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ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს და 
პატივი სცეს ადამიანის საყოველთაოდ 
აღიარებულ უფლებებს და

ბიზნესი არ უნდა გახდეს ადამიანის  
უფლებების დარღვევის თანამონაწილე.

ბიზნესმა უნდა იმუშავოს კორუფციის 
ყველა ფორმის წინააღმდეგ. ფულის 
გამოძალვის და მექრთამეობის 
ჩათვლით.

ადამიანის უფლებები

7
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ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს  
პრევენციულ მიდგომას 
გარემოსდაცვითი გამოწვევებისადმი.

თავის თავზე უნდა აიღოს 
ინიციატივები და ხელი შეუწყოს 
გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის 
განვითარებას.

უნდა წაახალისოს გარემოსთვის 
არამავნებელი ტექნოლოგიების 
განვითარება და გავრცელება.

გარემოს დაცვა

კორუფციასთან 
ბრძოლა
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ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს 
შეკრების და გაერთიანების 
თავისუფლებას და აღიაროს უფლება 
კოლექტიური მოლაპარაკებების შესახებ

უნდა აღკვეთოს იძულებითი და 
სავალდებულო შრომის ყველა ფორმა.

ეფექტურად უნდა აღკვეთოს ბავშვთა 
შრომა.

უნდა გამორიცხოს დისკრიმინაცია 
დასაქმების ეტაპზე და თანამშრომლების 
მიმართ.

შრომითი უფლებები

გაეროს გლობალური შეთანხმების  

ათი პრინციპი 



არა 
სიღარიბეს

არა  
შიმშილს

ჯანმრთელობა
და კეთილდღეობა

ხარისხიანი
განათლება

კლიმატის
მდგრადობის
მიღწევა

წყალქვეშა 
რესურსები

დედამიწის
ეკოსისტემები

მშვიდობა, 
სამართლიანობა, 
ძლიერი  
ინსტიტუტები 

პარტნიორობა 
მდგრადი 
განვითარებისთვის

ხელმისაწვდომი და 
უსაფრთხო ენერგია

ღირსეული სამუშაო  
და ეკონომიკური 
ზრდა

გენდერული
თანასწორობა

სუფთა წყალი 
და სანიტარია

მრეწველობა, 
ინოვაცია და 
ინფრასტრუქტურა

შემცირებული 
უთანასწორობა

მდგრადი 
ქალაქები და 
დასახლებები

მდგრადი 
მოხმარება 
და წარმოება
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ვინ ვართ ?
რას გთავაზობთ?
რას ვაკეთებთ?
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რას გთავაზობთ?

ჩვენ ვა მა ყობთ, რომ ჩვე ნი წევ რი 20 000-ზე მე ტი ორ გა ნი ზა ცია ხელს უწყობს 
მსოფ ლი ო ში მდგრა დი ეკო ნო მი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბას  და 2030 წლის გლო ბა ლუ რი 
დღის წეს რი გის, გა ე როს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის, მიღ წე ვას. 

პან დე მი ი დან გა მომ დი ნა რე მძი მე ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ფო ნი მსოფ-
ლი ო ში, ამას თან 2022 წლის და საწყის ში უკ რა ი ნა ში რუ სე თის შეჭ რა, ომი, - ბიზ-
ნეს სექ ტო რის თ ვი საც დიდ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენ და გა სულ წელს. არ სე ბულ-
მა ვი თა რე ბამ დაგ ვა ნა ხა სო ცი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ჯან სა ღი 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის ფორ მი რე ბის თ ვის. ჩვენ კი დევ ერ თხელ გა ვი აზ რეთ, რომ 
ბიზ ნე სის წარ მო ე ბის ტრა დი ცი უ ლი მე თო დე ბი აღარ არის მი სა ღე ბი დღე ვან დელ 
მსოფ ლი ო ში. პა სუ ხის მ გებ ლო ბის აღე ბა თა ნამ შ რომ ლე ბის, სა ზო გა დო ე ბის, გა რე-
მოს და სხვა ძი რი თა დი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის მი მართ, წარ მა ტე ბის თ ვის 
აუცი ლე ბე ლი წი ნა პი რო ბა ა.

გა სუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ჩვენ აქ ტი უ რად ვთა ნამ შ რომ ლობ დით რო გორც 
კერ ძო სექ ტორ თან, ისე სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, სა ხელ მ-
წი ფო სტრუქ ტუ რებ თან, მე დი ას თან და აკა დე მი ურ და წე სე ბუ ლე ბებ თან;  ვუწყობ-
დით ხელს მულ ტი- სექ ტო რულ თა ნამ შ რომ ლო ბას, ად გი ლობ რივ თუ სა ერ თა ში-
რი სო დო ნე ზე, და ვნა ხეთ ამის ბევ რი წარ მა ტე ბუ ლი მა გა ლი თი. 

მიმ დი ნა რე წელს, ჩვე ნი ქსე ლის წევ რ თა რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ და 135-მდე, გა იხ-
ს ნა კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის აკა დე მი ის ბიზ ნეს კურ სი, გა მო ი ცა სა ქარ თ ვე-
ლო ში კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის თე მა ზე პირ ვე ლი ჟურ ნა ლის „Sustainability 
Spotlight“-ის 4 ნო მე რი, გან ხორ ცი ელ და ათე უ ლო ბით სხვა დას ხ ვა ტი პის ღო ნის ძი-
ე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში და ქვეყ ნის ფარ გ ლებს გა რეთ, რო მელ შიც აქ ტი უ რად იყ ვ ნენ 
ჩარ თუ ლე ბი ჩვე ნი ქსე ლის წევ რე ბი.  ამას თან, სა ქათ ვე ლოს ქსე ლი გა ე როს გლო-
ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა და ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ქვეყ ნე ბის 
რე გი ნუ ლი საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე გახ და. 

ჩვენ ყო ველ თ ვის ვცდი ლობთ შევ თა ვა ზოთ ინო ვა ცი უ რი და სა ინ ტე რე სო სი ახ-
ლე ე ბი ჩვენს წევ რებს, სწო რედ ამი ტომ, გა სულ წელს, ვირ ტუ ა ლუ რი რე ა ლო ბაც 
კი იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო გა მო ფე ნის ჩა სა ტა რებ ლად.  

ჩვენ ვაგ რ ძე ლებთ ზრდას და და გეგ მი ლი გვაქვს კი დევ უფ რო მე ტი სი ახ ლე 
2022-23 წლე ბის გა მავ ლო ბა ში. 

ჩვე ნი წევ რე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო დო ნო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხარ და ჭე რის 
გა რე შე ამ ყვე ლაფ რის მიღ წე ვა შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და, რის თ ვი საც კი დევ ერ-
თხელ მად ლო ბას გიხ დით და ვი მე დოვ ნებთ, რომ კი დევ უფ რო ნა ყო ფი ე რი იქ ნე-
ბა ჩვე ნი თა ნამ შ რომ ლო ბა მომ დევ ნო წლებ ში. 

იმედს ვი ტო ვებთ, რომ ერ თად გა ვაგ რ ძე ლებთ ბიზ ნეს სექ ტო რის, ქვეყ ნი სა და 
რე გი ო ნის გაძ ლი ე რე ბას!

სალომე ზურაბიშვილი
აღმასრულებელი დირექტორი

გლობალური შეთანხმების 
საქართველოს ქსელი

5



ვინ 
ვართ

ჩვენ?
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გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა (UN Global Compact) მსოფ ლი ო ში კორ პო რა ცი უ ლი 

მდგრა დო ბის ყვე ლა ზე მსხვილი ინი ცი ა ტი ვა ა, რო მე ლიც ხელს უწყობს მდგრა დი და ინ კ-

ლუ ზი უ რი გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის შექ მ ნას ხალ ხის, სა ზო გა დო ე ბი სა და ბაზ რის თ ვის. 

ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად, შე თან ხ მე ბა ბიზ ნესს მო უ წო დებს:

(1) საქ მი ა ნო ბას ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის, შრო მის უფ ლე ბე ბის, გა რე მოს დაც ვი სა და კო რუფ-

ცი ას თან ბრძო ლის 10 პრინ ცი პის შე სა ბა მი სად;

(2) სტრა ტე გი ულ მოქ მე დე ბას უფ რო ფარ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი ნიშ ნუ ლე ბის გან ვი თა რე-

ბის თ ვის, რო გო რი ცაა გა ე როს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი (განსაკუთრებით, თა ნამ შ-

რომ ლო ბი სა და ინო ვა ცი ის ნა წილ ში). 

ამ ჟა მად, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა აერ თი ა ნებს 165 ქვე ყა ნა ში და ფუძ ნე ბულ  

15 000-ზე მეტ კომ პა ნი ა სა და, და ახ ლო ე ბით, 4 000-მდე არა სა მე წარ მეო პირს.

