცვის 
უზრუნველყოფა, საწარმო მზად უნდა იყოს ურთიერთობის შეწყვეტისთვის.

	� მსესხებლისმიერტრადიციულისაცხოვრისისუფლებაზემავნეზეგავლენისპირობებში:
საწარმომ უნდა შეაფასოს, რამდენად შეუძლია საკუთარი ბერკეტის (მაგ., ფინანსური) 
გამოყენებით შეცვალოს პარტნიორის საქმიანობა, თუმცა თუ ასე არ ხდება, საწარმო უნდა 
მოერიდოს მსგავს ურთიერთობებს;

	� ფართისდამქირავებლისძალადობრივიმოქმედებებისას: საწარმო უნდა ცდილობდეს 
საკუთარი ბერკეტების გამოყენებას, თუნდაც მსგავსი პარტნიორის ქცევის შესაცვლელად ან 
იღებდეს ზომებს მასთან კავშირის შესაწყვეტად.

	� როდესაცხდებაჯანმრთელობისდაზიანება: სამშენებლო საწარმომ უნდა აღმოფხვრას 
სახიფათო სამუშაო პირობები;

	� საჯაროსივრცეშიპირადისაფოსტოგზავნილისგანთავსებისპრაქტიკისპირობებში:ეს 
უნდა აღმოიფხვრას და დაინერგოს პირადად გადაცემის უზრუნველყოფის გზები;

	� როდესაცხდებამავნენარჩენებისჩადინება:საწარმომ უნდა უზრუნველყოს სასმელი 
წყლის გაწმენდა და ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევებში უნდა აანაზღაუროს ზიანი.

საწარმო გავლენის ქვეშ მყოფი 
მხარეები

საკუთარი ქმედებით გამოწვეული გავლენები

ზემოთმოცემულიიყოსაწარმოსგავლენებისმაგალითები,რომლებზეცსაწარმოსშესაბამი
სიმოქმედებებიშესაძლოაიყოსშემდეგი:

39 ბიზნესი და ადამიანის უფლებები



მოქმედება 8. 
გამოიყენეთ თქვენ ხელთ არსებული ბერკეტები

საწარმოსბერკეტებისიტუაციისმიხედვითშეიძლებასხვადასხვასახისიყოს:

1 ტრადიციული კომერციული ბერკეტი: ხელშეკრულების გაფორმება, მასზე უარის თქმა,
გადავადებადასხვასახისმოქმედებები,რომლებიცსაწარმოსსაკუთარისაქმიანობის
პრაქტიკაშიაქვს.ცხადია,სახელმწიფოშესყიდვისპირობებშიხელშეკრულებისდადება
შეწყვეტას საკუთარი სამართლებრივი პროცედურები აქვს, თუმცა თუ შესაბამისი ორ
განიზაციისგავლენაიმდენადმწვავეა,რომიგისამართლებრივიდარღვევისზღვარზე
გადის,კანონმდებლობაითვალისწინებსმსგავსსიტუაციებშიხელშეკრულებისმოშლის
შესაძლებლობას.გარდაამისა,საწარმოსადამიანისუფლებებისპოლიტიკისდოკუმენ
ტისსრულიინტეგრირებასწორედამასგულისხმობს,რომშესყიდვებისპროცედურების
კრიტერიუმადმიმწოდებელსადამიანისუფლებებიპატივისცემისვალდებულებადაეკის
როსდამისიდარღვევისპირობებშისაწარმოსბერკეტიბევრადძლიერდება.

2 ფართობიზნესბერკეტი:სტანდარტულიკომერციულიაქტივობებისმიღმაარსებულიქმე
დებები, როგორიცაა, მაგალითად, იმ ორგანიზაციის ინსტიტუციური გაძლიერება, სა
დაც ადამიანის უფლებებზე მწვავე უარყოფითი გავლენაადა ეს კავშირშიათქვენთან
(ტრენინგებისშეთავაზება,საკუთარიგამოცდილებისგაზიარებადაა.შ.);

3 ბიზნესპარტნიორებთანერთობლივიბერკეტი:ინდუსტრიისსხვამონაწილეებთანერთად
სისტემურიგადაწყვეტილებებისმიღებადაშეთანხმება,რაცზეგავლენასმოახდენსშე
საბამისორგანიზაციაზე(განსაკუთრებით,როდესაცსაუბარიამსხვილორგანიზაციაზე);

4 ბერკეტიორმხრივიჩართულობისშედეგად:სხვასექტორისწარმომადგენელთანურთი
ერთობის შედეგად მოპოვებული ბერკეტები, როგორიცაა, მაგალითად, სამოქალაქო
სექტორთან, საერთაშორისოდონორთანდა, ასევე, წილის/აქციების მმართველუწყე
ბასთანერთადგანხორციელებულიმოქმედებები;

5 ბერკეტიმრავალმხრივითანამშრომლობისშედეგად:სხვადასხვაინიციატივისფარგლებ
შიპარტნიორებთანერთადგადადგმულინაბიჯები,მაგალითად,სისტემურიმიდგომების
ჩამოყალიბებისკენმოწოდებასამოქალაქოსექტორთანდაბიზნესსუბიექტებთანერთად,
გლობალურიშეთანხმებისქსელისდამსგავსიინიციატივებისმეშვეობითცვლილებების
წახალისებადაა.შ.

რა არის „ბერკეტი“?

ამ კონტექსტში ბერკეტი (leverage) ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ ძალაუფლება, სხვა ორგანიზაციას 
რეაგირება მოახდენინოთ ადამიანის უფლებებზე უარყოფით გავლენაზე, რომელსაც ის იწვევს 
ან რომლის თანამონაწილეა. თქვენი ზეგავლენის ბერკეტის არარსებობა არ ნიშნავს, რომ თქვენ 
პასუხისმგებელი არ ხართ ამ უარყოფით გავლენაზე.
თუმცა, ბერკეტის არსებობა და მისი ძალის განსაზღვრა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა 
მოხდეს და ხშირად საწარმოს შეუძლია, საკუთარი ბერკეტი მსგავსი ინტერესების მქონე სხვა 
მხარეებთან ერთად გააძლიეროს.
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მოქმედება 9. 
გააძლიერეთ საწარმოს 
ზეგავლენის ბერკეტი

საწარმოს აქვს  
გავლენა მესამე პირზე?

საწარმო იყენებს გავლენას უფლების 
დარღვევის აღმოსაფხვრელად

თუ ეს საკმარისია, 
საწარმო სწორად 

ასრულებს საკუთარ 
პასუხისმგებლობას

თუ ეს არასაკმარისია, 
საწარმო ცდილობს 

ბერკეტის გაძლიერებას

საწარმო ცდილობს,  
გააძლიეროს საკუთარი  

ბერკეტი 

დამატებითი მოქმედებები 
(პირდაპირი ურთიერთობა, 

საკითხის დაყენება 
მენეჯმენტში)

საწარმო წყვეტს 
ურთიერთობას მესამე 

პირთან იმ პირობით, რომ 
ადამიანის უფლებებს 
დამატებითი ზიანი არ 

მიადგეს

სხვა მხარეების ჩართულობა 
(სამოქალაქო სექტორის 

გამოყენება, ხელისუფლების 
ორგანოების დაინტერესება)

საწარმო არ წყვეტს 
ურთიერთობას, მაგრამ 

საფუძვლიანად განმარტავს, 
რატომ მოიქცა ასე

საწარმო ვერ აძლიერებს 
ბერკეტს მესამე პირზე

დიახ

არა
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მოქმედება 10.
იყავით მზად გაუთვალისწინებელი 
სიტუაციებისთვის
რისკებისიდენტიფიცირებისგზითგაუთვალისწინებელისიტუაციებისგანსაზღვრადამათზე
რეაგირების მეთოდების წინასწარ ჩამოყალიბება საშუალებას იძლევა, ასეთ სიტუაციებზე
რეაგირებაბევრადმარტივიდაეფექტიანიგახდეს.თუმცაალბათძალიანცოტასაწარმო
დაიტრაბახებს,რომესსაკმარისიამათთვის;მაგალითად,Covid19დამისგანგამოწვეული
უარყოფითიგავლენებისწარმოდგენა,ფაქტობრივად,შეუძლებელიიყო.

სწორედამიტომ,აუცილებელია,საწარმომთანამშრომელთაგადამზადებისპრაქტიკადა
ნერგოს,რომელიცსწრაფი,პროფესიონალურიდასამართლიანირეაგირებისმეთოდებზე
იქნებაფოკუსირებულიდასაშუალებასმისცემსშესაბამისპერსონალს,ყველაზეწარმოუდ
გენელსიტუაციაშიცკიჰქონდესსაკმარისიინსტრუმენტებიეფექტიანინაბიჯებისდაგამო
სავლისმოსაძიებლად.

მკაფიო პოლიტიკის განაცხადი, გავლენის სწორი იდენტიფიცირებადარისკების განსაზ
ღვრა,ისევე,როგორცმაღალიგამჭვირვალობისსტანდარტი,ასეთმოქნილობასკიდევუფ
როამარტივებს.
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რა უნდა აირიდოთ თავიდან?
დაინტერესებულიმხარეებისარჩართვა-საწარმოებისწარმომადგენლებსხშირადჰგო
ნიათ,რომშესაბამისიფუნქციებისმატარებელთანამშრომლებსსაკმარისიინფორმაცია
აქვთდასხვადასაქმებულებისან,მითუფრო,გარედაინტერესებულიმხარეებისჩარ
თულობააუცილებელიარარის,ანშესაბამისიექსპერტებისჩართულობასაკმარისია.
პრაქტიკააჩვენებს,რომშიდადაგარედაინტერესებულიმხარეებისჩართულობისგა
რეშეშემუშავებულდოკუმენტებსნაკლებინდობა,ხარისხიდაშედეგიანობააქვს.

არათანმიმდევრულიდამხოლოდრეაგირებაზედაფუძნებულიმიდგომა-ხშირადსაწარ
მოებივერახერხებენადამიანისუფლებებზეუარყოფითიგავლენისპირობებშიდროულ
დაეფექტიანრეაგირებას.სათანადოზრუნვის(duediligence)მიზანიაისეთისისტემე
ბისჩამოყალიბება,რომელიცსაწარმოსხელსუწყობსდადებითიპრაქტიკებისდანერგ
ვაში.თუსაწარმოსპრაქტიკაიქნებაარათანმიმდევრული,ზოგჯერმწვავერეაგირებით,
ზოგჯერკიპასიურიპასუხით,ესუარყოფითადაისახებამისიმიჯზეცდა,ამავდროულად,
შეასუსტებსერთიანპოლიტიკას.საწარმოარუნდაელოდებოდესუარყოფითიგავლე
ნისდაფიქსირებასანსაჩივრისმიღებას.თუკიმსგავსიუარყოფითიგავლენაგანჭვრე
ტადია,საწარმოუნდაცდილობდეს,თავიდანაირიდოსიგიდამხოლოდასეთიმცდე
ლობისწარუმატებლადდასრულებისშემდეგიზრუნოსრეაგირებაზე.

დაშვება,რომსაწარმოთავადარგამოიწვევსუარყოფითგავლენას-ადამიანისუფლე
ბებზესათანადოზრუნვა(duediligence)საწარმოსთავიდანააცილებსუარყოფითიგავ
ლენისგამოწვევას,თუმცაესარნიშნავსმისსრულგამორიცხვას.სწორედამიტომუნდა
არსებობდესმექანიზმებისიტუაციისგამოსწორებისთვის.

ბერკეტების უგულებელყოფა -სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოს ბერკე
ტებიუფროძლიერია,ვიდრეიმავეპირობებშიმყოფიკერძოსაკუთრებაშიარსებული
საწარმოსი(თუმცა,სახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებულისაწარმოსმიმართმოლოდი
ნებიდამოთხოვნებიცუფრომეტია).განსაკუთრებით,როდესაცადამიანისუფლებებზე
ზეგავლენაკანონდარღვევისზღვარზეგადის,სახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებულსა
წარმოსმეტისახელმწიფოებრივიდასაზოგადოებრივიწნეხიცაქვს,არუგულებელყოს
საკუთარი შესაძლებლობა, რომ „აიძულოს“ სხვა ორგანიზაცია (თუნდაც დახმარების
გზით),შეცვალოსმიდგომები.

უარყოფითგავლენასთანკავშირისუგულებელყოფა-რამდენადაცსახელმწიფოსაკუთ
რებაშიარსებულისაწარმოსადმიმოლოდინებიუფრომაღალია(მსგავსადმსხვილიდა
მდიდარიკორპორაციებისა),ხშირად,მისიკონტრაქტორებისქმედებები,რომლებთა
ნაცსაწარმოსმხოლოდკავშირიაქვს,მაინცსახელმწიფოსაწარმოსპასუხისმგებლო
ბადგანიხილება (მაგალითად, მსხვილიინფრასტრუქტურულიპროექტისფარგლებში
კონტრაქტორი კომპანიის მიერ შრომის უსაფრთხოებისდა ადგილობრივითემის ინ
ტერესებისუგულებელყოფაპირდაპირამწვავებსუარყოფითგანწყობებსდამკვეთისა
წარმოსმიმართ).ამიტომსახელმწიფოსაწარმო,განსაკუთრებითმსხვილისაწარმო,
საკუთარიბერკეტისაქტიურადგამოყენებასდაგაძლიერებასუნდაცდილობდეს.
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შეამოწმეთ, რამდენად სწორად შეასრულეთ მესამე ნაბიჯი

პოლიტიკისდოკუმენტიშეესაბამებასაერთაშორისოკონვენციებსდანორ-
მებს (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო ბილი, შრომის საერთაშორისო
ორგანიზაციისკონვენციები);

პოლიტიკაკომპანიისდამისიგალენისსფეროებისშესაბამისია;

პოლიტიკა შეიცავს ადამიანის უფლებების პატივისცემის,დაცვისდა აღდ-
გენის შესახებ განაცხადს და უფლებების დარღვევის თავიდან აცილების
პირობას;

პოლიტიკა ვრცელდება საწარმოს ყველა შემადგენელ ერთეულზე და პო-
ლიტიკისარსებულდოკუმენტებზე(მაგ.ჯანდაცვა,შესყიდვები,ადამიანური
რესურსები);

პოლიტიკამოიცავსსაწარმოსმოლოდინებისშესახებგანაცხადსმისპარტ-
ნიორებთან,შვილობილებთანდამიწოდებისჯაჭვშიშემავალპირებთანდა-
კავშირებით;

შესაძლებლობის ფარგლებში გათვალისწინებულია არსებული კოდექსები
დაინიციატივები(მაგ.გაეროსგლობალურიშეთანხმება,OECDგაიდლაი-
ნებიდაა.შ.);

თანამშრომლებისშეფასებისასადამიანისუფლებებთანდაკავშირებულისა-
კითხები(შესაბამისიფუნქციებისმიხედვით)გათვალისწინებულიადამხედ-
ველობაშიმიიღება;

შესყიდვების,გაყიდვების(საქონლისანმომსახურების)დასხვატიპისკონ-
ტრაქტორებისშერჩევისასდაშემდგომხელშეკრულებებშიადამიანისუფლე-
ბებისპატივისცემაზემითითებაწინასწარარისგანსაზღვრული;

შეცდომისანგადაცდომისაღმოჩენისას,რომელიმეთანამშრომლის,ორგა-
ნიზაციისსტრუქტურულიერთეულისანკონტრაქტორისმხრიდან,საწარმოს
აქვსდროულიდამკაფიორეაგირება;

სახელშეკრულებო(მათშორის,პარტნიორულიბიზნესურთიერთობის)შეწყ-
ვეტისთვისმზაობააქვსკომპანიისმმართველობითრგოლს,როდესაცპარ-
ტნიორი/კონტრაქტორიარღვევსადამიანისუფლებებსდა,მიუხედავადსა-
წარმოსმოწოდებისა,ესარიცვლება.

ადაპტირებულია Business Leaders Initiative on Human Rights,  
UN Global Compact and OHCHR, A Guide for Integrating Human Rights into Business Management, 2006, გვ.20.
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მოქ მე დე ბა 1.
და ნერ გეთ სა წარ მოს პო ლი ტი კა მის ყო ველ დღი უ რო ბა ში 
პოლიტიკისდოკუმენტისშემუშავებისდამიღებისშემდეგმისისაწარმოსდნმშიინტეგრი
რებაუნდაგანხორციელდეს,რაცმისიშესრულებისეფექტიანობისგარანტიუნდაგახდეს.
ამისთვისშემდეგინაბიჯებიასაჭირო:

1 უმაღლესირგოლისმხრიდანპროცესისლიდერობა-სამეთვალყურეოსაბჭომ,დირექტორ
თასაბჭომან/დასხვაუმაღლესიდონისგადაწყვეტილებისმიმღებმარგოლმამკაფიოდ
უნდადააფიქსიროსსაწარმოსმხრიდანადამიანისუფლებებისპატივისცემადაამისპე
რიოდულიკომუნიკაციაუნდაუზრუნველყოსროგორცსაწარმოსშიგნით,ისემისგარეთ;

2 ფუნქციებისგადანაწილებაუნდამოხდესშესაბამისსტრუქტურულერთეულებზეანთანამ-
შრომლებზე-იდეალურია,თუსაწარმოსშესაძლებლობააქვს,ცალკეგამოყოსადამიანის
უფლებებისდაცვისპასუხისმგებლობაზემომუშავეთანამშრომელიანთანამშრომელთა
ჯგუფი,რომელიცსრულიპოლიტიკისშესრულებასდასაწარმოსყველასხვააუცილებელ
თანამშრომელთანშესაბამისურთიერთობასუზრუნველყოფს;

3პოლიტიკისშესახებსაუბარიაქტიურიუნდაიყოს-აუცილებელიათანამშრომელთაგადამ
ზადებადაახალითანამშრომლებისთვისპოლიტიკისგაცნობა(იხ.ნაბიჯი1დანაბიჯი3),
პარტნიორებთანამთემაზესაუბარი,მათიდახმარებაიმავესტანდარტებისგაზიარებაში,
საჯაროკომუნიკაციადამაგალითისმიცემა,განსაკუთრებითიმავესექტორშიმოქმედი,
კერძოსაკუთრებაშიარსებულისაწარმოებისთვის.

4 წახალისებისდადაგმობისმექანიზმებისდანერგვა -როგორცშიდა,ისეგარეურთიერ
თობებშისაწარმოსუნდაჰქონდესმკაფიოპოზიცია,რამოჰყვებაადამიანისუფლებების
დარღვევას(ვრცლადიხილეთნაბიჯი3დანაბიჯი6).

განახორციელე დასახული 
მიზნები

ნაბიჯი

4
როგორდავნერგოთსაწარმოსპოლიტიკასაწარმოს
ყოველდღიურობაში?
რაშეიძლებაგანისაზღვროსსაწარმოსსამოქმედოგეგმაში?
როგორდავნერგოთშიდაკორპორაციულიკულტურა?
როგორდავნერგოთადამიანისუფლებათაპატივისცემაგარე
მხარეებისთვის?
რატომგვჭირდებასაჩივრისმექანიზმი?
როგორიაუფლებისაღდგენისეფექტიანიმექანიზმი?
რაუნდაგავითვალისწინოთსაჩივრისგანხილვისპროცედურებში?
როგორშევაფასოთდაგავაუმჯობესოთსაჩივრისგანხილვის
მექანიზმისეფექტიანობა?
რაუნდაგავითვალისწინოთსაჩივრისგანხილვისმექანიზმის
დანერგვისას?
რაუნდაავირიდოთთავიდანმიზნებისგანხორციელებისთვის?

ამ თავში თქვენ 
მიიღებთ პასუხს 
კითხვებზე: 

45 ბიზნესი და ადამიანის უფლებები



მოქმედება 2. 
ჩამოაყალიბეთ საწარმოს სამოქმედო გეგმა

საწარმომ შესაძლოა, გადაწყვიტოს ადამიანის უფლებების პატივისცემისდანერგვისთვის
სამოქმედო გეგმის შემუშავება, რომელიც გარკვეულ პერიოდზე იქნება მიმართული და
რეალისტურ,მიღწევადდაგაზომვადმიზნებსდაეფუძნება.19

მა გა ლი თი პრაქ ტი კი დან:
შვედური სახელმწიფო საწარმო Vattenfallის ადამიანის უფლებების პოლიტიკა მოიცავს
2018წელსმიღებულ11Stepsto202220ადამიანისუფლებებისსამოქმედოგეგმას,რომე
ლიცკომპანიისმიერადამიანისუფლებებისპატივისცემისთვის11მნიშვნელოვანღონისძი
ებასაერთიანებს.ღონისძიებებიდაყოფილიასამბლოკად:
	� პოლიტიკადაინკორპორაციამოიცავსპოლიტიკისშემუშავების,შიდარესურსებისგა
უმჯობესების,შიდაპროცესებშიადამიანისუფლებებისინტეგრაციისდაზოგადისამართ
ლებრივიშეფასებისმექანიზმისგანახლებისღონისძიებებს;

	� ადამიანისუფლებებზესათანადოზრუნვა(Humanrightsduediligence)მოიცავსსა
მოქმედოგეგმებისშემუშავების,ადგილობრივდამკვიდრმოსახლეობასთანმუშაობის
გაძლიერების,ადამიანისუფლებებზეზეგავლენისშეფასებისმიზნობრივღონისძიებებს;

	� საჩივრებიდააღდგენამოიცავსმამხილებლისსისტემისშეფასების,მამხილებლისსის
ტემაზეკონტრაქტორებისთვისდაგარედაინტერესებულიპირებისთვისწვდომისუზრუნ
ველყოფის,აღდგენისპროცესისადაპოლიტიკისდანერგვისდაშესაბამისობისღონის
ძიებებს.

19 SMART მიზნების დასახვა. The “SMART” acronym stands for “specific,” “measurable,” “attainable,” “relevant,” and “time-
bound.” იხ. ჯორჯ თ. დორანი. „არსებობს S.M.A.R.T. გზა მართვის მიზნების და ამოცანების შესადგენად.“  
Management Review 70.11 (ნოემბერი. 1981): 35. Business Source Corporate. EBSCO. 15 ოქტომბერი. 2008.

20 Vattenfall-ის სამოქმედო გეგმა ხელმისაწვდომია აქ: https://group.vattenfall.com/siteassets/corporate/who-we-are/
sustainability/doc/human_rights_11-steps.pdf 

21  Daifuku-ს სამოქმედო გეგმა ხელმისაწვდომია აქ: https://www.daifuku.com/sustainability/management/plan/#plan04 

კომპანიის ადამიანის უფლებათა სამოქმე
დო გეგმა ხშირად კონკრეტულ ინდიკატო
რებს ეფუძნება, რაც აადვილებს კონკრეტუ
ლიმიზნებისდასახვასდა,შესაბამისად,მათ
შესრულებას.იაპონურიკომპანიაDaifukuის
ადამიანის უფლებების სამოქმედო გეგმა,21
რომელიცკომპანიისკორპორატიულისოცია
ლურიპასუხისმგებლობისსამოქმედოგეგმის
ნაწილია,სხვასაკითხებთანერთად,მიზნად
ისახავს პროფესიული ტრავმების და ინცი
დენტების აღკვეთას, თანასწორობის ხელ
შეწყობას, კომფორტული სამუშაო გარემოს
შექმნასადაადამიანურირესურსებისგანვითარებას.აღნიშნულიმიზნებისინდიკატორებად
Daifukuიყენებსშესრულებისძირითადინდიკატორებს(KeyPerformanceIndicatorsKPI),
რომლებიცსაშუალებასიძლევასოციალურიმიზნებისკენპროგრესიგაზომვადიგახდეს.

*
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მოქმედება 3. 
დანერგეთ შიდა კორპორაციული კულტურა

საწარმომ პოლიტიკის შემუშავების შემდეგ უნდა უზრუნველყოს მისი სათანადოდ გაცნო
ბაყველათანამშრომლისთვის.ამისთვისსაკმარისივერიქნებაადამიანისუფლებებისპა
ტივისცემისგანაცხადისდაშესაბამისიპოლიტიკისდოკუმენტისუბრალოდგამოქვეყნება,
რამდენადაცცვლილებაკომპანიისწარმომადგენლებისმოქმედებაშიუნდააისახოს.შესა
ბამისად,საჭიროადოკუმენტებისგასაცნობადსათანადოკომუნიკაციადა,საჭიროებისშემ
თხვევაში,შესაბამისიპროცესების,პროცედურების,ქმედებებისდამექანიზმებისსაკითხებზე
სიღრმისეულიგადამზადება.მეორემხრივ,თანამშრომელთაგარკვეულნაწილსსჭირდება
დამატებითიცოდნისმიღებადაპრაქტიკულიუნარჩვევებისგაძლიერება,რითიცისინიშეძ
ლებენსაკუთარფუნქციებშიდაყოველდღიურსაქმიანობაშიპოლიტიკისინტეგრირებას.

თანამშრომელთაგადამზადებისათვისსაწარმოსრამდენიმეეფექტიანიმექანიზმისდანერ
გვაშეუძლია,მაგალითად:
	� ელექტრონულისწავლება(უფროსასარგებლოაზოგადი,თანამშრომელთაფართოჯგუ
ფებისთვის.ამასთან,გარდაპოლიტიკისდანერგვისგაცნობისა,შეიძლებაახალითა
ნამშრომლებისთვისაც იქნეს გამოყენებული (ე.წ. onboarding პროგრამის სახით). შე
საძლოა,მომზადდესინტერაქტიულივიდეოგაკვეთილი,რომელსაცმოქმედიანახალი
თანამშრომლებიგაეცნობიან,ბოლოსკიმოკლეკითხვარსაცუპასუხებენერთიმხრივ,
ინფორმაციისმიღებისდაგააზრებისგადასამოწმებლად,მეორემხრივკი,სწავლების
ეფექტიანობისშესაფასებლად);
	� სპეციალურიტრენინგპროგრამები(კონკრეტულიპროცედურებისგაძლიერებისანდა
ნერგვისთვის;ასევეკონკრეტულიპროექტისგანხორციელებაშიჩართულიპერსონალის
თვის);
	� დარგობრივისასწავლოკურსებისშემუშავება (მაგ.,უსაფრთხოების,შესყიდვების,და
საქმებისდაა.შ.მიმართულებით);
	� შიდასახელმძღვანელოდოკუმენტების,გზამკვლევებისდაა.შ.მომზადება;
	� გარესასწავლოკურსისშერჩევადამასშითანამშრომელთაჩართვადღეისთვისარა
ერთიინიციატივაარსებობსბიზნესისდაადამიანისუფლებების,კორპორაციულიპასუ
ხისმგებლობის,კორპორაციულიმდგრადობისან/დაპასუხისმგებლიანიბიზნესისშესა
ხებმაღალიხარისხისპროფესიულიცოდნისმისაღებად,როგორცსაქართველოში,ისე
მისფარგლებსგარეთაც.საწარმოსშეუძლიაშესაბამისითანამშრომლებისასეთპროგ
რამებშიჩართვადასათანადოკვალიფიციურიპერსონალისჩამოყალიბება.

განსაზღვრეთ, ვის ესაჭიროება დამატებითი ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები. 

როგორც წესი, ეს არის შემდეგ სფეროებში დასაქმებული პერსონალი:

 y ადამიანური რესურსების მართვა;
 y შესყიდვები;
 y უსაფრთხოების საკითხები;
 y საქონლის ან მომსახურების გაყიდვები;
 y კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა;
 y ხარისხის უზრუნველყოფა ან/და შიდა აუდიტის წარმოება;
 y რისკების ან/და ბიზნესპროცესების მართვა;
 y მენეჯერული რგოლის წარმომადგენლები.

47 ბიზნესი და ადამიანის უფლებები47



კორპორაციული მდგრადობის აკადემია
გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენ
ლებსდა,პირველრიგში,საწარმოებსსთავაზობსროგორცმათზემორგებულ,ისეზოგად
სასწავლოკურსსკორპორაციულიმდგრადობისშესახებ.

საერთაშორისოსტანდარტები,ეთიკურისამეწარმეოსაქმიანობა,მდგრადიმმართველობა
დაპრაქტიკულიმითითებები,რომლებსაცაკადემიაშიჩართულიგამოცდილიპედაგოგები
გააცნობენჯგუფებს,მიზნადისახავსკორპორაციულიპასუხისმგებლობისშესახებცოდნის
განვითარებასდამისდანერგვასროგორცკერძო,ისესახელმწიფოკომპანიებისყოველ
დღიურსაქმიანობაში.

http://globalcompact.ge/academy

მოქმედება 4. 
წაახალისეთ ადამიანის უფლებათა  
პატივისცემა პარტნიორებთან

საწარმოს მიერ შემუშავებული პროცედურები და პოლიტიკა ასევე უნდა მიემართებოდეს
გარე მხარეებს, როგორიცაა კონტრაქტორები და ბიზნესპარტნიორები, განსაკუთრებით,
როდესაცმათგანგარკვეულიმოქმედებებიასაჭირო.სახელმწიფოსაწარმოებსშეუძლიათ,
კონტრაქტორებისშერჩევისას(მაგ.სახელმწიფოტენდერისპროცესში)წინასწარგანსაზღვ
რონთავიანთიმოლოდინებიკონტრაქტორებისმიმართ.ხშირადსაწარმოებიიყენებენმიმ
წოდებელთაქცევისწესებისგანმსაზღვრელდოკუმენტს,რომელიცმკაფიოდაყალიბებსსა
წარმოსმიდგომასმასთანსახელშეკრულებოურთიერთობაშიმყოფსხვაორგანიზაციებთან
და,შეიძლება,ხელშეკრულებისნაწილიცგახდეს.