ამ პლატ ფორ მის ფუნ ქ ცი ას ად გი ლობ რი ვად ას რუ ლებს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ

თ ვე ლოს ქსე ლი (GCNG), რომ ლის მი სი ა ა: პროგ რე სუ ლი მო მავ ლის შექ მ ნა მდგრა დი მიდ-

გო მე ბის სტი მუ ლი რე ბი თა და ბიზ ნე სის ჩარ თუ ლო ბით; გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის 

10 პრინ ცი პის მხარ და ჭე რა სა ქარ თ ვე ლო ში; და წვლი ლის შე ტა ნა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 

მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში.
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ჯორჯ ველტონი

აღმასრულებელი დირექტორი

ამერიკის სავაჭრო პალატა 
საქართველოში

თინათინ სტამბოლიშვილი

კორპორაციული კომუნიკაციების 
დირექტორი 

ჯიპიაი ჰოლდინგი

მაია ქობალია

გარემოსდაცვითი და სოციალური 
პასუხისმგებლობის სამსახურის 
ხელმძღვანელი

კრისტალი

ლევან ახვლედიანი

გამგეობის თავმჯდომარე 
GCNG

მაია შიშნიაშვილი

დირექტორი

ინოვა მენეჯმენტ კონსალტინგი

გივი ბერიძე

დამფუძნებელი

Edison Tech Solutions

ეკატერინე ჟვანია

აღმასრულებელი დირექტორი

GEPRA

სალომე ზურაბიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

გლობალური შეთანხმების 
საქართველოს ქსელი

რუსუდან მეძმარიაშვილი

CSR მენეჯერი

BP საქართველო

გამგეობა
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რატი ზაუტაშვილი

ბიზნესთან 
ურთიერთობის 
მიმართულების  
ხელმძღვანელი

თემურ 
ტყეშელაშვილი

ფინანსური 
ხელძღვანელი

ნუგზარ გურული

ბუღალტერი

სალომე  
ხაჩიაური-სოლტაუ 
გარემოს დაცვისა 
და ინოვაციების 
მიმართულების 
ხელმძღვანელი

კონსტანტინე 
შუბითიძე 
კომუნიკაციების 
ხელმძღვანელი, 

კორპორაციული 
მდგრადობის აკადემიის 
კოორდინატორი

ქეთევან  
ბოჭორიშვილი  
გაეროს გლობალური 
შეთანხმების  
ინიციატივების 
კოორდინატორი

ანა დგებუაძე

ადმინისტრაციული 
ხელმძღვანელი

თამთა ლომთაძე 
ანალიტიკისა და 
პარტნიორული 
პროექტების 
მიმართულების 
მენეჯერი

ცოტნე ვანიშვილი 
ციფრული მედიის 
მენეჯერი

ნინო 
ლიპარტელიანი 
სტაჟიორი

ბაკურ კვარაცხელია

პროექტებისა და 
ფონდების მოძიების 
მიმართულების 
ხელმძღვანელი

სალომე ზურაბიშვილი

აღმასრულებელი 
დირექტორი

ლანა ჩხარტიშვილი

მთავრობასთან 
ურთიერთობისა და 
საგანმანათლებლო 
პროგრამების 
ხელმძღვანელი

სოფო ხუჭუა
ბიზნესთან 
ურთიერთობის 
მენეჯერი, შრომითი 
ურთიერთობების 
კონსულტანტი

ნინო კვანტრიშვილი

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

გუნდი



რას 
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გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი არის გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ად გი-
ლობ რი ვი პლატ ფორ მა, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის 10 პრინ ცი პი კი წარ მო ად გენს კორ პო-
რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ეთი კურ და პრაქ ტი კულ ჩარ ჩოს, კომ პა ნი ის ზო მის, ფორ მი სა 
და საქ მი ა ნო ბის სფე როს მი უ ხე და ვად. 

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ ში გა წევ რი ა ნე ბით, კომ პა ნი ებს შე საძ ლებ-
ლო ბა აქვთ, მო ი პო ვონ არამ ხო ლოდ პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი, მდგრა დი და ეთი კუ რი ბიზ ნე სის 
სა ხე ლი, არა მედ მი ი ღონ წვდო მა მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის ად გი ლობ რივ ქსელ თან, 
პარ ტ ნი ო რო ბის შე საძ ლებ ლო ბა სხვა დას ხ ვა ინ დუს ტ რი ი სა და სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ-
თან, მი აღ წი ონ კონ კ რე ტულ შე დე გებს და თა ვი ან თი ოპე რა ცი ე ბი და სტრა ტე გი ე ბი თან ხ ვედ-
რა ში მო იყ ვა ნონ გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის 10 პრინ ციპ თან. 

ამ ჟა მად, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ქსე ლი/ წარ მო მად გენ ლო ბა არ სე ბობს მსოფ ლი ოს 165 
ქვე ყა ნა ში და აერ თი ა ნებს 15,000-ზე მეტ ბიზ ნეს, ამ დე ნად,  ად გი ლობ რი ვი წარ მო მად გენ-
ლო ბა  ად გი ლობ რივ კომ პა ნი ებს აც ნობს მდგრა დო ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს, უზი-
ა რებს რე სურ სებ სა და გა მოც დი ლე ბას და ეხ მა რე ბა მათ ბიზ ნე სი სა და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
სა სარ გებ ლო ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. 

2021 წელს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა გა ნა ახ ლა სა წევ რო პა კე ტე ბი, 
რო მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც, ნე ბი სე მი ერ კომ პა ნი ას მი უ ხე და ვად ზო მი სა თუ შე მო სავ ლი სა, სა-
შუ ა ლე ბა აქვს გახ დეს გლო ბა ლუ რი შე თან მე ბის მო ნა წი ლე და მი ი ღონ მათ ზე მორ გე ბუ ლი, 
კომ პა ნი ის თ ვის სა სარ გებ ლო რე სურ სე ბი და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცი ე ბი კორ პო რა-
ცი ულ მდგრა დო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხებ ზე. 

ამჟამად, საქართველოში არსებული კომპანიებისთვის GCNG-ს წევრობის 2 შეთავაზება 
არსებობს. კომპანიას შეუძლია გახდეს ძირითადი ან კორპორატიული შეთავაზების 
ხელმომწერი. GCNG-ს წევრობის შესაძლებლობა აქვთ არაკომერციულ ორგანიზაციებსაც.
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1. განათლება და ცნობიერების ამაღლება

პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო და 
ინსტრუმენტები

წვდომა გაეროს გლობალური შეთანხმების ელექტრონულ ბიბლიოთეკაზე. ✔ ✔
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის კომპანიების მიერ მომზადებული  

86 000-ზე მეტი არაფინანსური ანგარიში.
✔ ✔

საქმიანობის შეფასების საერთაშორისო ინსტრუმენტები კორპორაციული მდგრადობის 

სხვადასხვა თემატური მიმართულებით.
✔ ✔

შესაძლებლობების 
განვითარება

გაეროს გლობალური შეთანხმების აკადემიის ელექტრონული პლატფორმა. ✔ ✔
საერთაშორისო ღონისძიებებზე დასწრების შესაძლებლობა. ✔ ✔
მოწვეული საერთაშორისო ექსპერტის თემატურ მასტერკლასზე დასწრების 

შესაძლებლობა.
✔

ტრენინგები გაეროს ათი პრინციპის სხვადასხვა თემატურ საკითხზე. ✔ ✔

ადგილობრიოვი ქსელის 
ექსკლუზიური შეთავაზება

კორპორაციული მდგრადობის ჟურნალის „Sustainability Spotlight"  წლიური უფასო 

გამოწერა.
✔

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის კორპორაციული მდგრადობის 

აკადემიაში ფასდაკლება კორპორაციული მდგრადობის სასერთიფიკატო კურსზე.  
20%  

off

30% 

off

2.  სახელმწიფო სტრუქტურებთან მუშაობა და პოლიტიკის განსაზღვრის პორცესში ჩართულობა

სახლემწიფო  პოლიტიკა
კორპორაციული მდგრადობის თემაზე საკანონმდებლო და პოლიტიკის სიახლეების 

შესახებ განახლებულ ინფორმაციაზე წვდომა.
✔ ✔

თემატური სამუშაო ჯგუფები პოლიტიკის დოკუმენტების განხილვის პროცესში ჩართულობა. ✔ ✔

საჯარო და კერძო 
თანამშრომლობა

თანამშრომლობის შესაძლებლობა სახელმწიფო უწყებებთან. ✔ ✔
საერთაშორისო ანგარიშებში კომპანიის ინიციატივების შესახებ ინფორმაციის  

ასახვის შესაძლებლობა
✔ ✔

ძი
რ

ით
ად

ი

კო
რ

პო
რ

ატ
იუ

ლ
ი

მონაწილე

კორპორაციული მდგრადობის  
მეგზური ბიზნესისთვის
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3.  პარტნიორობის ხელშეწყობა

მულტისექტორული 
თანამშრომლობა

ახალი პარტნიორული ურთიერთობების დამყარების შესაძლებლობა 
ადგილობრივ და საერთაშორისო ქსელის სხვადასხვა ინდუსტრიისა და სექტორის 
წარმოამადგენლებთან. 