გარდაბიზნესპარტნიორებისა,მნიშვნელოვანიაასევესაწარმოსგავლენისქვეშმოქცეული
ადამიანებიანადამიანთაჯგუფები,რომლებიცარარიანმისიდასაქმებულები(მაგალითად,
ადგილობრივითემისწარმომადგენლები,მომხმარებლები).ისინიწარმოადგენენპირდა
პირადრესატებსსაწარმოსმიერდანერგილიპროცედურებისადაპოლიტიკებისთვის.გავ
ლენისქვეშმყოფშიდა(დასაქმებულები)დაგარე(მაგალითად,ადგილობრივითემი)მხა
რეებისთვისგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანიასაჩივრისგანხილვისმექანიზმისარსებობა,
რომელიცმათსაკუთარიუფლებებისდაცვისდადარღვეულიუფლებისაღდგენისსაშუალე
ბასაძლევს.
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მოქმედება 5.
შეიმუშავეთ საჩივრის განხილვის მექანიზმი

მცდელობისმიუხედავად,შეცდომებიგამორიცხულიარარის.თუმცა,სწორირისკებისიდენ
ტიფიცირებით,უფლებებზეგავლენისგანსაზღვრითდააქტიურინაბიჯებითასეთიშეცდომე
ბიმინიმუმამდედაიყვანება.
პირიქით,ადამიანისუფლებებისპატივისცემისდაშესაბამისირისკებისმართვისარარსე
ბობისპირობებშისაზოგადოებისთვისუფროადვილიდასაჯერებელიასაწარმოსმხრიდან
უფლებისდარღვევისფაქტი, მაშინროდესაც პასუხისმგებლიან საწარმოს საზოგადოების
მეტიმხარდაჭერისმოპოვებაშეუძლია.22

შეცდომისგამოსწორებასარანაკლებიღირებულებააქვსსაწარმოსრეპუტაციულითუეკო
ნომიკურიმდგომარეობისშენარჩუნებისთვის.სწორედამიტომ,ადამიანისუფლებებისპა
ტივისცემა აუცილებლადუნდაითვალისწინებსუფლებისაღდგენისმექანიზმს  იქნება ეს
ფინანსურითუარაფინანსურირეაგირებაუფლებაზეუარყოფითიგავლენისფაქტზე.
საწარმომ წინასწარ უნდა განსაზღვროს, რა გზებით შეუძლიათ ადამიანებს უარყოფითი
გავლენისპირობებშისაკუთარიწუხილისგამოთქმაფორმალურიწერილი,ცხელიხაზი,
სპეციალურწარმომადგენელთანკომუნიკაცია,ონლაინფორმათუსხვ.;თუმცა,ამავდრო
ულად, განსაზღვრული უნდა იყოს, საჩივრის წარდგენას რა შედეგი მოჰყვება (არა კონ
კრეტულდარღვევაზეკონკრეტულირეაგირება,არამედზოგადიშესაძლოგამოსავალი)და
პროცედურითხდებამისიგანხილვა.
საჩივრის მექანიზმი ეფექტიანი უნდა იყოს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, პრობლემა უფრო
მწვავდებადაკონფლიქტისესკალაციისმეტიშესაძლებლობარჩება,რაც,საბოლოოჯამში,
შეიძლება, საწარმოსთვის სამართლებრივიდავის ან სხვა, ბევრადმძიმე (რეპუტაციული,
ფინანსური,სისხლისსამართლებრივიცკი)შედეგებისმომტანიაღმოჩნდეს.

 22 მაგალითად, ტორონტოს უნივერსიტეტის პროფესორი 2020 წლის 20 აგვისტოს გამოქვეყნებულ მოსაზრებაში 
ამტკიცებს, რომ საწარმოები, რომლებიც პასუხისმგებლიანი ბიზნესქცევით გამოირჩევიან, მეტ ნდობას, 
მხარდაჭერას და ერთგულებას იმსახურებენ, ვიდრე ისინი, რომლებიც უგულებელყოფენ საკუთარ კორპორაციულ 
პასუხისმგებლობას. Sarah Kaplan, Why Social Responsibility Produces More Resilient Organizations, MIT Sloan 
Management, Fall Issue, August 20, 2020, https://sloanreview.mit.edu/article/why-social-responsibility-produces-
more-resilient-organizations/

*

დაინტერესებულ მხარეთა მთავარ ჯგუფებს, 
რომლებზეც საწარმოს შესაძლოა გავლენა 

ჰქონდეს, აქვთ წვდომა საჩივრის განხილვის 
ეფექტურ მექანიზმზე?

საჩივრის განხილვის მოქმედი და სამომავლოდ 
დაგეგმილი მექანიზმები შეესაბამება UNGPs 

მესამე სვეტით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს?

საჩივრის განხილვის მოქმედი და სამომავლოდ 
დაგეგმილი მექანიზმები ხელს უწყობს 

ერთობლივ სწავლას და გაუმჯობესებას?

თუ არა: ვინ არის პასუხისმგებელი, 
უზრუნველყოს მათთვის  

უფლების აღდგენა? 

რა დამატებითი არხების გამოყენება 
შეიძლება გახდეს საჭირო?

თუ არა:  
რა არის საჭირო  

გასაუმჯობესებლად

თუ არა:  
რა არის საჭირო  

ამის ხელშესაწყობად?
ადაპტირებულია, Shift, 2016, გვ. 106.
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მოქ მე დე ბა 6. 
უზ რუნ ველ ყა ვით უფ ლე ბის აღ დ გე ნის  
მე ქა ნიზ მის ეფექ ტი ა ნო ბა
საჩივრისგანხილვისმექანიზმებსდამატებითისარგებელიცაქვსმათიმეშვეობითსაწარ
მოები,პრობლემისმოგვარებისგარდა,აკეთებენანალიზსრასისტემურიპრობლემებია,
სადარისმთავარიგამოწვევებიდაშესაბამისცვლილებებსგეგმავენ.
ხშირადკომპანიებიშიშობენ,რომთუსაჩივრისგანხილვისმექანიზმსგაააქტიურებენ,განსა
კუთრებითგარედაინტერესებულიმხარეებისთვის,საჩივრებისრაოდენობაგანუზომლად
დიდიიქნება.პრაქტიკაშიესყოველთვისასეარხდებადადროთაგანმავლობაშისაჩივრე
ბისრაოდენობაშემცირდებაკიდეც.მთავარიამკაფიოკომუნიკაცია,აქტიურიჩართულო
ბადაპროცედურებისდეტალურიგანმარტება.აქტიურიჩართულობითსაწარმომსაჩივრე
ბისდიდინაწილიშეიძლება,დაინტერესებულმხარეებთანსაკონსულტაციოშეხვედრების
დროს მოისმინოს. თუმცა, არსებითია, შესაბამისი ნაბიჯები გადადგას დაფორმალურად
საჩივრისმიღებასარდაელოდოს.
რეკომენდებულია,საწარმომთავადგანსაზღვროსსაჩივრისფორმა(მინიმუმ,სარეკომენ
დაციოსახით),რაცდაეხმარებაროგორცმომჩივანს,რომელსაცწინასწარეცოდინება,რა
ინფორმაციაუნდამოამზადოსდაროგორწარადგინოსმოთხოვნა,ასევესაწარმოსაც,რად
განსისტემატიზებულიდაერთგვაროვანისახითმიიღებსსაჩივრებს.საჩივრისფორმაშე
იძლება,მარტივიტიპისდოკუმენტისსახითმომზადდესდამხოლოდძირითადსაკითხებს
გამოყოფდეს,რათახელოვნურადარგაართულოსსაჩივრისწარდგენისპროცედურა.
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საჩივრის ფორმა

თარიღი:

დრო:

ადგილი:

სახელი, გვარი:
არ მსურს სახელის გამჟღავნება საჯაროდ

მსურს სახელის გამჟღავნება საჯაროდ

მსურს ჩემს ნაცვლად ქვემოთ აღნიშნული პირი ჩაერთოს პროცესში  
(მიუთითეთ სახელი, გვარი, პოზიცია/სტატუსი): 

საკონტაქტო 
ინფორმაცია:

ელ.ფოსტა:

ტელეფონი:

მსურს პასუხი მივიღო პირადად

მსურს პასუხი მივიღო ზემოთ აღნიშნული საკონტაქტო პირის 
საშუალებით

ფაქტის აღწერა: 
 
(გთხოვთ დეტალურად 
აღწეროთ პროცესი, 
ჩართული მხარეები 
და ა.შ.)

 

დამატებით 
კომენტარები:  
(როგორ 
წარმოგიდგენიათ 
პრობლების გადაჭრა?)

დამატებით 
დოკუმენტაცია:

წერილობითი (მეილი, წერილი, მესიჯი და სხვა)

ფოტოსურათი

ხმის ჩანაწერი

სხვა: 

თანხმობა: ვაცნობიერებ, რომ ჩემი საჩივარი მიღებულია და მაქვს ინფორმაცია 
საჩივრის განხილვის პროცესზე. 

ხელმოწერები: მოსარჩელე: კომპანიის წარმომადგენელი:

საჩივარი ეხება: 
 
(ივსება კომპანიის 
წარმომადგენლის 
მიერ)

სექსუალური შევიწროება

დისკრიმინაცია

სხვა: 
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მოქმედება 7. 
ჩამოაყალიბეთ საჩივრის განხილვის პროცედურები

საჩივრისგანხილვისპროცედურაუნდაიყოსწინასწარგანსაზღვრულიდამაქსიმალურად
ხელმისაწვდომი როგორც საჩივრის განმხილველი პირებისთვის, ასვე, პოტენციურად,
საჩივრის წარმდგენი პირებისთვის. პროცედურები უნდა ითვალისწინებდეს მომჩივანის
უფლებებსაცდასაჩივრისადრესატის(ვისაც„ბრალი“ედება)უფლებებსაც.23

საჩივრისწარმდგენპირებსუნდაშეეძლოთ:

	� წარადგინონსაჩივრისფორმა,სადაცდეტალურადიქნებაახსნილისიტუაცია;

	� პროცესისყველაეტაპზეისარგებლონწარმომადგენლისდახმარებით:

შიდასაჩივრისშემთხვევაში,პროფკავშირებისწარმომადგენელი,მუშებისწარმო
მადგენელიანსხვასასურველიკოლეგა,ასევესხვამინდობილი/რწმუნებულიპირი;

გარესაჩივრისშემთხვევაში,მომჩივანისმიერშერჩეულიმინდობილი/რწმუნებული
პირისამოქალაქოსექტორიდანანსაადვოკატოწრეებიდან;

სასურველია,მინდობილობის/რწმუნებულებისდადასტურებასაწარმოსგამარტივე
ბულიფორმითჰქონდესდანერგილიდაარმოითხოვდესსანოტაროპროცედურებს
ყველაშემთხვევაში;

	� გაასაჩივრონნებისმიერიოფიციალურიგადაწყვეტილება.

პირებს,რომლებსაცეხებათსაჩივარი(ბრალიედებათ),უფლებაუნდაჰქონდეთ:

	� მიიღონმათწინააღმდეგწარდგენილისაჩივრის(ბრალდების)ასლი;

	� უპასუხონბრალდებებსდაწარადგინონსაკუთარიპოზიციები;

	� ისარგებლონწარმომადგენლისდახმარებით(მსგავსადმომჩივანისა);

	� გაასაჩივრონნებისმიერიოფიციალურიგადაწყვეტილება.

პროცედურები,ასევე,უნდაითვალისწინებდესისეთმნიშვნელოვანსაკითხებს,როგორებიცაა:

	� საჩივრისწარდგენისფორმები;

	� საჩივრისგანხილვისვადები;

	� საჩივრისგადაწყვეტისშესაძლოგზები;

	� პროცედურისსამართლიანობისგანაცხადი(საჩივრისგანმხილველივერიქნებასაჩივ
რისადრესატი(ვისაც„ედებაბრალი“)დასაწარმოუზრუნველყოფსმიუკერძოებელპრო
ცესს);

	� შემდგომინაბიჯები(გასაჩივრებისშიდაანგარემექანიზმებისშესახებინფორმაცია);

	� პერსონალურიმონაცემებისდაპირადიინფორმაციისდაცვისშესახებგანაცხადი.

23 წინამდებარე რეკომენდაციები ადაპტირებულია „შრომის სტანდარტები გლობალურ მიწოდების ჯაჭვში როგორ 
შევასრულოთ მათი მოთხოვნები და გავხდეთ უფრო კონკურენტული და მდგრადი“ (შემდგომში, ILO მდგრადობის 
სახელმძღვანელო, 2019), შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, 2019. გვ-გვ.92-94.*
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ინდიკატორი განმარტება

საჩივრების დამუშავების წერილობითი პოლიტიკა 
დანერგილია

მიუთითებს საწარმოს მზაობაზე, პერიოდულად 
შეაფასოს მიღებული საჩივრები, გააანალიზოს 
ისინი და დანერგოს შემდგომი ნაბიჯები

სა ჩივ რე ბის საკ მა ოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რიცხ ვი შე-
მო ვი და სა ჩივ რის და ნერ გ ვი დან კონ კ რე ტულ თა-
რი ღამ დე

მიუთითებს, როგორც მექანიზმის არსებობის 
შესახებ მაღალ ცნობადობაზე, ასევე, მისდამი 
ნდობაზეც

დროის განმავლობაში საჩივრების რაოდენობა 
სხვა არასასამართლო მექანიზმების მიმართ, 
სამოქალაქო სექტორში და მედიაში შემცირდა 

მიუთითებს, როგორც მექანიზმის არსებობის 
შესახებ მაღალ ცნობადობაზე ასევე, მისდამი 
ნდობაზეც

დრო  თა გან   მავ   ლო  ბა  ში ერ   თ   გ   ვა  რო  ვა  ნი ბუ  ნე  ბის სა -
ჩივ   რე  ბის რა  ო  დე  ნო  ბა კლე  ბუ  ლობს

მი უ თი თებს, რომ თა ნამ შ რომ ლე ბი სწავ ლო ბენ წარ-
სუ ლი შეც დო მე ბი დან და პრაქ ტი კებს ან პრო ცე დუ-
რებს ცვლი ან

აუდი ტი აჩ ვე ნებს, რომ შე სა ბა მი სი სტან დარ ტე ბის 
დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვებ მა იკ ლო

მი უ თი თებს, რომ სა ჩივ რის გან ხილ ვის პრო ცე სე ბი 
ხელს უწყობს დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვე ბის აღ მო ჩე ნას 
და აღ მოფხ ვ რას

და საქ მე ბა ზე თა ვის შე კა ვე ბის შემ თხ ვე ვებ მა, თა-
ნამ შ რომ ლე ბის გა დი ნე ბამ იკ ლო ან / და იმა ტა 
მიმ წო დებ ლე ბის / კონ ტ რაქ ტო რე ბის პრო დუქ ტი უ-
ლო ბამ

თა ნამ შ რო მელ თა სა ჩივ რე ბის კლე ბის და და საქ მე-
ბულ თა კმა ყო ფი ლე ბის ზრდის ნა წი ლობ რი ვი ინ დი-
კა ტო რი, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მი-
წო დე ბის ჯაჭ ვის და კონ ტ რაქ ტო რე ბის თ ვის

სტან დარ ტუ ლი ოპე რა ცი ე ბის პრო ცე დუ რე ბი გა-
და ი ხე და და შე ვი და ცვლი ლე ბე ბი იმ სა კითხებ ში, 
რომ ლებ ზეც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი და გან მე ო რე ბი თი 
სა ჩივ რე ბი ხში რი ა, პრო ცე დუ რე ბის შე სა ბა მი სად 
მოქ მე დე ბის მი უ ხე და ვად

მიუთითებს, რომ მენეჯმენტის სისტემამ მიღებული 
გამოცდილება გაიაზრა და იმავე ტიპის საჩივრების 
რაოდენობა შემცირდება

ადაპტირებულია, Shift, 2016,  გვ. 109 და ILO მდგრადობის სახელმძღვანელო, 2019.

მოქმედება 9.
საჩივრის განხილვის მექანიზმის  
დანერგვისთვის გაითვალისწინეთ

საწარმოუნდაიყოსგახსნილიგავლენისქვეშმყოფმხარეებთანმეტიურთიერთობაუზ
რუნველყოფს,რაცშეიძლებაადრეგამოვლინდესპრობლემებიდაწუხილები.

უნდადაინერგოსსაჩივრისსისტემისრამდენიმეფორმა,მათშორის,ადვილადხელმისაწ
ვდომიდამართვადი:ცხელიხაზი,ონლაინფორმა,საჩივრებისყუთი(ანონიმურისაჩივრის
შესაძლებლობისთვის).

საჩივრისპროცედურებიწინასწარმარტივადუნდაგაიწეროსრაუნდაეწეროსსაჩივარში,
რაეტაპებსგაივლის(უშუალოდგანთავსდესსაჩივრისშესახებინფორმაციასთანერთად
ცხელიხაზივებგვერდზეთუარისმითითებული,იქვეუნდაიყოსგანმარტება;ონლაინფორ
მისშევსებისასიქვეშეიძლებაგანთავსდესგანმარტებისტექსტი;საჩივრისყუთთანგანმარ
ტებაშეიძლებაბეჭდურიმასალისსახითგამოიკრას;დაა.შ.).

მოქმედება 8.
შეაფასეთ და გააუმჯობესეთ საჩივრის  
განხილვის მექანიზმი
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მა გა ლი თი პრაქ ტი კი დან:

PostNordისმამხილებლისსისტემასაშუალებასაძლევსკომპანიაშიდასაქმებულებს,მიმ
წოდებლებს,მომხმარებლებსადასხვადაინტერესებულმხარეებს,შეატყობინონკომპანი
ასდარღვევებისშემთხვევებისშესახებ.24დარღვევებიმოიცავს:ფინანსურდანაშაულებს,
მნიშვნელოვანგადაცდომებსსამუშაოადგილზეუსაფრთხოებასთანდაკავშირებით,გარე
მოსდაცვითირეგულაციებისმნიშვნელოვანდარღვევებსადაგარემოსმნიშვნელოვნადდა
ბინძურებისშემთხვევებს,დისკრიმინაციისადაძალადობისმძიმეფორმებს,ქცევისკოდექ
სისდარღვევებს.

მამხილებლისსისტემახაზსუსვამსუფროსითანამდებობისპირებისდასხვამნიშვნელოვან
პოზიციებზედასაქმებულითანამშრომლებისპასუხისმგებლობისსაკითხსდამამხილებლებს
სთავაზობსანონიმურიმხილებისვარიანტს.მამხილებლისსისტემაგანთავსებულიაცალკე,
დაცულვებგვერდზე,25რომელიცმომხმარებელსანონიმურადგანაცხადისგაკეთების,მას
ზეპასუხისმიღებისადაკომპანიასთანკომუნიკაციისსაშუალებასაძლევს.

რა უნ და აირი დოთ თა ვი დან?
თანამშრომელთა გადამზადების უგულებელყოფა - კორპორაციული მდგრადობის და
ნერგვაშიდაკულტურისჩამოყალიბებისგარეშევერმოხდება.საწარმოსმიერთანამ
შრომლებისთვისსათანადოინფორმაციისმიწოდებაახალიმიდგომების,პროცესების
დაპოლიტიკისშესახებ,უზრუნველყოფსროგორცთანამშრომელთამოტივაციისზრდას,
ასევე მათ ჩართულობას ამ მიდგომების დანერგვაში. შედეგად, კი საწარმო, თანამ
შრომლებთანერთად,ხდებაუფროპასუხისმგებლიანი.ამავდროულად,არაერთიკვლე
ვაცხადყოფს,რომდამსაქმებლისკარგირეპუტაციათანამშრომელთაშენარჩუნებისდა
პროდუქტიულობისზრდისწინაპირობაა.

საჩივრის ბედი გადაწყვეტილების მიღებით სრულდება - საჩივარი არ არის მხოლოდ
პრობლემისმოგვარებისგზა,ისპრობლემებზედაკვირვებისგზაცაა,რათამომავალში
მსგავსისიტუაციებისპრევენციამოხდეს.

საჩივრის განხილვისას მხოლოდ კომპანიის პერსპექტივის გათვალისწინება - საჩივრის
განხილვის მიზანია არა საწარმოს მხრიდან კანონმდებლობის ან შესაბამისი წესების
შესრულებისშემოწმება,არამედპრობლემისგადაჭრა,ამიტომ,აუცილებელიამომჩივა
ნისპერსპექტივისგააზრება.

სამართლებრივ საშუალებებთან კავშირისუგულებელყოფა - საჩივრისგანხილვის მექა
ნიზმიარარისსამართლებრივიდავისჩამნაცვლებელი.მისიმიზანიაპრობლემისსწრა
ფიგადაწყვეტა კონფლიქტის ესკალაციისთავიდან ასაცილებლადდაორივე მხარის
ინტერესებისდასაბალანსებლად.როდესაცსასამართლომექანიზმებიძლიერიარარის
ანდროში იწელება, საწარმოსთვის ბევრადუფრომომგებიანია საჩივრის განხილვის
მექანიზმითსაკითხისმოგვარება,ვიდრედავისლოდინიდადავისწარმოებისხარჯის
გაწევა.

საჩივრისგანხილვისმექანიზმისგაიგივებასასამართლოსთან-საწარმომარუნდაშეი
თავსოსდავაზეგადაწყვეტილებისმიმღებიმოსამართლისროლი.საჩივრისგანხილვის
მექანიზმიდიალოგისდამედიაციისგზაა.

24 მამხილებლის სისტემის შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია აქ:  
https://www.postnord.com/about-us/whistleblower-system 

 25 მამხილებლის გვერდი ხელმისაწვდომია აქ: https://postnord.whistleblowernetwork.net/frontpage
*
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შეამოწმეთ, რამდენად სწორად შეასრულეთ მეოთხე ნაბიჯი

1.მექანიზმისდანერგვამდესაჭიროასიტუაციისანალიზი:

1.1.გაეცანითსახელმწიფოსაწარმოებშიარსებულმექანიზმებსდაშეაფასეთმათი
სარგებლიანობა;
1.2.შეაფასეთთქვენიინდუსტრიისანთქვენისაწარმოსმსგავსი,კერძო
საკუთრებაშიარსებულისაწარმოსმექანიზმები;
1.3.გაეცანითსაჩივრების,დავების,კამპანიებისშესახებინფორმაციასთქვენი
საწარმოსთვისრელევანტურსაკითხებზე;

1.4.გაითვალისწინეთრისკებისშეფასებისშედეგები;

1.5.განიხილეთმესამეპირისმიერსაჩივრისგანხილვისმექანიზმისმართვისდა
თქვენისაწარმოსთვისანგარიშგებისშესაძლებლობა(მაგ.სამოქალაქოსექტორი,
საკონსულტაციოკომპანიაანსხვა);
2.მექანიზმისდანერგვისპროცესში:
2.1.ჩამოაყალიბეთსაჩივრისგანხილვაზეპასუხისმგებელისტრუქტურასაწარმოს
ზომიდანდარესურსებიდანგამომდინარე,ესშეიძლებაიყოსერთიანრამდენიმე
ადამიანი(ანგამოიყენეთმესამეპირი);
2.2.უზრუნველყავით,რომამსტრუქტურასმხარდაჭერაჰქონდესადამიანის
უფლებებისმართვისპროცესებშიჩართულანპირდაპირდაკავშირებულ
პერსონალთან;
2.3.შესაძლებელიაარსებულიდამსგავსიმექანიზმისგაერთიანება(მაგ.შრომის
უსაფრთხოებაზე,გარემოსდაცვაზე,ადგილობრივთაუფლებებზე,სექსუალური
შევიწროებისსაკითხებზესაჩივრისგანმხილველიპირ(ებ)ისთვისდამატებითი
ფუნქცია);
2.4.სასურველია,სტრუქტურაპირდაპირექვემდებარებოდესუმაღლეს
მმართველობითრგოლს(დირექტორი,დირექტორთასაბჭო);
2.5.მიმართეთრჩევებისდამხარდაჭერისთვისსამოქალაქოსექტორს,აკადემიას,
სახალხოდამცველს,საქართველოსმთავრობისადმინისტრაციისადამიანის
უფლებათასამდივნოს;
2.6.უზრუნველყავითთანამშრომლებისგადამზადება(შესაძლებელია,თქვენი
საწარმოსმსგავსიზომისანსექტორისსხვასაწარმოებთანძალთაგაერთიანებით).
3.რეგულაციებისდასახელმძღვანელოებისშემუშავება:
3.1.საჩივრისგანხილვისმექანიზმიწინასწარგანსაზღვრულიპროცედურითუნდა
მოქმედებდეს,პროცესისეფექტიანობისდასამართლებრივიგამართულობისთვის;
3.2.შეიმუშავეთანგამოიყენეთექსპერტულიდახმარება(მათშორის,სამოქალაქო
სექტორიდან)სახელმძღვანელოებისანგზამკვლევებისშესამუშავებლადროგორც
თანამშრომელთათვის,ისესაჩივრისშემოტანისმსურველთათვის.
4.გაააქტიურეთსაჩივრისგანხილვისმექანიზმი:
4.1.უზრუნველყავითკომუნიკაციადამექანიზმისშესახებვებგვერდზეანსოციალურ
ქსელშიგამოსაჩენსივრცეშიგამოყოფა;გაავრცელეთსაინფორმაციომასალა;
4.2.საჩივრებისწარდგენაწახალისებულიაკონსტრუქციულიგარემოსმეშვეობით,
ცნობილია,რომპირადიმონაცემებისდაცულობაუზრუნველყოფილია.
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ადამიანისუფლებებისპატივისცემისდაპოტენციურთუფაქტობრივუარყოფითგავლენებზე
საწარმოსრეაგირებისკარგიმართვააუცილებლადგულისხმობს,რომსაწარმოაკვირდება
საკუთარმოქმედებებსდააანალიზებსმას.

მოქ მე დე ბა 1.
თვალყური ადევნეთ პარტნიორების საქმიანობას

საწარმომუნდაშეაფასოსარამარტოსაკუთარიმოქმედებები,არამედმასთანდაკავშირე
ბულიპირებისსაქმიანობაც.როგორცზემოთაღინიშნა,ადამიანისუფლებებისპატივისცემა
მიწოდებისმთელჯაჭვსეხებადასაწარმოსკონტრაქტორებისმიერდარღვეულუფლებებზე
პასუხისმგებლობისთავიდანარიდებასწორიშეფასებითარისშესაძლებელი.
საწარმოსთანდაკავშირებულიპირებისშეფასებადამოკიდებულიასაწარმოსდამისიპარ
ტნიორებისრესურსებზე,საქმიანობისდაურთიერთობისმახასიათებლებზე.ესშეფასებები
შეიძლებაიყოსმსხვილიდაკომპლექსური (აუდიტისგამოყენება, მონიტორინგის ჯგუფის
მიერპროცესებისგადამოწმება),ასევეშედარებითმარტივიპარტნიორებისთვისთვითშე
ფასებისკითხვარებით,გამოკითხვებითანმსგავსიმეთოდებით.
მნიშვნელოვანია,პარტნიორებსჰქონდეთსათანადოინფორმაციამათმიმართარსებული
მოლოდინებისდაშესაძლოშეფასებისშესახებ,რათამათშეძლონსათანადოცვლილებე
ბისგანხორციელებადაშესაბამისიინფორმაციისმოწოდება.

თვალყური ადევნე და პერიოდულად 
შეაფასე შენი ნაბიჯები

ნაბიჯი

5

როგორდავაკვირდეთდაშევაფასოთსაკუთარი
მოქმედებები?

როგორგავიაზროთდანერგილიპრაქტიკა?

როგორვადევნოთთვალყურიპარტნიორებისსაქმიანობას?

როგორშევაფასოთეფექტიანად?

როგორშევარჩიოთინდიკატორები?

რატომარისსასარგებლოგარეშეფასება?

რაუნდაავირიდოთთავიდანმონიტორინგისადა
შეფასებისპროცესში?

ამ თავში თქვენ 
მიიღებთ პასუხს 
კითხვებზე: 
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მოქ მე დე ბა 2.
შეაფასეთ ეფექტიანად

როგორც წესი, საწარმოებს უკვე აქვთ მექანიზმები კომერციული საქმიანობის შესაფასებ
ლად,განსაკუთრებითმათ,ვინცკანონითგანსაზღვრულანგარიშგებასაწარმოებს(თუნდაც
მხოლოდფინანსურს).ამმექანიზმებისგამოყენებადაადაპტირებასაკმაოდგაამარტივებს
ადამიანისუფლებებისპოლიტიკისეფექტიანობისშეფასებისპროცესს.
თუსაწარმოსშემუშავებულიაქვსხარისხისკონტროლისანგარემოზეზემოქმედებისშეფა
სებისმეთოდოლოგია,ადამიანისუფლებებზეგავლენისშეფასებისინტეგრირებაამპრაქ
ტიკებშიცშესაძლებელია.