✔ ✔

გლობალურ პროგრამა „იდეალაბში“ ჩართულობის შესაძლებლობა. ✔ ✔
ადგილობრივ და საერთაშორისო პარტნიორებთან გამოცდილების გაზიარების 
შესაძლებლობა. ✔ ✔
ინდივიდუალური მხარდაჭერა პარტნიორული პროექტების შემუშავებასა და 
განხორციელებასთან დაკავშირებით. ✔

სამოქმედო ფლატფორმები
მონაწილეობა გაეროს გლობალური შეთანხმების საერთაშორისო ინიციატივებში. ✔ ✔
ადგილობრივ ღონისძიებებსა თუ პლატფორმებში ჩართულობის შესაძლებლობა. ✔ ✔

4.  კონსულტაცია და ინდივიდუალური ტექნიკური მხარდაჭერა

მხარდაჭერა

პერსონალური მრჩეველი. ✔
ინდივიდუალური მენტორინგი კორპორაციული მდგრადობის სტანდარტებისა და 
მექანიზმების დანერგვის მიმართულებით. ✔
COP წლიური ანგარიშის მომზადებაში დახმარება. ✔
შუამავლობის გაწევა მსოფლიოს 69 ქვეყნის ადგილობრივ ქსელთან და მათ წევრ 
კომპანიებთან. ✔

5.  ორგანიზაციის წარმოჩენა და აღიარება

 მედია მხარდაჭერა

მედიაში ორგანიზაციის მდგრადობის მიმართულების საკომუნიკაციო ინსტრუმენტთა 
ნაკრები (Media Toolkit). ✔
ორგანიზაციის წარმატებული მდგრადი პროექტების წარმოჩენა მედია საშუალებებში. ✔ ✔
Sustainability Spotlight ჟურნალში და თემატურ პოდკასტებში ორგანიზაციის 
წარმოჩენის შესაძლებლობა. ✔

კორპორაციული 
პასუხისმგებლობის ჯილდო

მონაწილეობის მიღება კორპორაციული პასუხისმგებლობის ყოველწლიურ 
დაჯილდოებაში „ბიზნესი მდგრადი განვითარებისთვის“. ✔ ✔

ორგანიზაციისა და 
თანამშრომლის აღიარება

ორგანიზაციის თანამშრომლის გლობალურ დონეზე აღიარების შესაძლებლობა (SDG 
Pioneer). ✔ ✔
ორგანიზაციის ახალგაზრდა ინოვატორი თანამშრომლების გლობალურ დონეზე 
აღიარების შესაძლებლობა. ✔ ✔

საერთაშორისო ავტორიტეტი

მსოფლიოში ყველაზე ავტორიტეტული ორგანოს -  გაეროს გლობალური ინიციატივის 
ხელმომწერისა და ქსელის წევრის სტატუსი. ✔ ✔
ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე წარმოჩენა როგორც გლობალურად 
აღიარებული სტანდარტებით მოქმედი კომპანია. ✔ ✔
გლობალური შეთანხმების მხარდამჭერის ლოგოს გამოყენების შესაძლებლობა. ✔ ✔
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2021 წლის მთავარი მიღწევები

 z გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ქსე ლის პლატ ფორ მის წევ რ თა რა ო დე ნო ბა  

გა ი ზარ და 118-მდე.

 z გა იხ ს ნა კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის აკა დე მი ა.

 z გა მო ი ცა სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი ჟურ ნა ლი კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის თე მა ზე, სა-

ხელ წო დე ბით Sustainability Spotlight.

 z ჩა ტარ და ღო ნის ძი ე ბა „კორპორაციული პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჯილ დო 2021“, რომ ლის მი-

მარ თაც გან სა კუთ რე ბით მზარ დი იყო ინ ტე რე სი კერ ძო სექ ტო რის და მე დი ის მხრი დან. 

გა სულ წელ თან შე და რე ბით, კომ პა ნი ე ბის მი ერ წარ დ გე ნი ლი აპ ლი კა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბა 

გა ორ მაგ და. 

 z შვე დე თის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რი თა და რე გი ო ნულ რა დი ო მა უწყებ ლებ თან თა ნამ შ რომ-

ლო ბით, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა მო ამ ზა და პოდ კას ტე ბის სე რი ა: 

SDG Talks. SDG roadshow-ს ფარ გ ლებ ში მო ამ ზა და პოდ კას ტე ბი 5 რე გი ო ნის სა მო ქალ ქო 

სექ ტ რო რი სა და ბიზ ნე სის ჩარ თუ ლო ბით. 

 z გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელმა საჯარო - კერძო დიალოგის 

ფასილიტაცია დაიწყო საქართველოს პარლამენტში.

 z GCNG-ის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვი ლი, გახ და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის აღ-

მო სავ ლეთ ევ რო პის რე გი ო ნუ ლი ქსე ლის საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რე და გლო ბა ლუ რი ქსე ლის 

საბ ჭოს წევ რი.

 z 2021 წელს GCNG-ის გუნდს შე მო უ ერ თ და 4 ახა ლი თა ნამ შ რო მე ლი, რომ ლე ბიც მუ შა ო ბენ 

შემ დე გი მი მარ თუ ლე ბე ბით: გა რე მოს დაც ვა და ინო ვა ცი ე ბი, ანა ლი ტი კუ რი და პარ ტ ნი ო-

რუ ლი პრო ექ ტე ბი, კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის აკა დე მი ი სა და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე-

ბის ინი ცი ა ტი ვე ბი.

 z ჩატარდა SDG ვირტუალური გამოფენა.

 z გაძ ლი ერ და თა ნამ შ რომ ლო ბა კერ ძო სექ ტორ თან, სა ქარ თ ვე ლო ში აკ რე დი ტე ბულ დიპ-

ლო მა ტი ურ კორ პუს თან და სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო თუ პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ას თან.
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 z ბიზ ნე სი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის უნი ვერ სი ტეტ თან გა ფორ მ და თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან-

დუ მი, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც უნი ვერ სი ტეტ ში და ი ნერ გე ბა სას წავ ლო კურ სი კორ პო რა ცი უ-

ლი მდგრა დო ბის შე სა ხებ.

 z GCNG შე უ ერ თ და ინი ცი ა ტი ვას და სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ას თან პარ ტ ნი-

ო რო ბით გა მარ თა ღო ნის ძი ე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში: „დავრეკოთ ზა რი გენ დე რუ ლი თა ნას წო-

რო ბი სათ ვის”.

 z ქსელმა განახორციელა ორი გლობალური აქსელერაციის პროგრამა საქართველოში: 

SDG Ambition და Target Gender Equality, რომელშიც 8 თვის განმავლობაში ჩართული 

იყვნენ პლატფორმის წევრი კომპანიები და არასამეწარმეო პირები.

 z გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბი სა და ად გი ლობ რი ვი ქსე ლის ორ გა ნი ზე ბით, სა ქარ თ ვე-

ლომ პირ ვე ლად (ვირტუალური ფორ მატ ში) უმას პინ ძ ლა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ას 

„ვაქციოთ გლო ბა ლუ რი მიზ ნე ბი ად გი ლობ რივ ბიზ ნე სად“.

 z გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლი გახ   და ამე  რი  კუ  ლი ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის 

„კონკორდიას“ წევ   რი. 

 z ორ გა ნი ზა ცი ამ შე ი მუ შა ვა რი გი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დო კუ მენ ტე ბი: ბიზ ნე სი და ადა მი ა ნის უფ-

ლე ბე ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ე ბის თ ვის, მდგრა დი ფერ მე რუ ლი სტან-

დარ ტი, თვი სებ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვა “COVID-19-ის გავ ლე ნა კორ პო რა ცი ულ 

პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში”. 
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ქსე ლის სა ერ თო  
კრე ბა და თე მა ტუ რი შეხ ვედ რე ბი

ყოველწლიური საერთო კრება 2021

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს წევრ კომ პა ნი ებ სა თუ 

ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და მუდ მი ვი კო მუ ნი კა ცია აქვს მათ თან. 2021 წლის 18 ივ ლისს ჩა ტარ და GCNG-ის 

ყო ველ წ ლი უ რი სა ერ თო კრე ბა. შეხ ვედ რის ფარ გ ლებ ში, წევ რებს წა რედ გი ნათ 2020 წლის საქ მი ა ნო-

ბის ან გა რი ში, გა აც ნეს ქსე ლის ახა ლი წევ რე ბი, ასე ვე, გა ნი ლი ხი ლეს სა მო მავ ლო გეგ მე ბი. შეხ ვედ რა ზე 

გა ი მარ თა ქსე ლის ინი ცი ა ტი ვით ჩა ტა რე ბულ შემ დეგ კვლე ვა თა პრე ზენ ტა ცი აც: „COVID-19-ის გავ ლე ნა 

კორ პო რა ცი ულ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში“ და „კერძო სექ ტო რის წვლი ლი სა ქარ თ ვე ლოს 

2020 წლის ნე ბა ყოფ ლო ბით ეროვ ნულ მი მო ხილ ვა ში მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის შე სა ხებ“.  გე-

ნე რა ლუ რი ასამ ბ ლეა იმარ თე ბა წე ლი წად ში ორ ჯერ და მას ქსე ლის ყვე ლა წევ რი ეს წ რე ბა.

სამუშაო ჯგუფების შეხვედრები
სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა 

ორ გა ნი ზე ბა გა უ წია თე მა ტურ დის კუ სი ებს შემ დე გი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის ფარ-

გ ლებ ში: სა მუ შაო ჯგუ ფი შრო მი თი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, სა მუ შაო ჯგუ ფი ბიზ-

ნე სი თა ნას წო რო ბის თ ვის, სა მუ შაო ჯგუ ფი გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ. 2021 

წელს სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის ფორ მატ ში ჩა ტარ და 20-მდე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შეხ-

ვედ რა, ჯამ ში 300-მდე მო ნა წი ლით. თე მა ტუ რი დის კუ სი ე ბი მი ეძღ ვ ნა შემ-

დეგ სა კითხებს: მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ინ ტეგ რი რე ბა კომ პა ნი ე ბის 

სტრა ტე გი ებ ში, და საქ მე ბულ თა თვით დის ციპ ლი ნა და მო ტი ვა ცი ა, სა მუ შაო 

სა ა თე ბის აღ რიცხ ვის წე სი და ფორ მა, ბიზ ნე სის წარ მო ე ბა, მე დი ა ცი ის პრაქ-

ტი კუ ლი უპი რა ტე სო ბა შრო მი თი და ვის კონ ტექ ს ტ ში, შრო მი თი კო დექ სის მი-

მო ხილ ვა და შრო მი თი უსაფ რ თხო ე ბა, პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვა და 

შეხ ვედ რა COP ან გა რი შე ბის შე სა ხებ. 
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გენდერული
თანასწორობა

მონაწილეობა გაეროს გლობალური 
შეთანხმების ინიციატივებში

Target Gender Equality
Target Gender Equality გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის წევ რი კომ პა ნი ე ბის თ ვის მოქ მე დი აქ სე-

ლე რა ტო რი პროგ რა მა ა, რა თა მათ გა აღ რ მა ვონ Women Empowerment Principles (ქალთა გაძ ლი ე-

რე ბის პრინ ცი პე ბის) გან ხორ ცი ე ლე ბა და გა ამ ყა რონ თა ვი ან თი წვლი ლი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 5.5 

მიზ ნის (SDG) მიღ წე ვა ში, რო მე ლიც 2030 წლის თ ვის ქალ თა სრულ მო ნა წი ლე ო ბას და ლი დე რო ბის 

თა ნა ბარ შე საძ ლებ ლო ბებს მო ითხოვს.

პროგ რა მის დახ მა რე ბით, კომ პა ნი ე ბი გან საზღ ვ რა ვენ სა კუ თარ მიზ ნებს ქალ თა წარ მო მად გენ ლო ბი-

სა და ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის გა საზ რ დე ლად, შე ი მუ შა ვე ბენ სა მოქ მე დო გეგ მას და აანა ლი ზე ბენ ინ ფორ-

მა ცი ას გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ამ ჟა მინ დელ მდგო მა რე ო ბა ზე; ამას თა ნა ვე, მათ ეძ ლე ვათ ახა ლი 

კო მუ ნი კა ცი ის დამ ყა რე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ის ლი დე რი ქა ლე ბის წარ მო ჩე ნის შე საძ ლებ ლო ბა. 

აქ სე ლე რა ტო რი გრძელ დე ბა 9 თვე, 2021-2022 წლის ნა კად ში ჩარ თუ ლი იყო GCNG-ის წევ რი 13 

კომ პა ნი ა, 26 მო ნა წი ლით.

. 
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SDG Ambition
პროგ რა მა „SDG Ambition“ გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ინი ცი ა ტი ვა ა, რო მელ საც უკ ვე მე ო რე 

წე ლია ახორ ცი ე ლებს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი უკ რა ი ნის ქსელ თან ერ თად. 

პროგ რა მა წარ მო ად გენს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის ახალ სის ტე მას, რომ ლის 

მი ზა ნია ბიზ ნე სის თ ვის მაქ სი მა ლუ რად ამომ წუ რა ვი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 

მიზ ნე ბი სა და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ათი პრინ ცი პის შე სა ხებ. 

პროგ რა მის დახ მა რე ბით კომ პა ნი ე ბი შეძ ლე ბენ მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ინ ტეგ რი რე ბას თა-

ვი ანთ საქ მი ა ნო ბა ში, რი თიც ხელს შე უწყო ბენ გა ე როს 2030 წლის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის დღის 

წეს რი გის შეს რუ ლე ბას.

„SDG Ambition” აქ სე ლე რა ტო რის 2021-2022 წლის რა უნ დ ში მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით გა ე როს გლო-

ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის წევ რი კომ პა ნი ე ბი 50-ზე მე ტი ქვეყ ნი დან ჩა ერ თ ნენ. აქ სე ლე რა ტო რი გრძელ-

დე ბა 6 თვე, 2021-2022 წლის ნა კად ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე-

ლოს ქსე ლის წევ რ მა 18-მა კომ პა ნი ამ, 36 მო ნა წი ლით.

 

მდგრადი განვითარების მიზნების პიონერი - SDG Pioneer
ამ ყო ველ წ ლი უ რი კონ კურ სით, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა ავ ლენს SDG-ის პი ო ნერს - პრო-

ფე სი ო ნალს, რო მე ლიც მუ შა ობს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ქსე ლის წევრ კომ პა ნი ა ში და სა კუ თა რი 

საქ მი ა ნო ბით ხელს უწყობს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვას, ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბა ში მა თი ინ-

ტეგ რა ცი ით. „მდგრადი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის პი ო ნე რი» (SDG Pioneer) გლო ბა ლურ დო ნე ზე 2016 

წლი დან იმარ თე ბა, ხო ლო სა ქარ თ ვე ლო ში - 2019 წლი დან. ად გი ლობ რი ვი რა უნ დის გა მარ ჯ ვე ბუ ლე-

ბი ამ დრომ დე არი ან: მაია ქო ბა ლია  (SDGPioneer2019) და ვა ლე რი ჩე ხე რია (SDGPioneer2020). 

2021 წლის დე კემ ბერ ში გა მოცხად და კონ კურ სი „მდგრადი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის პი ო ნე რი  2021 

წლი სათ ვის“. 
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თანამშრომლობა მთავრობასა და 
სახელმწიფო უწყებებთან

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს სა ხელ მ წი ფო უწყე-

ბებ თან კორპორაციული მდგრადობის ხელშეწყობის მიზნით. . ამ მი მარ თუ ლე ბით, ხაზ გა სას მე ლია 

რამ დე ნი მე ძი რი თა დი მიღ წე ვა:

1) სამთავრობო რეკომენდაციები ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების მიზნებზე 
ადამიანის უფლებათა 2022-2030 წლების ეროვნულ სტრატეგიაში

2021 წლის თე ბერ ვალ ში გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა მთავ რო ბის ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბა თა სამ დივ ნოს თ ვის მო ამ ზა და რეკომენდაციების პა კე ტი, რო მე ლიც მო ი ცავ და ამდგრადი 

განვითარების მიზნების ფორ მუ ლი რე ბას ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სტრა ტე გი ა ში. GCNG გა ნაგ რ ძობს 

მუ შა ო ბას, რა თა მთავ რო ბას მხა რი და უ ჭი როს ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა მოქ მე დო გეგ-

მის შე მუ შა ვე ბა- გან ხორ ცი ე ლე ბა შიც. ეს ხელს შე უწყობს ისე თი სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით 

ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას, რო გო რი ცა ა: ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბა 

და ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გი, ჩარ ჩო დო კუ მენ ტე ბი ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, 

მდგრა დი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გი.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა საბ ჭო ადამიანის უფლებათა 2022-2030 წლების ეროვნული სტრატეგიის მი-

ღე ბას გეგ მავს 2022 წელს.

2) საჯარო მოხელეთა ტრენინგები  
კორპორაციული მდგრადობის შესახებ 

2021 წელს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა არა ერ თი ტრე ნინ გი და სა მუ შაო შეხ-

ვედ რა ჩა ა ტა რა კორპორაციული მდგრადობის სხვადასხვა თემატური მიმართულებით. აღნიშნულ 

სას წავ ლო კურ სებ ში მონაწილეობა მიიღეს შემდეგი სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა: 

20



 z 2224 აპ რი ლი - ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სამ დივ ნო; გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სა მი ნის ტ რო; ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო; სა ხელ მ წი ფო შეს ყიდ ვე-
ბის სა ა გენ ტო; იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ რო; სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ რო; ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ რო; 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ე ბი დან დევ ნილ თა, შრო მის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 
სა მი ნის ტ რო; და სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის აპა რა ტი ტრენინგი მო ი ცავ და სა კითხებს, რო გო რი ცა ა: 
ბიზ ნე სი და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი, ეთი კა და ეთი კურ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბა ბიზ ნეს სექ ტორ-
ში და სხვა; 

 z 911 ივ ნი სი - „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში“ და ინო ვა ცი ე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა ა გენ ტო; 

 z 12 ივ ლი სი - მდგრა დი გან ვი თა რე ბის საბ ჭოს წევ რი სამ თავ რო ბო უწყე ბე ბი;

 z 35 დე კემ ბე რი - სა ა გენ ტო „აწარმოე სა ქარ თ ვე ლო ში“.  
ჯა მუ რად, ტრე ნინ გებ ში მო ნა წი ლე ობ და 95 წარ მო მად გე ნე ლი. 

3) პასუხისმგებლიანი ბიზნესქცევის (RBC) დებულებები მცირე და საშუალო 
მეწარმეობის განვითარების ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტებში

საანგარიშო პერიოდში, გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი მონაწილეობდა მცირე და 
საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგიის 2021-2025 წლებისათვის - სამუშაო შეხვედრებში. 
შედეგად, მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ეროვნულ სტრატეგიას 2021-2025 
წლებისათვის დაემატა სამი სტრატეგიული მიზანი: 

2.6. ბიზნესის პასუხისმგებლიანი ქცევის პოპულარიზაცია (RBC); 

6.1. „ქალთა გაძლიერების პრინციპების“ (WEPs) პოპულარიზაცია; 

7.2. ეკოინოვაციური მიდგომის პოპულარიზაცია. 

აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული სამი სტრატეგიული მიმართულებისა და შესაბამისი აქტივობების 
შესრულების კონტექსტში, GCNG მოხსენიებულია, როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია. სამომავლოდ, 
GCNG გააგრძელებს მჭიდრო თანამშრომლობას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროსთან, რათა პასუხისმგებლიანი ბიზენეს ქცევის პოპულარიზაციას შეუწყოს 
ხელი,  როგორც პოლიტიკის დონეზე, ისე მის დანერგვას პრაქტიკაში.
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4) სტრატეგიული პარტნიორობა საქართველოს გარემოს დაცვისა და 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და თხილის მწარმოებელთა 

ასოციაციასთან 

2021 წელს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელმა, საქართველოს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად, თხილის მწარმოებელთა ასოციაციისთან 

თანამშრომლობით ფერმერებისათვის შეიმუშავა მდგრადი ფერმერობის სტანდარტები 

(SFS). ადგილობრივმა და საერთაშორისო ექსპერტებმა  საერთაშორისო სტანდარტებსა და 

ადგილობრივ საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით შეიმუშავეს პრაქტიკული სახელმძღვანელო 

საქართველოში მდგრადი და პასუხისმგებლიანი ფერმერობის განვითარებისათვის. სამომავლოდ, 

აღნიშნული სტანდარტებიტ იხელმძღვანელებს თხილის 21,000-ზე მეტი მწარმოებელი, ქვეყნის 5 

სხვადასხვა რეგიონიდან (სამეგრელო, გურია, იმერეთი, აჭარა, კახეთი).

ბიზნესი და ადამიანის უფლებები -  
სახელმძღვანელო  სახელმწიფო  
საწარმოებისთვის
2021 წელს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა, ეკო ნო მი კი-

სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო სა და სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 

ად მი ნის ტ რა ცი ას თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, შე ი მუ შა ვა ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის 

უფ ლე ბე ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ე ბის თ ვის.  სა ხელ მ-

ძღ ვა ნე ლო ში წარ მო ად გე ნი ლია სა კა ნონ მ დებ ლო ჩარ ჩო სა და არ სე ბუ ლი 

პრაქ ტი კის კვლე ვა, ხო ლო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მე ო რე ნა წი ლი წარ მო ად-

გენს კონ კ რე ტულ ნა ბი ჯებ სა და ქმე დე ბებს სა ხელ მ წი ფო სა წარ მო ე ბის თ ვის 

მა თი პრაქ ტი კა ში და ნერ გ ვი სათ ვის. 
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ნაწილიI

10

მდგრადი 
ფერმერობის 
სტანდარტები

სახელმძღვანელო  
საქართველოში თხილის  
მწარმოებელთათვის

სახელმძღვანელო  საქართველოში  
თხილის მწარმოებელთათვის

თანამშრომლობა გლობალური შეთანხმების საქართველოს 
ქსელსა და თხილის მწარმოებელთა ასოციაციასთან
2020 წელს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ სა და თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა-

ცი ას შო რის მრა ვალ მ ხ რი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბა და იწყო. აღ ნიშ ნუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბა მიზ ნად ისა ხავს 

თხი ლის მდგრა დი წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბას და თხი ლის წარ მო ე ბის ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვ ში მდგრა-

დი ფერ მე რო ბის პრინ ცი პე ბის და ნერ გ ვას. ამას თან, თა ნამ შ რომ ლო ბის მი ზა ნი ა, თხი ლის მწარ მო ე-

ბელ თა ასო ცი ა ცი ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა ფერ მე რო ბის მდგრა დი სტან დარ ტე ბის და ნერ-

გ ვი თა და სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი სა და და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ხელ შეწყო ბით.

თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ ლებ ში, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის მზარ და ჭე რით, 

გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს თან თა ნამ შ რომ ლო ბით შე მუ შავ და სა ხელ-

მ ძღ ვა ნე ლო „მდგრადი ფე მე რუ ლი სტან დარ ტე ბი“. სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ში გან ხი ლუ ლია მდგრა დი 

ფერ მე რო ბის პრინ ცი პე ბი თხი ლის წარ მო ე ბის პრო ცე ში. სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მი ზა ნი ა, ფერ მე რებს 

და ეხ მა როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის, გა რე მოს დაც ვი სა და მმარ თ ვე ლო ბი თი მი მარ თუ ლე ბით მდგრა-

დი პრინ ცი პე ბი სა  და პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა ში. აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პე ბი სა და სტან-

დარ ტე ბის და ნერ გ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მხარ და ჭე რაა ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ტის ევ რო პულ ბა ზარ ზე 

ექ ს პორ ტის ხელ შეწყო ბი სათ ვის. 
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თანამშრომლობა საერთაშორისო საფინანსო 
კორპორაციასთან
2020 წლის ოქ ტომ ბერ ში, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ სა და სა ერ თა-

შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ას (IFC) შო რის სტრა ტე გი უ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის შე სა ხებ 

შე თან ხ მე ბა გა ფორ მ და. თა ნამ შ რომ ლო ბა მო ი ცავ და ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან მი მარ თუ ლე ბებს, 

რო გო რე ბი ცა ა, კო პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის აკა დე მი ის გახ ს ნა, სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ტრე ნინ-

გე ბი სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ი სა და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ-

ვე ლოს ქსე ლის თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის, გა რე მოს დაც ვი თი, სო ცი ა ლუ რი და მმარ თ ვე ლო-

ბით მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის ქარ თულ ენა ზე თარ გ მ ნა და წევ რი 

კომ პა ნი ე ბის თ ვის მა თი ხელ მის წავ დო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, „დარეკე ზა რი გენ დე რუ ლი 

თა ნას წო რო ბის თ ვის“ ყო ველ წ ლი უ რი ღო ნის ძი ე ბის გა მარ თ ვა სა ქარ თ ვე ლო ში, „აქციე 

გლო ბა ლუ რი მიზ ნე ბი ად გი ლობ რივ ბიზ ნე სად (MGGLB) სა ქარ თ ვე ლო ში მას პინ ძ ლო ბა, 

არა- ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი სა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მხარ-

და ჭე რის უზ რუნ ველ ყო ფა კომ პა ნი ე ბი სათ ვის. 
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„დარეკე ზარი გენდერული თანასწორობისთვის“  
ყოველწლიური ღონისძიება
ქალ თა სა ერ თა შო რი სო დღის აღ სა ნიშ ნად, 2021 წლის 11 მარტს, სა ქარ თ ვე-

ლოს სა ფონ დო ბირ ჟამ სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ა სა (IFC) და 

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით უმას-

პინ ძ ლა რი გით მე-7 ყო ველ წ ლი ურ ღო ნის ძი ე ბას „დარეკე ზა რი გენ დე რუ ლი 

თა ნას წო რო ბის თ ვის“.  ღო ნის ძი ე ბა ჩა ტარ და ვირ ტუ ა ლურ ფორ მატ ში თე მა ტუ-

რი ფო კუ სით: COVID-19 პან დე მი ის გავ ლე ნა ქალ თა ეკო ნო მი კურ მო ნა წი ლე ო-

ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში. ღო ნის ძი ე ბის მო ნა წი ლე ებ მა გა ნი ხი ლეს გზე ბი, სა კა ნონ მ-

დებ ლო მე ქა ნიზ მე ბი, ბიზ ნეს სექ ტო რი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის რო ლი 

ეკო ნო მი კუ რი აღ დ გე ნი სა და სო ცი ა ლუ რი კრი ზი სი დაძ ლე ვის პრო ცეს ში, ასე ვე, 

იმ ს ჯე ლეს ქალ თა გაძ ლი ე რე ბა ზე შრო მით ბა ზარ ზე, სა მუ შაო ად გი ლა სა და სა ზო-

გა დო ე ბა ში. ღო ნის ძი ე ბას 100-მდე სტუ მა რი ეს წ რე ბო და. 
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ა) დიახ

გრაფიკი 5. 2019 წლის მონაცემები

საერთო 
განაწილება

მსხვილი

საშუალო

მცირე

ბოლო 3 წლის განმავლობაში თუ განგიხორციელებიათ კორპორაციული 
პასუხისმგებლობის პროექტები და აქტივობები?

13%

44%

61%

84%

49%

27%

56%38%

7%

11%

7%

ბ) არა გ) არ ვიცი / უარი პასუხზე

3%

2019 წლის კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა მოვ ლინ და, რომ მცი რე ზო მის კომ პა ნი ე ბის 67%ის შემ თხ ვე ვა ში სა
ერ თოდ არ ხდე ბო და რე ა გი რე ბა გა რე დან შე მო სუ ლი პრო ექ ტე ბის თა ო ბა ზე, ხო ლო 2020 წელს ეს რიცხ ვი 
52%მდე შემ ცირ და. აღ ნიშ ნუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა შუ ა ლო ზო მის კომ პა ნი ებ ში 35%დან 21%მდე შემ ცირ და, 
მსხვი ლი ზო მის კომ პა ნი ებ ში კი 19%დან 8%მდე (იხ. გრა ფი კი 6).

როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება ორგანიზაციის გარედან შემოსული 
კორპორაციული პასუხისმგებლობის პროექტებზე რეაგირების თაობაზე?