შეფასების პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იყოსდაინტერესებული მხარეების ჩართუ
ლობამათთვისთქვენინაბიჯებისშეფასებისთხოვნითმიმართვააჩენსდადებითგანწყო
ბას(ხაზსუსვამსმათმნიშვნელობასთქვენთვის),თქვენკიიღებთობიექტურინფორმაციას.
სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლის ან სხვა პარტნიორის დახმარებით შეფასების
წარმოებაასევეუზრუნველყოფსკვალიფიციურ,დამოუკიდებელდაობიექტურპროცესსდა
აძლიერებსთქვენსთანამშრომლობასსექტორთან.
ანგარიშგებისწარმოებისსახელმძღვანელოებიანსახელმძღვანელოპრინციპებიხშირად
საკმაოდკარგისაწყისიწერტილიაკარგიშეფასებისგასაკეთებლადმაგალითად,GRIინ
დიკატორებისგამოყენება,26GlobalCompactანგარიშგებისსახელმძღვანელოები27დაა.შ.;
არსებობსთვითშეფასებისარაერთიინსტრუმენტი,რომლებიცსაწარმოებსსაწყისინაბიჯე
ბისგადადგმაშიდაეხმარება,მაგალითად,გაეროსგლობალურიშეთანხმებისმიერმომზა
დებულიათემატურიკითხვარი:https://globalcompactselfassessment.org/humanrights28

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის აუდი ტი

ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის აუდი ტი ამ ეტაპ ზე არ წარ მო ად გენს სა ვალ დე ბუ ლო მე ქა ნიზმს 
არც სა ქარ თ ვე ლო ში და არც გლო ბა ლუ რად, თუმ ცა არა ერ თი კომ პა ნია იყე ნებს ამ მიდ-
გო მას ზუს ტი და კვა ლი ფი ცი უ რი შე ფა სე ბის თ ვის. მსგავ სი აუდი ტი აფა სებს სა წარ მოს პო-
ლი ტი კას, მის აღ ს რუ ლე ბას, სა ჩივ რის მე ქა ნიზ მებს და სხვა მმარ თ ვე ლო ბით პრო ცე სებს. 

26 globalreporting.org
27 გლობალური შეთანხმების სხვადასხვა წევრი სხვადასხვა ანგარიშს აწარმოებს. ვებგვერდზე მოცემულია მათი 

მომზადების შესახებ ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს საინტერესო მითითებებს შეფასების პროცესისთვისაც.  
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit 

28 დამატებით საინტერესო მექანიზმებია მოცემული პორტალზე https://business-humanrights.be/, რომელიც ბელგიაში 
მოქმედი საწარმოებისთვის ან ბელგიით დაინტერესებული საწარმოებისთვის იძლევა საორიენტაციო ინფორმაციას, 
თუმცა განზოგადებულად სასარგებლოა აქ მოცემული თვითშეფასების კითხვარები. მაგალითად, კითხვარი 
საწარმოს წარმომადგენლების ადამიანის უფლებათა ცოდნის შესამოწმებლად:  
https://business-humanrights.be/selfscan

*
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მოქ მე დე ბა 3.
დააკვირდით და შეაფასეთ საკუთარი მოქმედებები

	� გამოყავითპირიანსტრუქტურულიერთეული(შესაძლოა,იგივე,ვინცადამიანისუფლება
თაპოლიტიკისგანხორციელებაზეაპასუხისმგებელი),რომელიცთავსმოუყრისშესაბამის
ინფორმაციასდადანერგავსსაწარმოსსაქმიანობისპროცესშიკონკრეტულიაქტივობების
თუღონისძიებებისშეფასებისმეთოდებს;

	� აწარმოეთსაჩივრებისაღრიცხვადაპერიოდულიშეფასება;

	� გამოიყენეთთვლადიმონაცემებიმაქსიმალურადდეტალურიინფორმაციისდამუშავებით
(მაგალითად,დაამუშავეთინფორმაციაგენდერულჭრილში,ასაკისანსაწარმოსთვისრე
ლევანტურისხვამაჩვენებლისმიხედვით);

	� ჩამოაყალიბეთხარისხობრივიშეფასებისმეთოდებიპერიოდულიგამოკითხვებითანამშ
რომლებში,დაინტერესებულმხარეებთანკონსულტაციისასგამოიყენეთშეხვედრისშეფა
სებისმოკლეკითხვარებიდაა.შ.;

	� აწარმოეთპერიოდულიგამოკითხვებიროგორცთანამშრომლებსშორის,ასევე,შესაბა
მისირესურსისპირობებშისხვამხარეებთან(მაგალითად,მომხმარებლებსპერიოდულად
სთხოვეთ,შეავსონმოკლეკითხვარებიდაა.შ.);

	� საწარმოსწინასწარუნდაჰქონდესგანსაზღვრულისხვადასხვააქტივობის,პროცედურის,
მექანიზმისშეფასებისინდიკატორები,რომლებიციქნებაკონკრეტული,გაზომვადი,მიღ
წევადი,რეალისტურიდადროშიგაწერილი(SMARTინდიკატორები);

	� შეფასების მეთოდოლოგია კი უნდა ეფუძნებოდეს როგორც დათვლად საკითხებს
(საჩივრების რაოდენობა, თანამშრომელთა გენდერული განაწილება; თანამშრომელთა
დაზიანებისმაჩვენებლებიდაა.შ.),ასევე,შეფასებადსაკითხებს(საჩივრებისეფექტიანო
ბა,სხვადასხვადონეზედასაქმებულთაგენდერულიგანაწილებადაქალებსადაკაცებს
შორისსაშუალოანაზღაურებისშედარება,დაზიანებისმიზეზებიდასაწარმოსრეაგირების
ადეკვატურობადაა.შ.);

	� აწარმოეთ მონაცემები,რომლებიც სხვა მხარეებსაც მისცემსთქვენი საქმიანობის შეფა
სებისშესაძლებლობასიქნებაესაუდიტისსამსახური,სამოქალაქოსექტორითუთქვენი
პარტნიორები(ინვესტორები,საერთაშორისოდონორებიდაა.შ.);

	� უზრუნველყავით გარე ჩართულობა შეფასების პროცესში, რაც ხელს უწყობს პროცესის
ობიექტურობას;

	� შესაძლოა,სასარგებლოიყოსმონიტორინგისადაშეფასებისპროცესშიდაიხმაროთდა
ქირავებულისაკონსულტაციოკომპანიაანპარტნიორიორგანიზაცია.

პრაქ ტი კის გა აზ რე ბა
თანამშრომლებისპირობებისშეფასებისინდიკატორებისმაგალითები:
პროცესისინდიკატორები:
	� ქცევისკოდექსისშესახებ(რომელიცშეიცავსადამიანისუფლებათაპატი
ვისცემისსაკითხებს)გადამზადებულთანამშრომელთაწილი;
	� საჩივრის განხილვის მექანიზმის გამოყენების მაჩვენებელი თანამშრომ
ლებში(დასაქმებულთაპროცენტულიწილი);
	� ადამიანისუფლებათაზეგავლენისშეფასებებისრაოდენობა(პერიოდული,
პროექტისმიხედვითდაა.შ.);
	� პროფესიულკავშირებთანშეხვედრებისრაოდენობა
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Sustainability
theme

Material
topic Targets Achievements

in 2019

Climate

Low- 
carbon  

solutions

GHG emissions reduction 
achieved with Neste’s 
renewable fuels compared 
to crude oil based diesel, 
million tons. 1)
Target to achieve 14 Mt 
GHG emissions reduction 
by 2023 and 20 Mt GHG
emissions reduction by 
2030.

GHG emissions reduction: 
9.6 Mt (7.9 Mt). We 
introduced an updated 
emission reduction target 
for 2030.

To further develop our 
solutions portfolio for 
more sustainable trans-
port, aviation, and
chemical sectors.

Share of Renewable 
Products business area 
revenue from Group reve-
nue (Clean Revenue) 25.5% 
(21.7%).

Circular
Economy

Maximizing the share 
of waste and residue 
raw materials in our raw 
material mix provides the 
highest possible reduction 
in greenhouse gas emis-
sions when compared to 
products derived from 
crude oil.

Waste and residues 
accounted for 80% of the 
total raw material usage 
to produce renewable 
products.

Process more than 1 Mt of 
liquefied waste plastics by 
2030 to reduce crude oil
dependence in refining 
and petrochemical pro-
cesses.

In 2019 we made progress 
towards our aim to intro-
duce liquefied waste plas-
tic as a future raw material 
for producing chemicals 
and raw materials for new 
plastics.

ინციდენტებისინდიკატორი
	� საჩივრებისრაოდენობადაჯგუფები;ოფიციალურიმიგნებებიდადაკ
ვირვებები პოლიტიკის დარღვევების შესახებ (მაგალითად, თანამშ
რომლებისპირადიცხოვრებისუფლება,სამუშაოსაათებისგადაჭარ
ბებადაა.შ.);
	� თანამშრომლებისწილი,რომლებიცმიიჩნევენ,რომშევიწროებისან
დისკრიმინაციის მსხვერპლი არიან  თანამშრომელთა გამოკითხვის
შედეგებიანპროფესიულიკავშირისმეშვეობითგაზიარებულიინფორ
მაცია.

ადაპტირებულია, Shift, 2016, გვ.80

მოქ მე დე ბა 4.
სწორად შეარჩიეთ ინდიკატორები 

საწარმოს საქმიანობის შეფასებას წინასწარ განსაზღვრული გაზომვის საშუალებები 
ინდიკატორებისჭირდება. პირველინაბიჯებისგადადგმისას საწარმომ,განსაკუთრებით 
მცირეანსაშუალოზომისამ,შესაძლოა,საკამოდგანზოგადებულიმიდგომებიგამოიყენოს.
თუმცაეტაპობრივადინდიკატორებიუნდაიხვეწებოდესდაუფროკონკრეტულიხდებოდეს.
იმისმიხედვით,თურაგადაწყვეტილებებიმიიღოსაწარმომგანსაზღვრისადადანერგვის
ეტაპზე,მასშეუძლია,უკვედაისახოსკონკრეტულიამოცანები.ამპროცესშიგარემხარეების,
სამოქალაქოსექტორისანსხვაექსპერტულიცოდნისმქონეპირებისჩართვამშესაძლებელია,
საწარმოსგაუმარტივოსშეფასებისპროცესიდამასშიინდიკატორებისინტეგრირება.

მაგალითი პრაქტიკიდან:
საწარმოებიხშირადიყენებენშეფასების
ინდიკატორებს,რომლებიცმათინაბიჯე
ბისშემდგომგაანალიზებასარსებითად
აადვილებს. ფინური სახელმწიფო სა
წარმო(ფინეთისსაკუთრებაშია46.5%)
NESTE,რომელიცენერგეტიკისსფეროს
ერთერთი მსხვილი მოთამაშეა, საკუ
თარი მდგრადობის მონიტორინგისთ
ვისიყენებსკონკრეტულმიზნებსდაშე
ფასების ძირითად ინდიკატორებს (Key
PerformanceIndicators–KPI),რაცმას
საშუალებას აძლევს, შესაბამისი პერი
ოდისთვისმისაღწევიმიზნებიეფექტია
ნადდაზუსტადგაზომოს.29

29 NESTE’ს მგრადობის ანგარიშები იხილეთ აქ:  
https://www.neste.com/sustainability/performance#66b1367a *
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მოქ მე დე ბა 5.
ისარგებლეთ გარე მხარეების შეფასებით
არაერთი საწარმოს საქმიანობა ხდება სხვადასხვა გარე დაინტერესებული მხარის ინტე
რესისსაგანი  სახელმწიფოაუდიტი, აკადემიურისექტორი,სამოქალაქოსაზოგადოების
ორგანიზაციებიდაა.შ.ხშირადაფასებენამათუიმსაწარმოსსაქმიანობას,როგორცკონ
კრეტულსაკითხთანმიმართებით,ასევეზოგადად.მათიშეფასებააუცილებლადუნდაგა
ითვალისწინოს საწარმომ და ასახოს საკუთარ შეფასებაში. შესაძლოა, საწარმოს ასეთი
შემფასებლებისობიექტურობისადმიკითხვებიჰქონდეს,თუმცაესარნიშნავს,რომმესამე
პირებისშეფასებაუგულებელყოფილიიყოს.

გარდა ამისა, გარე მხარეების შეფასება საშუალებას აძლევს საწარმოებს, გადაამოწმონ
საკუთარიშეფასებები.ამიტომსაწარმოებისთვისსასარგებლოა,როდესაცთავადცდილო
ბენგარეშეფასებისმიღებასესშეიძლებაიყოსმსხვილისაკონსულტაციომომსახურებით
სარგებლობა,თუმცაშედარებითნაკლებირესურსებისმქონესაწარმოებსგარეშეფასების
მიღებისშესაძლებლობასმრავალმხრივიინიციატივებიცაძლევს.

რა უნდა აირიდოთ თავიდან?
მხოლოდ გაზომვადი მონაცემების წარმოება  უნდა ხდებოდეს არსებითი და მნიშვნე
ლოვანიინფორმაციისწარმოებადაარამხოლოდგაზომვადის.თუმნიშვნელოვანსა
კითხებზეშეფასებისწარმოებართულია,საჭიროაეფექტიანობისშეფასებისდანერგვა.
მაგალითად,ტრენინგგავლილითანამშრომლებისრაოდენობისგაზრდასაკმარისიარ
არის,თუმცატრენინგისშედეგიანობისშემოწმებართულიიქნება,თუთავიდანვეარიყო
გამოყენებულიცოდნისშეფასებისსქემა(მაგალითად,ტრენინგამდედამისშემდეგერ
თიდაიმავეკითხვებისდასმადაშემოწმება,გაზარდათუარატრენინგმაცოდნა).

მხოლოდაუდიტისშედეგებზეფოკუსირებააუდიტიმნიშვნელოვანიინსტრუმენტია,თუმ
ცამისიშეზღუდვებიცგასათვალისწინებელია.საწარმოსდამისიპოლიტიკებისგანვი
თარებისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია დაინტერესებულ მხარეებთან ჩართულო
ბით,ინსტიტუციურიგაძლიერებისპროცესებითდასამოქალაქოსექტორისშეფასებების
მიხედვითსაკუთარიპროცესისშეფასება.