ა) გადაწყვეტილებას იღებს 
სპეციალური კომისია

ბ) გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს კორ-
პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
მი მარ თუ ლე ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლი 
ერ თე უ ლი

გ) გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს სა-
მეთ ვალ ყუ რე ო/ დი რექ ტორ თა 
საბ ჭო

გრაფიკი 6. 2020 წლის მონაცემები

საერთო განაწილება მსხვილი საშუალო მცირე

დ) გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს 
კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ-
ლო ბის მი მარ თუ ლე ბა ზე პა სუ-
ხის მ გე ბე ლი მე ნე ჯე რი

ე) გადაწყვეტილებას იღებს 
ფინანსური დეპარტამენტი

ვ) გადაწყვეტილებას იღებს 
ადამიანური რესურსების მართვის 
დეპარტამენტი

ზ) საერთოდ არ განიხილება

თ) არ ვიცი / უარი პასუხზე

სხვა პასუხი 

6%

12%
7%

1%3%

7%
5%

0%

29%

36%
39%

14%

5%
5%

5%
4%

2% 1% 2% 1%

30%

8%

21%

52%

3% 7%
4% 0%

16%

10%
12%

23%

6%

15%

4% 5%

20

მე მო რან დუ მი სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ბან კ სა  
და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა  
და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურ თან
2021 წელს ხე ლი მო ე წე რა ურ თი ერ თ გა გე ბის მე მო რან დუმს ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე-

ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხურს, სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ბანკს, მდგრა დი გან ვი თა-

რე ბის ინ ს ტი ტუტ სა და გლბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელს შო რის. მე მო რან დუ მის მი ზა ნია 

მხა რე თა შო რის სტრა ტე გი უ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და პარ ტ ნი ო რო ბის გაღ რ მა ვე ბა არა- ფი ნან სუ რი 

ან გა რიშ გე ბის მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ და ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თ ვე ლოს შო რის ასო ცი რე ბის შე თან-

ხ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე უ ლი სა ვალ დე უ ლო ან გა რიშ გე ბის შე სა ხებ სა მარ თ ლებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბე-

ბის გაძ ლი ე რე ბა. მხა რე ე ბი შე თან ხ მ დ ნენ, რომ სა მო მავ ლოდ, შე სა ბა მი სი დი რექ ტი ვე ბის თა ნახ მად, 

შე ი მუ შა ვე ბენ პრაქ ტი კულ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს და გა ნა ხორ ცი ლე ბენ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის აქ ტი-

ვო ბებს სა ვალ დე ბუ ლო არა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მი მარ თუ ლე ბით, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა-

ქარ თ ვე ლოს.

კვლე ვა „COVID-19-ის გავ ლე ნა კორ პო რა ცი ულ  
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში“

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა, კომ პა ნია „ინოვასთან“ თანამშრომლობით ჩა ა ტა-
რა თვი სებ რი ვი და რა ო დე ნობ რი ვი კვლე ვა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც შეს წავ ლი ლია კომ პა ნი ე ბის მიდ-
გო მე ბი და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით.

კვლე ვის მი ზა ნი იყო, შე ეს წავ ლა COVID-19 პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი კრი ზი სის გავ ლე ნა კომ პა ნი ე ბის 
აქ ტი ვო ბებ ზე სო ცი ა ლუ რი, გა რე მოს დაც ვი თი და მმარ თ ვე-
ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით. კვლე ვამ წარ მო ა ჩი ნა, თუ რო გორ 
აღიქ ვა მენ კომ პა ნი ე ბი კორ პო რა ცი ულ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას 
პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი კრი ზი სის პი რო ბებ ში, რო გორ შე-
იც ვა ლა მა თი პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბი და მიდ გო-
მა სო ცი ა ლუ რი, გა რე მოს დაც ვი თი, სა მუ შაო გა რე მო სა და 
თა ნამ შ რომ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით.

კვლე ვა, ასე ვე, წარ მო ად გენს კომ პა ნი ე ბის მოკ ლე ვა დი ან 
და გრძელ ვა დი ან ხედ ვას კორ პო რა ცი ულ მდგრა დო ბას თან 
და კავ ში რე ბით, რა შე საძ ლებ ლო ბებ სა და გა მოწ ვე ვებს ხე-
და ვენ პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი ბიზ ნეს ქცე ვის წა სა ხა ლი სებ ლად 

და რა კონ კ რე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი გა დად გეს ამ მი მარ თუ ლე ბით. 

2020

COVID-19-ის გავლენა  
კორპორაციულ  

პასუხისმგებლობაზე  
საქართველოში

COVID-19-ის გავლენა კორპორაციულ 
პასუხისმგებლობაზე საქართველოში
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კორპორაციული მდგრადობის აკადემია

კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის აკა დე მი ის  
ოფიციალური გახსნის ცერემონია

25 ოქ ტომ ბერს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა უმას პინ ძ ლა კორ პო რა ცი უ ლი 

მდგრა დო ბის აკა დე მი ის გახ ს ნის ღო ნის ძი ე ბას, რო მელ საც ეს წ რე ბოდ ნენ კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტო-

რის, დიპ ლო მა ტი უ რი კორ პუ სი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. აკა დე-

მი ის მი ზა ნი ა, სა სერ ტი ფი კა ტო კურ სე ბი თა და სხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბით, ხე ლი შე უწყოს 

პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი ბიზ ნეს პრაქ ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბას ქვე ყა ნა ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მი სი თი თო ე უ-

ლი კურ სი სრუ ლად შე ე სა ბა მე ბა გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის 10 პრინ ციპს და სა ერ თა შო რი სო 

დო ნე ზე აღი ა რე ბულ სხვა სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პებ სა და სტან დარ ტებს. 

კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის აკა დე მია და არ ს და შვე დე თის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით, სა ერ თა შო-

რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ა სა (IFC) და შვე ი ცა რი ის ეკო ნო მი კურ საქ მე თა სა ხელ მ წი ფო სამ დივ-

ნოს თან (SECO Embassy of Switzerland in Georgia) პარ ტ ნი ო რო ბით.
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კორპორაციული მდგრადობის აკადემიის კურსები 
 

2021 წელს აკა დე მი ის სა სერ ტი ფი კა ტო კურ სი გა ი ა რა 130-ზე მეტ მა მო ნა წი ლემ (მათ შო რის იყო 

მე დი ის 16 წარ მო მად გე ნე ლი, 25 სტუ დენ ტი და სა ხელ მ წი ფო ინ ს ტი ტუ ტე ბის 92 წარ მო მად გე ნე ლი). 

გარ და ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კურ სე ბი სა, რომ ლე ბიც სრუ ლად და ა ფი ნან სა შვე დე თის მთავ რო ბამ, 2021 

წლის მი წუ რულს და იწყო პირ ვე ლი ფა სი ა ნი კურ სი კერ ძო სექ ტო რის თ ვის წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის. 

„რითეილის ასო ცი ა ცი ას თან“ თა ნამ შ რომ ლო ბით, და იწყო სა სერ ტი ფი კა ტო კურ სი შემ დე გი კომ პა ნი-

ე ბის მარ კე ტინ გის, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბი სა და ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თ ვის მე ნე-

ჯერ თათ ვის: „გუდვილი“, „კარფური“, „მაგნიტი“, „სპარი“, „ზღაპარი“ და „დეილი“. ჯგუფს შე უ ერ თ დ ნენ 

„საქართველოს ბან კი სა“ და „აჭარაბეთის“ შე სა ბა მი სი მი მარ თუ ლე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბიც.

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან 
თანამშრომლობის მემორანდუმი 

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ სა და ბიზ ნე-

სი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის უნი ვერ სი ტეტს შო რის გა ფორ მ და 

თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი. თა ნამ შ რომ ლო ბის ფარ გ-

ლებ ში, 2022 წლის გა ზაფხუ ლის სე მეს ტ რი დან უნი ვერ სი ტე-

ტის სა ბა კა ლავ რო და სა მა გის ტ რო პროგ რა მებს და ე მა ტე ბა 

კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სას წავ ლო კურ სი, რო მელ საც 

შე ი მუ შა ვებს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე-

ლი. ეს თა ნამ შ რომ ლო ბა მო ი ცავს ერ თობ ლივ ღო ნის ძი ე ბა თა 

და გეგ მ ვა- გან ხორ ცი ე ლე ბა საც.
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თანამშრომლობა საქართველოს 
მედიატორთა ასოციაციასთან

გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი და სა ქარ თ ვე ლოს მე დი ა ტორ თა ასო ცი ა-

ცია წე ლი წად ზე მე ტი ა აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლო ბენ. ამ ურ თი ერ თო ბის ფარ გ ლებ ში, ასო ცი-

ა ცი ამ არა ერ თი სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რა ჩა ა ტა რა ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებ თან და ვის გა-

დაწყ ვე ტის ალ ტერ ნა ტი უ ლი მე ქა ნიზ მის - მე დი ა ცი ის შე სა ხებ. ამას თან, ასო ცი ა ცი ის აპა რა ტის 

თა ნამ შ რომ ლებ მა, GCNG-ის მხარ და ჭე რით, გას ვ ლი თი შეხ ვედ რაც გა მარ თეს, რო მელ ზეც 

ისი ნი გა ეც ნენ კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის ძი რი თად ას პექ ტებს, მათ შო რის, სა კა ნონ მ დებ-

ლო დო ნე ზე მიმ დი ნა რე სი ახ ლე ებს. 