მა გა ლი თად
გლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელისწევრებთანწლიურიანგარიშისწარდ
გენითსაწარმოსშეუძლიამოისმინოსსხვაბიზნესსუბიექტების,სამოქალაქოსექტორისდა
ექსპერტებისმოსაზრებებიდადამატებითიშეფასებები.სექტორულიდათემატურიშეფა
სებებისმოპოვებისათვისმსგავსისაშუალებებიაასოციაციები,პარტნიორობები,გაერთია
ნებები.
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შეამოწმეთ, რამდენად სწორად შევასრულეთ მეხუთე ნაბიჯი

1.წინასწარგანსაზღვრულიაამოცანებიდამათიმიღწევისინდიკატორები;

2.საწარმოსშიგნითდაგარეთმხარეებისთვისცნობილიაშეფასებისშესახებ;

2.1.განსაზღვრულიაარსებულიმოლოდინები;

2.2.განსაზღვრულიაშეფასებისპერიოდიდამეთოდოლოგია;

2.3.შეფასებისპროცესიგასაგებიაყველამხარისთვის;

3.შეფასებისასგათვალისწინებულიაგარემხარეებისჩართულობა;

4.საწარმოსგადაწყვეტილებისმიმღებპირებსდასახულიაქვთშემდეგი
ნაბიჯები(რაშიიყენებენშეფასებას).
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მოქ მე დე ბა 1.
შეარჩიეთ ანგარიშგების ფორმატი

ადამიანისუფლებებისპატივისცემისციკლისშეკვრასუზრუნველყოფსსაწარმოსანგარიშ
გება,რომლითაცსაწარმოფართოსაზოგადოებასგააცნობსუკვეგადადგმულინაბიჯების,
შემუშავებულიპოლიტიკის,დანერგილიმიდგომებისდასხვაპროცესებისშესახებინფორ
მაციას.ესინფორმაციამთავარიწყაროაროგორცსაწარმოსმესაკუთრეთათვის,ისედაინ
ტერესებულიმხარეებისთვის.
ადამიანის უფლებების შესახებ საწარმოს ანგარიშგება შესაძლებელია განხორციელდეს
როგორცსაერთო(მაგალითად,წლიურ)ანგარიშშისპეციალურისექციისგამოყოფით,ასე
ვესრულადცალკემდგომიანგარიშისსახით.არჩევანიდამოკიდებულიაროგორცსაწარ
მოსშესაძლებლობებზე,ასევეაუდიტორიასადაანგარიშგებისმთავარმიზანზე.შესაძლოა,
საწარმოსგანსაკუთრებულირისკებიაქვსუფლებებთანმიმართებითანწინაპრაქტიკამოწ
მობდამწვავეუარყოფითგავლენებსდაახლაგჭირდებათთქვენმიერგადადგმულინა
ბიჯების მკაფიოდ წარმოჩენა,რათადაარწმუნოთ ყველა მხარე,რომთქვენს გავლენებს
პასუხისმგებლობითეპყრობით.ასეთშემთხვევაში,ცალკემდგომიანგარიშიბევრადუკეთ
უზრუნველყოფსთქვენიმიზნისმიღწევას.
სახელმწიფოსაწარმოებისუდიდესინაწილიანგარიშგებასაწარმოებსბუღალტრულიაღ
რიცხვისკანონმდებლობისშესაბამისადდამისიშემადგენელინაწილიაარაფინანსურიან
გარიშგება,რომელიცსწორედიმსაკითხებსმოიცავს,რაცამნაბიჯისთვისარისსაჭირო.
თუსაწარმოსცალკემდგომიანგარიშიარსჭირდებაანამისრესურსიარაქვს,ინტეგრირე
ბული,წლიურანგარიშშიასახულიცალკესექციაადამიანისუფლებებზესაკმარისიიქნება.

აწარმოე კომუნიკაცია შენს საქმიანობაზე 
დაინტერესებულ მხარეებთან

ნაბიჯი

6

როგორიუნდაიყოსანგარიშგება?

რაუნდაგავითვალისწინოთანგარიშისმომზადებისას?

რატომარისმდგრადიგანვითარებისდღისწესრიგი
მნიშვნელოვანიანგარიშგებისას?

რატომარისსაჭიროკომუნიკაცია?

რაგანსხვავებააკომუნიკაციასადაანგარიშგებასშორის?

საკმარისიამხოლოდანგარიშისკომუნიკაცია?

როგორშევარჩიოთკომუნიკაციისმეთოდი?

რაუნდაავირიდოთთავიდანკომუნიკაციისპროცესში?

ამ თავში თქვენ 
მიიღებთ პასუხს 
კითხვებზე: 
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მოქმედება 2. 
ანგარიშის მომზადებისას გაითვალისწინეთ

როდესაცსაწარმოპირველადამზადებსანგარიშგებას,მასშეუძლიამთავარიაქცენტითა
ვადადამიანისუფლებებისპატივისცემისდანერგვისშესახებმიღებულგადაწყვეტილებაზე,
განვლილგზასადამთავარმიზნებზეგაამახვილოს.უფროგანვითარებულიდაგამოცდილი
საწარმოსანგარიშებიკიკონკრეტულშედეგებზე,მიღწევებზე,ინდიკატორებისშესრულების
ანშეუსრულებლობისმიზეზებსადაცვლილებებზეუნდასაუბრობდეს.
არაერთიპლატფორმაეხმარებასაწარმოებსანგარიშისმომზადებაში,არსებობსდამატები
თისახელმძღვანელოები,მითითებები,პრაქტიკულირჩევები,ფორმებიდაინდიკატორები.
თუანგარიშისმომზადებისასდაინტერესებულიმხარეებისჩართვაშესძელით(მაგალითად,
ადგილობრივიმოსახლეობის,თანამშრომლებისდაა.შ.)დამათიხმაისმისთქვენსანგა
რიშში(მოტანილიაციტატები,შეჯამებულიამათთანშეხვედრები,მათიშეფასებები),ესგან
საკუთრებითგააძლიერებსთქვენს კომუნიკაციას შესაბამისიდაინტერესებულიმხარეების
ჯგუფებთან.
არაერთიქვეყანათავისსაკუთრებაშიარსებულისაწარმოებისგანმოითხოვსკონკრეტული
საერთაშორისოსტანდარტებისშესაბამისანგარიშგებას,როგორიცაა,მაგალითად,გლო
ბალურიანგარიშგებისინიციატივა:https://www.globalreporting.org/,რომელიცკომპლექ
სურიდაყოვლისმომცველიანგარიშისმომზადებისკონკრეტულმეთოდოლოგიასშეიცავს.
თუ ჩართული ხართ საერთაშორისო ინიციატივებში, მაგალითად, როგორიცაა გაეროს
გლობალური შეთანხმება,თქვენ პერიოდულად (მაგალითად, ყოველწლიურად) გევალე
ბათასეთიინიციატივებისათვისანგარიშგებისშესაბამისფორმატშიწარდგენადასათანა
დოკითხვებზე/საკითხებზეინფორმაციისმიწოდება.ასეთიგამოცდილებახელსუწყობსან
გარიშგებისკულტურისდანერგვასდა,შესაძლოა,ასევებუღალტრულიაღრიცხვისშესახებ
კანონისშესაბამისივალდებულებისშესრულებაცგაამარტივოს.
დამოუკიდებელი გადამოწმება ან მესამე მხარის მიერდადასტურებადოკუმენტს მეტ ავ
ტორიტეტსშესძენს(ხშირადსამოქალაქოსექტორსანექსპერტთაჯგუფსსთხოვენმსგავსი
ანგარიშისანსაკომუნიკაციოდოკუმენტისმომზადებას,რაცუფრომარტივი,ადვილადაღ
ქმადიდაეფექტიანიიქნება).30

გლობალური შეთანხმების ანგარიშგება
გაეროსგლობალურშეთანხმებასაქვსსაკუთარიანგარიშგებისმეთოდებიდამიდგო
მები,რომელიცმისიმონაწილესაწარმოებისათვისყოველწლიურადსავალდებულოა.
ანგარიშგებადამოკიდებულიასაწარმოსზომაზედამისშესაძლებლობებზე.
გლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელიხშირადაწყობსსაინფორმაციოშეხ
ვედრებსდამისწევრსაწარმოებსეხმარებაანგარიშგებისპროცესში.

  

30 გაეროს გლობალური შეთანხმების ვებგვერდი საინტერესო ინფორმაციას და მითითებებს იძლევა წლიური 
ანგარიშგების ფორმების, საჭირო ინფორმაციის, მეთოდოლოგიის და სხვა მიდგომების შესახებ:  
https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit*
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მაგალითები პრაქტიკიდან:
ხშირად კომპანიები ადამიანის უფლებებისადა პასუხისმგებლობით საქმიანობის შესა
ხებინფორმაციასინტეგრირებულიყოველწლიურიანგარიშგებისნაწილადგამოსცემენ.
ფინურისახელმწიფოსაწარმოVRის2019წლისწლიურიანგარიშიშეიცავსფინანსურ
დაარაფინანსურანგარიშგებისნაწილებს.31არაფინანსურიანგარიშგებისერთერთუმ
ნიშვნელოვანეს ნაწილს კი კორპორაციული პასუხისმგებლობის შესახებ ინფორმაცია
წარმოადგენს,რომელიცKeyPerformanceIndicatorებზედაყრდნობით,ადამიანისუფ
ლებებისთვისრელევანტურისეთსაკითხებზეგვაწვდისინფორმაციას,როგორიცააუსაფ
რთხოება,დასაქმებულთაგანწყობები,გარემოსდაცვადაკორპორაციულისოციალური
პასუხისმგებლობა.ანგარიშგებასწორედკორპორაციულისოციალურიპასუხისმგებლო
ბისქვეშმოიაზრებსადამიანისუფლებებს,როგორცერთერთინდიკატორს.

31 VR Group-ის 2019 წლის ანგარიში ხელმისაწვდომია აქ:  
https://vrgroup.studio.crasman.fi/file/dl/i/B2bhcA/WbXFFZhslD_9NjIxXcfFaQ/VR_Group_Annual_Report_2019.pdf *
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Corporate social responsibility
For VR Group, the key objective of corporate social responsibility is to increase 
the volume and share of environmentally friendly rail traffic. It supports 
sustainable development goals in customer operations
and in society at large. In addition, VR Group strives to be as responsible as 
possible in its own operations and throughout the supply chain. VR Group also 
wants to promote Finland’s well-being as a major tax and dividend payer.

Corporate social responsibility KPIs
The indicators related to corporate social responsibility are included in the 
indicators of other areas of responsibility and in the financial indicators. The 
goal of increasing the volume of electronic public transport and environmentally 
friendly rail traffic is measured by the development of number of journeys and 
tonnes transported. A significant tax footprint and dividend for the Finnish state 
is made possible by growing, more efficient and profitable business operations.

Human rights and anti-corruption activities
VR Group adheres to its Code of Conduct that includes anti-corruption 
guidelines. The Code of Conduct is available on the Group’s website and to 
the personnel on the intranet. Each employee in the Group must complete 
the training on the Code of Conduct and all new employees are instructed to 
complete the training when they start working in the Group. VR Group also has 
separate anti-corruption guidelines and related training for key personnel.
VR Group encourages its personnel to report all suspected irregularities 
and violations of the Code of Conduct. In early 2019, the company opened 
an anonymous whistleblowing service to report suspected irregularities. 
Notifications received through this channel during 2019 have been properly 
processed. No significant corruption-related risks were identified or realised
in 2019.

Supply chains
VR Group purchases services and products mainly for own use to support 
the provision of different services. The Group’s purchases in 2019 amounted 
to slightly over EUR 600 million. The largest purchases and procurement 
volumes targeted on different rolling stock investments, transport subcontracts, 
composition maintenance and IT-systems.

VR Group’s annual purchases are made with roughly 4,000 different suppliers, 
the majority of them located in Finland and other EU Member States. Despite 
the high total number of suppliers, procurement is extensively centralised to a 
relatively small group of suppliers. The 30 largest suppliers account for more 
than half of all purchases.

VR Group takes respect for human rights seriously also in supply chain 
management and procurement. By seeking an invitation to take part in a 
competitive tendering process, by submitting a tender in response to an 
invitation to tender or by entering into a contractual relationship, a company 
also commits itself to complying with VR Group’s Code of Conduct for Partners. 
The guidelines apply to working conditions, environmental protection and anti-
corruption activities and other similar standards. The suppliers also pledge that 
their supply chains comply with VR Group’s ethical guidelines.

Procurement is also guided by the procurement guidelines, guidelines for 
implementing projects and for managing suppliers and the procurement 
strategy. In procurement, the aim is to apply environmental criteria in the 
selection of products and suppliers in competitive tendering.

Tax footprint
Companies belonging to VR Group pay their taxes and other statutory charges 
in accordance with the provisions in their home countries. In addition to Finland, 
VR Group comprised companies registered also in Russia and Estonia in 2019. 
Finnish companies accounted for 94.6 per cent of the Group’s consolidated net 
sales. Taxes were paid almost entirely to Finland.

No significant taxation-related risks were identified or realised in risk surveys in 
2019.
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მაგალითები პრაქტიკიდან:
Nesteგანახლებადიენერგიისდატექნოლოგიისერთერთიუმსხვილესიმიმწოდებე
ლიკომპანიაამსოფლიოში.მისიყოველწლიურიმდგრადიგანვითარებისანგარიში,
სხვა საკითხებთან ერთად, მოიცავს ადამიანის უფლებების შესახებ ინფორმაციას.32
2019წლისანგარიშშიNesteმიუთითებსსხვადასხვაღონისძიებაზე,რომელიცადა
მიანისუფლებათარისკებისშეფასების,პოლიტიკისდახვეწისადაიმპლემენტაციის
თვისჩატარდა20172019წლებში.


გარდაინტეგრირებულიანგარიშგებისა,კომპანიებიზოგჯერმიმართავენადამიანის
უფლებების შესახებ წლიური ინფორმაციის ცალკე მდგომ ანგარიშად ანდოკუმენ
ტად გამოცემის პრაქტიკას. ჰოლანდიური ბანკი ABNAMROBank, ინტეგრირებულ
წლიურ ანგარიშთან ერთად, გამოსცემს ადამიანის უფლებათა შესახებ წლიურ გა
ნახლებას,33 რომელიც მოიცავს, როგორც ადამიანის უფლებათა კონკრეტულ სა
კითხებს (მაგალითად, ადამიანის უფლებათაპრობლემები მეყვავილეობაში), ასევე
განახლებად ინფორმაციას კომპანიის ადამიანის უფლებების სტრუქტურის შესახებ
(მაგალითად, საჩივრის მექანიზმისდა ადამიანის უფლებათადამცველებისდაცვის
შესახებ).

32 Neste-ს 2019 წლის ანგარიში ხელმისაწვდომია აქ: https://www.neste.com/for-media/material/annual-reports 
33 ABN AMRO Bank-ის 2019 წლის განახლება ხელმისაწვდომია აქ:  

https://www.abnamro.com/app#/en/about-abn-amro/product/download-centre
*
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კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუციები

თანამშრომლობა 
საერთო 
მიზნებისათვის

არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

ხელმისაწვდომი 
და სუფთა ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება

მოქ მე დე ბა 3. 
გა ით ვა ლის წი ნეთ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის  
დღის წეს რი გი ან გა რიშ გე ბი სას

ანგარიშგებისპროცესშისულუფრომეტიკომპანიაიყენებსგაეროსმდგრადიგანვითარების
დღისწესრიგს,რადგანიგიგლობალურიგანვითარებისმთავარგზამკვლევსწარმოადგენს.
გაეროსმდგრადიგანვითარებისმიზნები(SDGs)დღევანდელიგლობალურიპროცესების
მთავარიმამოძრავებელიძალაა,მათმისაღწევადკიმხოლოდსახელმწიფოებისჩართუ
ლობა საკმარისი არაა.დღეისათვის ათასობით კომპანიაა ჩართული მდგრადი განვითა
რებისმიზნებისმიღწევისპროცესში,რაცმათსტრუქტურირებულიმიდგომებისდანერგვაში
ეხმარება.
საქართველოსდადგენილიაქვსნაციონალიზებული(ეროვნულსიტუაციასმისადაგებული)
ამოცანები17ვემიზანთანმიმართებით:https://sdg.gov.ge/main,რაცხელსშეუწყობსსა
წარმოებსსაკუთარიამოცანებისიმგვარადდასახვაში,რომშესაბამისიწვლილიშეიტანოს
ქვეყნისმდგრადგანვითარებაში.შედეგადკი,სწორედანგარიშგებისპროცესისმდგრადი
განვითარებისმიზნებისშესაბამისადშემუშავებადაეხმარებასაწარმოსსტრუქტურირებული
ანგარიშისმომზადებასადაგადადგმულინაბიჯებისუკეთდემონსტრირებაში.
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მა  გა  ლი  თი პრაქ   ტი  კი  დან:
არაერთისაწარმოსწორედმდგრადიგანვითარებისმიზნებისმიხედვითისახავსსაკუ
თარსამოქმედოგეგმებსდაანგარიშგებაცამმიზნებისშესაბამისადხდება.მაგალითად,
იაპონურისახელმწიფოსაწარმო,იაპონიისფოსტაცალკემდგომწლიურანგარიშსამ
ზადებსმდგრადობისშესახებ,34სადაცმდგრადიგანვითარებისმიზნებისშესაბამისად
მიღწეულიშედეგებიამოცემული,საუბარიადაგეგმილმიზნობრივინდიკატორებზე,მო
ცემულიადაინტერესებულმხარეთაჩართულობისშესახებინფორმაციადაასევეგარე
შეფასებისშედეგები.

34 იაპონიის ფოსტის 2020 წლის ცალკე მდგომი ანგარიში ხელმისაწვდომია აქ:  
https://www.japanpost.jp/en/csr/report/pdf/2020_en.pdf *
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მოქ მე დე ბა 4.
აწარ მო ეთ კო მუ ნი კა ცია

ანგარიშგებადაკომუნიკაციასაშუალებასაძლევსსაწარმოს,კონკრეტულინაბიჯებისდე
მონსტრირებითაჩვენოსსაზოგადოებას,რასაკეთებსადამიანისუფლებებისპატივისცემის
თვის.
ხშირად,დაინტერესებულმამხარეებმასაწარმოსმიმართშეიძლება,არაერთიკითხვადას
ვან;აქტიურიკომუნიკაციისგზითამკითხვებსდროულიპასუხიგაეცემა,პასუხებისმომზადე
ბაშიკისაწარმოსანგარიშისწარმოებადაეხმარება.
ანგარიშგებადაკომუნიკაციაასევეუზრუნველყოფსსაზოგადოებასთანურთიერთობისაქ
ტიურიპოლიტიკისწარმოებასდაზრდისსაწარმოსრეპუტაციულიმიჯს.

ანგარიშგება, ასევე, საშუალებას აძლევს საწარმოს, მოიზიდოს ინვესტიციები, განსაკუთ
რებითევროკავშირისდაOECDწევრიქვეყნებიდან,რომლებისთვისაცკორპორაციული
მდგრადობადაადამიანისუფლებებისპატივისცემაზედამყარებულიბიზნესსაქმიანობაპრი
ორიტეტულიდა,ხშირად,სავალდებულოცაა.

მენეჯმენტიუნდაუზრუნველყოფდესთანამშრომლებისთვისსათანადოინფორმაციისმიწო
დებას,რათა, ერთიმხრივ,თანამშრომლებსჰქონდეთინფორმაციასაკუთარუფლებებზე
დამათთვისხელმისაწვდომმექანიზმებზე;მეორემხრივკი,ჰქონდეთსაკმარისიინფორმა
ციასაწარმოსპასუხისმგებლობისხარისხზე,რაცმათმოტივაციის,დამსაქმებლისადმიერ
თგულებისდაპროდუქტიულობისზრდასუზრუნველყოფს.
შიდაკომუნიკაცია,ასევე,უზრუნველყოფსსაწარმოსშიგნითარსებულიხარვეზებისდროულ
აღმოჩენასდარეაგირებას,თანამშრომლებისპრობლემებისშესახებღიასაუბარსდამამ
ხილებლისინსტიტუტისგაძლიერებას,რაცსაწარმოსანმისითანამშრომლებისმხრიდან
არაეთიკურსაქმიანობასთანდა,განსაკუთრებით,კორუფციასთანბრძოლისერთერთიყვე
ლაზეეფექტიანისაშუალებაა.
ადამიანის უფლებებთანდაკავშირებული საქმიანობის გარე კომუნიკაცია საწარმომ უნდა
უზრუნველყოს,პირველრიგში,დაინტერესებულმხარეებთანმეწილე/აქციონერუწყებას
თან(ისევე,როგორცსხვამეწილე/აქციონერებთან,თუსახელმწიფოსწილი100%იანიარ
არის),ინვესტორებთან,ბიზნესპარტნიორებთან,გავლენისქვეშმყოფადამიანთაჯგუფებ
თან(მაგალითად,ადგილობრივითემი,მომხმარებლები,ა.შ.),სხვატიპისპარტნიორებთან
(დონორები,სამოქალაქოსექტორი,დარგობრივიექსპერტებიდაა.შ.).

სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა წარ მო ე ბი ერ თ გ ვა რი მა გა ლი თია ბიზ ნეს სექ ტო-
რის თ ვის. პროგ რე სის შე სა ხებ ან გა რი შის წარ მო ე ბა და აქ ტი უ რი კო მუ ნი კა ცია მა გა ლი თის 
დე მონ ს ტ რი რე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

კომუნიკაცია აუცილებლად უნდა იყოს როგორც შიდა 
სტრუქტურებთან, ისე გარე დაინტერესებულ მხარეებთან.
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მოქ მე დე ბა 5.
გა ნას ხ ვა ვეთ კო მუ ნი კა ცია და ან გა რიშ გე ბა

ანგარიშგებაფორმალურიპროცესისნაწილია,იგიშეიძლებაიყოსბუღალტრულიაღრიცხვის
შესახებკანონიდანგამომდინარეანგარიშისფარგლებშიმომზადებულიანცალკემომზადებუ
ლიდოკუმენტისაერთაშორისოინვესტორისანპარტნიორისათვის.
ცხადია,კარგიპრაქტიკააცალკეანგარიშისმომზადებაშიდადაგარედაინტერესებულიმხა
რეებისთვის,თუმცაყველასაწარმოსშეიძლებაარჰქონდესამისრესურსი,ხოლოფორმალუ
რი,საკანონმდებლოანსხვამარეგულირებელიჩარჩოდანგამომდინარეანგარიშისსრულად
კომუნიკაციართულია.
სწორედამნაწილშიხდებაამორიმიდგომისგამიჯვნაროდესაცანგარიშშიასახულიინფორ
მაციისკონკრეტულიდაინტერესებულიმხარეებისთვისანფართოსაზოგადოებისთვისმიწო
დებაასაჭირო.კომუნიკაციისპროცესიშედარებითარაფორმალურიადასაშუალებასაძლევს
საწარმოს,ინფორმაციაუფროაღქმადიდამარტივისახითმიაწოდოსშესაბამისმხარეებს.
მხოლოდანგარიშისკომუნიკაციაასაჭირო?მარტივიპასუხია:„არა“.კომუნიკაციაადამიანის
უფლებებისპატივისცემისდანერგვისმთელიპროცესისთანმდევიუნდაიყოს.საწარმოყველა
ეტაპზეუნდაცდილობდესსაკუთარიპროგრესისშესახებსაზოგადოებისინფორმირებას,რაც
განსაკუთრებითდაეხმარებამასდადებითიგანწყობისშექმნასადანდობისგამყარებაში.
ამავდროულად,თითოეულნაბიჯზეშეიძლებაკომუნიკაციასხვადასხვააუდიტორიასთან,რაც
დამატებითიშეფასებების,შენიშვნებისდაუკუკავშირისმიღებითპროცესისგანვითარებასდა
დახვეწასაცშეუწყობსხელს.

მოქ მე დე ბა 6. 
სწო რად შე არ ჩი ეთ კო მუ ნი კა ცი ის მე თო დი
კომუნიკაციისმეთოდიდამოკიდებულიასაწარმოსინტერესებზედაასევემისგავლენებზე.თუ
საწარმოსსაზოგადოებისდიდჯგუფზეაქვსგავლენა,ანგარიშისკომუნიკაციისუფროფართო
მეთოდებიუნდაგამოიყენოსმედიასაშუალებები,სოციალურიმედია,ვებგვერდი.შედარებით
მცირედაინტერესებულიჯგუფისპირობებშიშეიძლებაუფროფორმალური,თუმცამცირემას
შტაბიანიაქტივობისორგანიზებასაჯაროშეხვედრისსახით.
გავლენისმოცულობიდანგამომდინარეთუდიდიაგავლენაადგილობრივმოსახლეობაზეან
ხშირიამათგანსაჩივრები,მათთანთქვენისაქმიანობისშესახებკომუნიკაციაუზრუნველყოფს
ინტერესებისდაახლოებას,ნდობისგამყარებასდაშეამცირებსკონფლიქტებისწარმოშობის
რისკებს.
ეტაპობრივიკომუნიკაციისპირობებშიუფრომიზანშეწონილიაარაფორმალურიკომუნიკაციის
წარმოება,მაგალითად,სოციალურიგვერდებისანსხვასაკომუნიკაციოარხისმეშვეობითსა
ზოგადოებისთვისსიახლისსახითინფორმაციისმიწოდებაადამიანისუფლებებისპოლიტიკის
დანერგვისშესახებ(შეიძლებასოციალურგვერდზეამბისდადებაე.წ.„ინფოგრაფიკის“სა
ხით,რაცყურადღებასაცმიიპყრობს).
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რა უნ და აირი დოთ თა ვი დან?
პერსონალურიმონაცემებისგავრცელება-ანგარიშიარსაჭიროებსკონკრეტული,იდენტი
ფიცირებადიადამიანებისშესახებინფორმაციისმითითებას;შესაბამისად,საწარმომუნ
დაუზრუნველყოსპერსონალურიმონაცემებისმაქსიმალურიდაცულობადაკონკრეტულ
სიტუაციაზესაუბრისასინიციალებიანსპეციალურადმოგონილისახელებიგამოიყენოს.
კომუნიკაციისსათანადოფორმებისუგულებელყოფა-გამოიყენეთკომუნიკაციისისსაშუა
ლებები,რომლებიცთქვენთვისრელევანტურიჯგუფებისათვისინფორმაციისმიწოდებას
უზრუნველყოფს.მაგალითად,ინტერნეტითსარგებლობისდაბალიმაჩვენებლისმქონე
რეგიონისთვისვებგვერდზეგანთავსებულიანგარიშივერიქნებაკომუნიკაციისკარგისა
შუალება და ბევრად უფრო ეფექტიანი იქნება მარტივი, მოკლე ვერსიის გავრცელება
არაფორმალურშეხვედრაზეადგილობრივთემში.
ანგარიშსმიღმაპროგრესისშესახებკომუნიკაციისუგულებელყოფა-ასევე,ანგარიშისგა
მოქვეყნებისთანმდევად, პერიოდული კომუნიკაციისთვის საკმაოდ ეფექტურია მოკლე
სიახლეებისმიწოდებისმექანიზმებისოციალურიქსელი,ვებგვერდი,სიახლეებისშესა
ხებცნობარი(newsletter).ამასთან,ამგზითანგარიშშიმოცემულისრულიინფორმაციის
მიწოდებასაკმაოდრთულია,ამიტომგარკვეულიინფორმაციისდაყოფადაცალცალკე
გავრცელებაიქნებასაჭირო,თუმცაესუფროხშირიკომუნიკაციისსაშუალებადათემის
აქტუალობისშენარჩუნებისშესაძლებლობაცარის.
მხოლოდკომპანიისთვისსაინტერესოინფორმაციისკომუნიკაცია-იფიქრეთ,რააინტერე
სებთდაინტერესებულმხარეებს.ფორმალურიანგარიშიშეიძლებაშეიცავდესსაწარმოს
თვისრელევანტურდაკანონითმოთხოვნილინფორმაციას,თუმცამხარეებთანკომუნი
კაციისდროსმათთვისსაინტერესოინფორმაციაუნდამიაწოდოთ.
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შეამოწმეთ, რამდენად სწორად შეასრულეთ მეექვსე ნაბიჯი 35

მმართველობა-ანგარიშიგანმარტავსსაწარმოსმართვისსტრუქტურას
ადამიანისუფლებებისრისკებისმენეჯმენტისწარმოებისთვის?

სპეციფიკურიპროცესებიანგარიშიშეიცავსმხოლოდმაღალიდონისგანაცხა
დებსადამიანისუფლებისპატივისცემაზე,თუასახულიავალდებულებებიდასპე
ციფიკურიპროცესები,რომლებიცადამიანისუფლებებისპატივისცემისაღსრუ
ლებასუზრუნველყოფს?

სპეციფიკურიგავლენები-ანგარიშისაუბრობსკონკრეტულგავლენებზე,
რომლებიცსაანგარიშოპერიოდშიჰქონდასაწარმოსდადაკავშირებულიამის
ოპერაციებთან?

მკაფიომაგალითები-ანგარიშშიმოცემულიამკაფიო,რელევანტური
მაგალითები,თუროგორიგავლენაჰქონდასაწარმოსპოლიტიკასდა
პროცესებსპრაქტიკასადამიღწეულშედეგებზესაანგარიშოპერიოდში?

დაინტერესებულპირთახედვები-მოცემულიაინფორმაციაიმისშესახებ,თუ
როგორუზრუნველყოფსსაწარმოიმდაინტერესებულიმხარეებისხედვის
გააზრებას,რომლებიცშესაძლოა,უარყოფითიგავლენისქვეშმოექცნენ?

გამოწვევები-განხილულიაკომპლექსურიანსისტემურიგამოწვევებიადამიანის
უფლებებისპატივისცემასთანდაკავშირებითდაინფორმაცია,თუროგორ
უმკლავდებასაწარმომათ?

საზომიერთეულები-ანგარიშშიასახულიამონაცემები,ინდიკატორებიდა
სხვასაზომიერთეულები,რომლებიცდაადასტურებსანგარიშშიშეტანილ
განაცხადებს?

სამომავლოხედვა-მოცემულიაინფორმაციაადამიანისუფლებების
პატივისცემისგანვითარებისგეგმისშესახებ?