2021 წლის 14 აპ რილს, GCNG-ისა და სა ქარ თ ვე ლოს მე დი ა ტორ თა ასო ცი ა ცი ის ორ გა ნი ზე-

ბით, გა ი მარ თა სა მუ შაო შეხ ვედ რა და დის კუ სი ა: „მედიაცია - და ვის გა დაწყ ვე ტის უალ ტერ-

ნა ტი ვო მე ქა ნიზ მი ბიზ ნეს სექ ტორ ში“.  ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში, მე დი ა ტო რებ მა ბიზ ნე სის 

წარ მო მად გენ ლებს გა აც ნეს მე დი ა ცი ის ფორ მე ბი, და ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნი ფაქ ტე ბი და ის სერ ვი სე ბი, რომ ლებ საც ეს ასო ცი ა ცია ბიზ ნესს სთა ვა ზობს. ღო ნის ძი ე ბა ჩა-

ტარ და შვე დე თის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით.

MEDIATION
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ბიზნესისა და ადამიანის უფლებების ფორუმი

2021 წლის 14 დე კემ ბერს, სა ქარ თ ვე ლოს მე დი ა ტორ თა ასო ცი ა ცი ას თან თა ნამ შ რომ ლო ბი-

თა და შვე დე თის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით,  ჩა ტარ და „ბიზნესისა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 

ფო რუ მი“. ღო ნის ძი ე ბას და ეს წ რო სა ჯა რო და კერ ძო სექ ტო რის 60-ზე მე ტი წარ მო მად გე ნე ლი, 

რომ ლებ მაც გა ნი ხი ლეს სა ხელ მ წი ფოს პროგ რე სი გა ე როს ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის 1-ლი და მე-3 სვე ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. პრე ზენ ტა ცი ე ბი და 

დის კუ სია მი ეძღ ვ ნა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ პო ლი ტი კის დო ნე ზე მი ღე ბულ მე ქა ნიზ მებს, 

რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც წა ხა ლის დე ბა გა ე როს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის და ნერ გ ვა ბიზ-

ნეს სექ ტორ ში; ასე ვე, და ვის გა დაწყ ვე ტის ალ ტერ ნა ტი ულ მექანიზმების ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბა 

ქვე ყა ნა ში, გა ე როს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის მე-3 სვე ტი დან გა მომ დი ნა რე. 

ფო რუმ ში მო ნა წი ლე ობ დ ნენ შემ დე გი უწყე ბე ბის /ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი: სა ქარ თ-

ვე ლოს პარ ლა მენ ტი, ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ რო, სა ხალ ხო დამ ც ვე-

ლის აპა რა ტი, მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ა, ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 

ბიზ ნეს გა ერ თი ა ნე ბე ბი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 14 დე კემ ბერს სა ქარ თ ვე ლო ში აღი ნიშ ნე ბა მე დი ა-

ტორ თა დღე, 2021 წელს მედიატორთა ასოციაციის დაარსებიდან 2 წელი შესრულდა. 
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კორპორაციული მდგრადობის 
კვირეული
25-29 ოქ   ტომ   ბერს გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსელ   მა ჩა  ა  ტა  რა „კორპორაციული 

მდგრა  დო  ბის კვი  რე  უ  ლი“, რომ   ლის ფარ   გ   ლებ   შიც მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი და  ი  გეგ   მა და ჩა -

ტარ   და. კვი  რე  უ  ლი და  იწყო კორ   პო  რა  ცი  უ  ლი მდგრა  დო  ბის აკა  დე  მი  ის გახ   ს   ნით, რა  საც მოჰ   ყ   ვა პირ   ვე -

ლი ვირ   ტუ  ა  ლუ  რი გა  მო  ფე  ნა სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში - SDG DIGITAL FAIR - და კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ-

გებ ლო ბის 2021 წლის და ჯილ დო ე ბის ცე რე მო ნია “ბიზნესი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თ ვის”. 

ვირტუალური ბიზნესგამოფენა SDG DIGITAL FAIR 2021 
GCNG-მ სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლად ჩა ა ტა რა ვირ ტუ ა ლურ რე ა ლო ბას თან ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ბიზ-

ნეს გა მო ფე ნა. ღო ნის ძი ე ბის მი ზა ნი იყო, წარ მო ე ჩი ნა მო ნა წი ლე სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რივ 

კომ პა ნი ა თა კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი. გა მო ფე ნამ 

ხე ლი შე უწყო მო ნა წი ლე თა შო რის ურ თი ერ თო ბის გაღ რ მა ვე ბას და კერ ძო სექ ტორ ში მდგრა დი გან-

ვი თა რე ბის მიზ ნე ბი სა და მდგრა დო ბის პრინ ცი პე ბის და ნერ გ ვას. 

გა მო ფე ნა ში მო ნა წი ლე კომ პა ნი ებს შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონ დათ, მო ეწყოთ სრუ ლად ბრენ დი რე ბუ ლი 

სტენ დე ბი, ხო ლო დამ ს წ რე ებს შე ეძ ლოთ, შე ექ მ ნათ პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი უნი კა ლუ რი ავა ტა რი, დას-

წ რე ბოდ ნენ ვირ ტუ ა ლურ აუდი ტო რი ა ში სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტ თა SDG TALK-ის ფორ მა ტით ორ-

გა ნი ზე ბულ პრე ზენ ტა ცი ებს, გა მო ე ყე ნე ბი ნათ სივ რ ცე ურ თი ერ თო ბის და სამ ყა რებ ლად, პორ ტა ლე ბის 

მეშ ვე ო ბით გა და ად გი ლე ბუ ლიყ ვ ნენ ვირ ტუ ა ლურ გან ზო მი ლე ბა ში და, მარ ტი ვად, 3D ხმო ვა ნი ვი ზუ ა-

ლის მეშ ვე ო ბით, და ემ ყა რე ბი ნათ კო მუ ნი კა ცია სხვა ავა ტა რებ თან. 

ვირ ტუ ა ლურ გა მო ფე ნა ზე წარ მოდ გე ნი ლი იყო 15 ორ გა ნი ზა ცია სა ქარ თ ვე ლო დან, შვე დე თი დან და 

უკ რა ი ნი დან. გა მო ფე ნას ეს წ რე ბო და 100-ზე მე ტი ვი ზი ტო რი მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნი დან. 
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კორპორაციული პასუხისმგებლობის ჯილდო 2021

2021 წლის 28 ოქ ტომ ბერს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა უმას პინ ძ ლა 

და ჯილ დო ე ბის ცე რე მო ნი ას: „ბიზნესი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თ ვის“. კონ კურ სის ფარ გ ლებ ში 

წარ დ გე ნი ლი იყო 120-ზე მე ტი გა ნაცხა დი. გა მარ ჯ ვე ბუ ლე ბი თი თო ე უ ლი კა ტე გო რი ის თ ვის სა-

ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტე ბი თა და შე სა ბა მი სი დარ გის აღი ა რე ბუ ლი სპე ცი ა ლის ტე ბით და კომ პ-

ლექ ტე ბულ მა ჟი უ რიმ გა მო ავ ლი ნა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ჯილ დო ე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ-

და: 

SDG 4: ხარისხიანი განათლება -საქართველოს ბანკი; 

SDG 5: გენდერული თანასწორობა -აჭარა ჯგუფი; 

SDG 8: ღირსეული სამუშაო და ეკონომიკური ზრდა -საქართველოს ბანკი; 

SDG 11: მდგრადი ქალაქები და დასახლებები -ფოთის APM ტერმინალი; 

SDG 12: მდგრადი მოხმარება და წარმოება -შპს ლიდერი; 

SDG 17: პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისათვის -„ეფეს საქართველო“. 

კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჯილ დო კა ტე გო რი-

ა ში „მედია პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი ბიზ ნე სი სათ ვის სა ქარ თ ვე-

ლო ში“ გა და ე ცათ ნი ნო ვარ თა პე ტი ან სა (ტელეკომპანია 

ბორ ჯო მი) და დე დი კა კა ლა ტოზს (რადიო ფორ ტუ ნა).