სტრატეგიულიინიციატივები-რამდენადასახავსანგარიშიმითითებებს
ინიციატივებზე(პროექტებზე,გარეშეფასებებზე,საერთაშორისოინიციატივებში
ჩართვისგეგმებზე)?

ინიციატივებისგავლენები-მკაფიოდჩანს,თუროგორდაეხმარებაეს
ინიციატივებისაწარმოსადამიანისუფლებათარისკებისმართვაში?

ინფორმაციისგამოქვეყნებისგაუმჯობესება-თუესანგარიშგებისპირველიწელი
არარის,მოცემულიათუარაინფორმაციაანგარიშგებისდაკომუნიკაციისპრაქ
ტიკისგაუმჯობესებებისშესახებ?

 35 ადამიანის უფლებების შესახებ ანგარიშგება (მათ შორის, სდპ-ების მიერ წარსადგენი არაფინანსური ანგარიშგება) 
ქვემოთ მოცემული კრიტერიუმების მიხედვით უნდა მომზადდეს. ადაპტირებულია, Shift, 2016, გვ. 78.*
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დანართებისაერთაშორისო ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები / სასარგებლო მექანიზმები / აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე / შეაფასე შენი 
საქმიანობა / განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები და დაისახე მიზნები / განახორციელე დასახული მიზნები / თვალყური ადევნე და პერიოდულად შეაფასე შენი საქმიანობა 
/ აწარმოე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს საქმიანობაზე / საერთაშორისო ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები / სასარგებლო 
მექანიზმები / აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე / შეაფასე შენი საქმიანობა / განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები და დაისახე მიზნები / განახორციელე დასახული 
მიზნები / თვალყური ადევნე და პერიოდულად შეაფასე შენი საქმიანობა / აწარმოე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს საქმიანობაზე / საერთაშორისო ინსტრუმენტები 
/ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები / სასარგებლო მექანიზმები / აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე / შეაფასე შენი საქმიანობა / განსაზღვრე 
პრიორიტეტული მიმართულებები და დაისახე მიზნები / განახორციელე დასახული მიზნები / თვალყური ადევნე და პერიოდულად შეაფასე შენი საქმიანობა / აწარმოე კომუნიკაცია 
დაინტერესებულ მხარეებთან შენს საქმიანობაზე / საერთაშორისო ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები / სასარგებლო მექანიზმები / აიღე 
პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე / შეაფასე შენი საქმიანობა / განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები და დაისახე მიზნები / განახორციელე დასახული მიზნები / თვალყური 
ადევნე და პერიოდულად შეაფასე შენი საქმიანობა / აწარმოე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს საქმიანობაზე / საერთაშორისო ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტების სტანდარტები / სასარგებლო მექანიზმები / აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე / შეაფასე შენი საქმიანობა / განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები 
და დაისახე მიზნები / განახორციელე დასახული მიზნები / თვალყური ადევნე და პერიოდულად შეაფასე შენი საქმიანობა / აწარმოე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს 
საქმიანობაზე / საერთაშორისო ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები / სასარგებლო მექანიზმები / აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე 
/ შეაფასე შენი საქმიანობა / განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები და დაისახე მიზნები / განახორციელე დასახული მიზნები / თვალყური ადევნე და პერიოდულად შეაფასე 
შენი საქმიანობა / აწარმოე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს საქმიანობაზე / საერთაშორისო ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები / 
სასარგებლო მექანიზმები / აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე / შეაფასე შენი საქმიანობა / განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები და დაისახე მიზნები / განახორციელე 
დასახული მიზნები / თვალყური ადევნე და პერიოდულად შეაფასე შენი საქმიანობა / აწარმოე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს საქმიანობაზე / საერთაშორისო 
ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები / სასარგებლო მექანიზმები / აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე / შეაფასე შენი საქმიანობა / 
განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები და დაისახე მიზნები / განახორციელე დასახული მიზნები / თვალყური ადევნე და პერიოდულად შეაფასე შენი საქმიანობა / აწარმოე 
კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს საქმიანობაზე / საერთაშორისო ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები / სასარგებლო მექანიზმები / აიღე 
პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე / შეაფასე შენი საქმიანობა / განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები და დაისახე მიზნები / განახორციელე დასახული მიზნები / თვალყური 
ადევნე და პერიოდულად შეაფასე შენი საქმიანობა / აწარმოე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს საქმიანობაზე / საერთაშორისო ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო 
ინსტიტუტების სტანდარტები / სასარგებლო მექანიზმები / აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე / შეაფასე შენი საქმიანობა / განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები 
და დაისახე მიზნები / განახორციელე დასახული მიზნები / თვალყური ადევნე და პერიოდულად შეაფასე შენი საქმიანობა / აწარმოე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს 
საქმიანობაზე / საერთაშორისო ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები / სასარგებლო მექანიზმები / აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე 
/ შეაფასე შენი საქმიანობა / განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები და დაისახე მიზნები / განახორციელე დასახული მიზნები / თვალყური ადევნე და პერიოდულად შეაფასე 
შენი საქმიანობა / აწარმოე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს საქმიანობაზე / საერთაშორისო ინსტრუმენტები / საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები / 
სასარგებლო მექანიზმები / აიღე პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებებზე / შეაფასე შენი საქმიანობა / განსაზღვრე პრიორიტეტული მიმართულებები და დაისახე მიზნები / განახორციელე 
დასახული მიზნები / თვალყური ადევნე და პერიოდულად შეაფასე შენი საქმიანობა / აწარმოე კომუნიკაცია დაინტერესებულ მხარეებთან შენს საქმიანობაზე / 
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დანართი 1.
საერთაშორისო ინსტრუმენტები

გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები (UN GUIDING PRINCIPLES – UNGPS) ბიზნესისა და ადამიანის 
უფლებების შესახებ, გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ოფისი, 2011 წელი:

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

სახელმძღვანელო პრინციპების განმარტებითი გზამკვლევი,  
გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ოფისი, 2011:

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf

ხშირად დასმული კითხვები სახელმძღვანელოს შესახებ,  
გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ოფისი, 2011:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQ_PrinciplesBussinessHR.pdf

გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი -  
გლობალური შეთანხმების 10 პრინციპი:

http://globalcompact.ge/10principi/

გლობალური შეთანხმების 10 პრინციპის განმარტებები (ინგლ.):

https://www.unglobalcompact.org/whatisgc/mission/principles

ადამიანის უფლებების ბილი (ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია  
და შესაბამისი კონვენციები), გაერო:

http://www2.ohchr.org/english/law

	� ადამიანისუფლებათასაყოველთაოდეკლარაცია(1948):
http://www.parliament.ge/uploads/other/137/137343.pdf

	� საერთაშორისოპაქტისამოქალაქოდაპოლიტიკურიუფლებებისშესახებ(1966):
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1398335

	� ეკონომიკური,სოციალურიდაკულტურულიუფლებებისშესახებსაერთაშორისოპაქტი(1966):
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1483577

გადაუღეთფოტოკოდსდაიხილეთგაეროსადამიანისუფლებათა
კომისრისვებგვერდიბიზნესისდაადამიანისუფლებებისშესახებ

გადაუღეთფოტოკოდსდაეწვიეთგაეროსგლობალური
შეთანხმებისსაქართველოსქსელისვებგვერდს
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შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია საქართველოში:

https://www.ilo.org/gateway/faces/home/ctryHome?locale=EN&countryCode=GEO&_adf.
ctrlstate=118d3uof04_9

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დეკლარაცია შრომის  
ფუნდამენტურ პრინციპებსა და უფლებაზე:

http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/langen/index.htm

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის HelpDesk ბიზნესისა  
და საერთაშორისო შრომის სტანდარტებზე:

https://www.ilo.org/empent/areas/businesshelpdesk/aboutus/langen/index.htm

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 
 გაიდლაინები მულტინაციონალური კორპორაციებისთვის, 2011:

http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD)  
გაიდლაინები სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოებისთვის, 2015:

http://www.oecd.org/corporate/guidelinescorporategovernanceSOEs.htm

საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სტანდარტები:

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 
EBRD გარემოსდაცვითი და სოციალური პოლიტიკა:

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/
environmentalandsocialpolicyesp.html
(ქართულადხელმისაწვდომია2019წლისგანახლებისმოკლემიმოხილვა)
პოლიტიკისსახელმძღვანელოდოკუმენტები(მათშორის,რისკებისმართვა,მოთხოვნების
დაკმაყოფილებისწინაპირობები,საჩივრისმექანიზმისგზამკვლევიდაა.შ.)მოცემულია
GuidanceDocumentsგანყოფილებაში:
https://www.ebrd.com/whoweare/ourvalues/environmentalemanualinformation.html

აზიის განვითარების ბანკი 
ADB სტანდარტების დაცვის სისტემები (safeguards):

https://www.adb.org/whoweare/safeguards/main
აქვეამოცემულიგარემოსდაცვითი,განსახლების,აბორიგენიმოსახლეობისუფლებებისდაცვის
სტანდარტებიდაშესაბამისისახელმძღვანელოები.

მსოფლიო ბანკის გარემოს დაცვითი  
და სოციალური სტანდარტები: 

https://www.worldbank.org/en/projectsoperations/environmentalandsocialframework/
brief/environmentalandsocialstandards
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დანართი 2.
სასარგებლო მექანიზმები

სახელმძღვანელოში მოცემული ნაბიჯები და მოქმედებები საუკეთესო საერთაშო
რისო პრაქტიკის შესაბამისად მომზადდა და საწარმოებს ერთიანი მიდგომის და
ნერგვაში დაეხმარება. თითოეულ საკითხზე დამატებით შესაძლებელია არაერთი
ინსტრუმენტისდა სახელმძღვანელოსგამოყენება. ქვემოთმოცემულიარამდენიმე
დამხმარემასალაუფროსიღრმისეულიანალიზისადასამუშაოებისთვის.ესარარის
ამომწურავისია,თუმცაადამიანისუფლებებისპატივისცემისძლიერისისტემისდა
ნერგვითდაინტერესებულისაწარმოებისთვისშეიძლება,სასარგებლოაღმოჩნდეს:

	� UNGPReportingFramework,შემუშავებულიაShiftისმიერ.ონლაინთვითშემოწმების
კითხვარი.A1.ადამიანისუფლებებზეპასუხისმგებლობისაღებადაშესაბამისიშეფასების
მექანიზმი:https://www.ungpreporting.org/reportingframework/governanceofrespect
forhumanrights/policycommitment/
	� UNGlobalCompact.ბიზნესისგანაცხადიგაეროსგლობალურიშეთანხმებისპრინციპების
აღიარებისდაქსელშიგაწევრიანებისშესახებ:
https://www.unglobalcompact.org/participation/join/application/business

	� კორეისადამიანისუფლებათაინსტიტუტისსახელმძღვანელოსახელმწიფო
საწარმოებისთვის(განსაკუთრებითგვ.3758),2018:
https://www.humanrights.go.kr/site/program/board/basicboard/
view?menuid=002003003002&pagesize=10&boardtypeid=7019&boardid=7603529
	� FederalInstituteofSustainableDevelopment(FIDO/IFDD).საწარმოსსაქმიანობის
თვითშეფასებისონლაინმექანიზმი(უკანასკნელადგანახლდა2018წელს):
https://businesshumanrights.be/tool/10/what
	� UNGPReportingFramework,შემუშავებულიაShiftისმიერ.ონლაინთვითშემოწმების
კითხვარი.C3.ადამიანისუფლებებზეზეგავლენისშეფასება
https://www.ungpreporting.org/reportingframework/managementofsalienthu
manrightsissues/assessingimpacts/

ნაბიჯი

1
აიღე პასუხისმგებლობა 
ადამიანის უფლებებზე

ნაბიჯი

2 შეაფასე შენი საქმიანობა
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	� გაეროსგლობალურიშეთანხმება.ადამიანისუფლებათაპოლიტიკისშემუშავების
სახელმძღვანელო(2011):
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/DevelopHumanRightsPolicy_en.pdf
	� UNGPReportingFramework,შემუშავებულიაShiftისმიერ.ონლაინთვითშემოწმების
კითხვარი.C1.ადამიანისუფლებებისპატივისცემისპოლიტიკისგანსაზღვრა
https://www.ungpreporting.org/reportingframework/managementofsalienthu
manrightsissues/specialpolicies/
	� ISO26000:სოციალურიპასუხისმგებლობა.საერთაშორისოსტანდარტიზაციისორგანიზაცია:
https://www.iso.org/iso26000socialresponsibility.html

	� FederalInstituteofSustainableDevelopment(FIDO/IFDD),ბიზნესისდაადამიანის
უფლებებისონლაინინსტრუმენტი.საოპერაციოდონისსაჩივრისგანხილვისმექანიზმები
(უკანასკნელადგანახლდა2018წელს):https://businesshumanrights.be/tool/9/what
	� UNGPReportingFramework,შემუშავებულიაShiftისმიერ.ონლაინთვითშემოწმების
კითხვარი.A2.ადამიანისუფლებებისპატივისცემისასახვასაწარმოსსაქმიანობაში:
https://www.ungpreporting.org/reportingframework/governanceofrespectforhuman
rights/embeddingrespectforhumanrights/
	� C6.უფლებისაღდგენისმექანიზმი:https://www.ungpreporting.org/reportingframework/
managementofsalienthumanrightsissues/remediation/

	� UNGPReportingFramework,შემუშავებულიაShiftისმიერ.ონლაინთვითშემოწმების
კითხვარი.C5თვალყურისდევნება:https://www.ungpreporting.org/reportingframework/
managementofsalienthumanrightsissues/trackingperformanceremediation/
	� Shift,GlobalCompactNetherlands,ბიზნესისკეთებაადამიანისუფლებებისპატივისცემით.
თავი3.5.საწარმოსსაქმიანობისშეფასება(2016):
https://www.businessrespecthumanrights.org/en/page/346/trackingperformance

	� GlobalReportingInitiative(GRI)გლობალურიანგარიშგებისინიციატივა:
https://www.globalreporting.org/
	� UNGlobalCompactReportingგაეროსგლობალურიშეთანხმებისანგარიშგება:
https://www.unglobalcompact.org/participation/report
	� CarbonDisclosureProject(CDP)ნახშირბადისემისიისპროექტი:
https://www.cdp.net/en

ნაბიჯი

4
განახორციელე 
დასახული მიზნები

ნაბიჯი

5
თვალყური ადევნე და პერიოდულად  
შეაფასე შენი ნაბიჯები

ნაბიჯი

6 აწარმოე კომუნიკაცია  
დაინტერესებულ მხარეებთან

ნაბიჯი

3
განსაზღვრე პრიორიტეტული 
მიმართულებები და დაისახე მიზნები

76 ბიზნესი და ადამიანის უფლებები
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