და ჯილ დო ე ბის ცე რე მო ნი ალს ეს წ რე ბოდ ნენ მო ნა წი ლე 

კომ პა ნი ე ბის, სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და დიპ-

ლო მა ტი უ რი კორ პუ სის წარ მო მად გენ ლე ბი. შეხ ვედ რა ზე 

სიტყ ვით გა მო ვი და ევ რო კავ ში რის ელ ჩი სა ქარ თ ვე ლო-

ში კარლ ჰარ ცე ლი, ჯილ დო ე ბი კი გა დას ცეს  დი დი ბრი-

ტა ნე თი სა და იაპო ნი ის ელ ჩებ მა. ღო ნის ძი ე ბა გა შუქ და 

ტე ლე ვი ზი ი თა და სხვა დას ხ ვა მე დი ა სა შუ ა ლე ბით, მომ-

ზად და არა ერ თი სი უ ჟე ტი და სტა ტი ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 

„კორპორაციული პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჯილ დო“ სა ქარ თ-

ვე ლო ში მე ოთხედ ჩა ტარ და და კომ პა ნი ე ბის ინ ტე რე სი 

მის მი მართ სულ უფ რო იზ რ დე ბა.
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ცნობიერების ამაღლება 

ჟურნალი Sustainability Spotlight 
2020 წლი დან, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი გა მოს ცემს კორ პო რა ცი უ ლი 

მდგრა დო ბის შე სა ხებ პირ ველ ჟურ ნალს სა ქარ თ ვე ლო ში “SUSTAINABILITY SPOTLIGHT”. გა მო-

ცე მა ში წარ მოდ გე ნი ლია ბიზ ნე სის, სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, დიპ ლო მა-

ტი უ რი კორ პუ სი სა და მთავ რო ბის ხედ ვა, ინი ცი ა ტი ვე ბი და საქ მი ა ნო ბა მდგრა დო ბის კუთხით, ასე ვე, 

მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი კორ პო რა ცი ულ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით. მიმ დი-

ნა რე წელს მომ ზად და ჟურ ნა ლის 3 ნო მე რი, თე მებ ზე: ბიზ ნე სი COVID¬19¬ის ეპო ქა ში, პარ ტ ნი ო-

რო ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სათ ვის და ეკო ი ნო ვა ცი ე ბი. 2021 წლის ბო ლოს და იწყო ჟურ ნა ლის 

მე ოთხე ნო მერ ზე მუ შა ო ბა,  რო მე ლიც მი ეძღ ვ ნე ბა კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჯილ დოს.
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SDG კომპასი                                

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ვებ გ ვერ დ ზე ამოქ მედ და SDG კომ პა სი. SDG 
კომ პა სი კერ ძო სექ ტორს აც ნობს, თუ რა უნ და გა ა კე თოს, რომ თა ვი სი საქ მი ა ნო ბა მდგრა დი გან ვი-
თა რე ბის მიზ ნე ბის შე სა ბა მისდ აწარ მო ოს და წარ მო ად გენს  ამ მი მარ თუ ლე ბით, ბიზ ნეს სექ ტორ ში 
არ სე ბულ წარ მა ტე ბულ მა გა ლი თებს. 

 SDG კომ პა სი მო ი ცავს კონ კ რე ტულ გზებ სა და სტრა ტე გი ებს, ინ ს ტ რუ მენ ტებ სა თუ ინ დი კა ტო რებს 
ბიზ ნეს საქ მი ა ნო ბა ში მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის და სა ნერ გად და ინ ფორ მა ცი ას ბიზ ნე სის 
როლ ზე მდგრა დი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გის შეს რუ ლე ბა ში. ამას თა ნა ვე, SDG კომ პა სი მუდ მი-
ვად გა ნახ ლე ვა დია და მო ი ცავს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თი თო ე უ ლი მიზ ნის შე სა ბა მი სად გან ხორ-
ცი ე ლე ბულ პრო ექ ტებს, აქ ტი ვო ბებ სა და წარ მა ტე ბულ მა გა ლი თებს.

პოდკასტების სერია SDG Ro ad s how
შვე დე თის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რი თა და რე გი ო ნულ რა-
დი ო მა უწყებ ლებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით, გლო ბა ლუ რი 
შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა მო ამ ზა და პოდ კას ტე-
ბის სე რია SDG ROADSHOW (ჯამში 5 პოდ კას ტი). პოდ-
კას ტე ბი, ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სი სა და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მო ნა წი ლე ო ბით, ჩა წე რი ლია სა ქარ თ ვე-
ლოს სხვა დას ხ ვა ქა ლაქ ში: გო რი, ლა გო დე ხი, ზუგ დი დი, 
ქუ თა ი სი და ბა თუ მი.  სე რია ხელ მი საწ ვ დო მია ონ ლა ინ პ-
ლატ ფორ მა ზე SOUNDCLOUD და მი ეძღ ვ ნა მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხ ვა მი ზანს: გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბა (SDG 5); ღირ სე უ ლი სა მუ შაო და ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდა (SDG 8);  მდგრა დი მოხ მა რე ბა და წარ მო ე ბა (SDG 
12);  კლი მა ტის მდგრა დო ბა (SDG 13); წყალ ქ ვე შა რე სურ-
სე ბი (SDG 14); და მშვი დო ბა, სა მარ თ ლი ა ნო ბა და ძლი ე-
რი ინ ს ტი ტუ ტე ბი (SDG 16). 
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სამუშაო ვიზიტი ამერიკის  
შეერთებულ შტატებში

20-28 სექ ტემ ბერს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი და მთავ რო ბას თან 

ურ თი ერ თო ბი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ლა ნა ჩხარ ტიშ ვი ლი, სა-

მუ შაო ვი ზი ტით იმ ყო ფე ბოდ ნენ ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, კერ ძოდ, ნიუ იორ კ ში, სა დაც 

შეხ ვედ რე ბი გა მარ თეს გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა თა ვო ოფი სის წარ მო მად გენ ლებ-

თან. შეხ ვედ რებ ზე მათ გა ნი ხი ლეს ბო ლო წლებ ში ად გი ლობ რი ვი ქსე ლის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ-

ლი წარ მა ტე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი და მიღ წე ვე ბი. რო გორც რი გი პროგ რა მე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლებ თან 

შეხ ვედ რი სას აღი ნიშ ნა, სა ქარ თ ვე ლოს პრაქ ტი კა სა მა გა ლი თოა ისე თი მი მარ თუ ლე ბე ბით, რო-

გო რი ცაა ბიზ ნეს სექ ტო რის მო ბი ლი ზე ბა, მთავ რო ბას თან აქ ტი უ რი მუ შა ო ბა პო ლი ტი კის დო ნე ზე 

და ქვე ყა ნა ში კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა. მხა რე ებ მა გა ნი ხი ლეს სა მო მავ-

ლო ნა ბი ჯე ბი გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის 2021-2023 წლე ბის სტრა ტე გი ის სა ერ თა შო რი-

სო და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის. 

გარ და ამი სა, GCNG-ს წარ მო მად გენ ლე ბი შეხ ვ დ ნენ წამ ყ ვან აკა დე მი ურ ინ ს ტი ტუ ტებს (მაგ: ჰარ-

ვარ დის უნი ვერ სი ტე ტი, მა სა ჩუ სეტ სის ტექ ნო ლო გი უ რი ინ ს ტი ტუ ტი (MIT) და ლი ჰა ის უნი ვერ სი ტე-

ტი პენ სილ ვა ნი ის შტატ ში). შეხ ვედ რე ბის მი ზა ნი იყო სა ერ თა შო რი სო ექ ს პერ ტ თა ჩარ თუ ლო ბის 

გაზ რ და და პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე-

ლოს ქსე ლის აკა დე მი ის ეგი დით. ჰარ ვარ დის, MIT-ისა და ლი ჰა ის უნი ვერ სი ტეტ თა პრო ფე სო-

რებ მა გა მოთ ქ ვეს   GCNG-სთან აქ ტი უ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის სურ ვი ლი და, ამ მი მარ თუ ლე ბით, 

და ი გეგ მა სა მო მავ ლო ნა ბი ჯე ბი.
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სანდა ოჯიამბოს შეხვედრა  
გაეროში საქართველოს  
მუდმივ წარმომადგენელთან

GCNG-ის ინი ცი ა ტი ვით, 28 სექ ტემ ბერს გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ-

ტო რი, სან და ოჯი ამ ბო, შეხ ვ და გა ე რო ში სა ქარ თ ვე ლოს მუდ მივ წარ მო მად გე ნელს, სა გან გე ბო და 

სრუ ლუფ ლე ბი ან ელჩს, კა ხა იმ ნა ძეს. შეხ ვედ რი სას გა ნი ხი ლეს სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე თა ნამ შ რომ-

ლო ბის გაღ რ მა ვე ბა გა ე როს გლო ბა ლურ შე თან ხ მე ბა სა და სა ქარ თ ვე ლოს წარ მო მად გენ ლო ბას შო-

რის. ასე ვე აღი ნიშ ნა ად გი ლობ რი ვი ქსე ლის ნა ყო ფი ე რი თა ნამ შ რომ ლო ბა ქვეყ ნის მთავ რო ბას თან 

და წარ მა ტე ბუ ლი აქ ტი ვო ბა ისე თი კუთხით, რო გო რი ცაა კერ ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა მდგრა დი 

გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გის მიღ წე ვა ში. ელ ჩ მა  ყუ რადღე ბა გა ა მახ ვი ლა ად გი ლობ რი ვი ქსე ლის 

გაზ რ დი სა და გაძ ლი ე რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზეც.

გლობალური შეთანხმების 
საქართველოს ქსელი, როგორც 
„კონკორდიას“ წევრი

2021 წლის სექ   ტემ   ბერ   ში გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა -

ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლი გახ   და ამე  რი  კუ  ლი არა  სამ   თავ   რო -

ბო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის „კონკორდიას“ წევ   რი, რომ   ლის მი -

ზა  ნია პარ   ტ   ნი  ო  რუ  ლი თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის ხელ   შეწყო  ბა, 

მხარ   და  ჭე  რა და გან   ვი  თა  რე  ბა. GCNG წელს პირ   ვე  ლად 

მო  ნა  წი  ლე  ობ   და „კონკორდიას ყო  ველ   წ   ლი  ურ სა  მიტ  -

ში“, რო  მე  ლიც ნიუ იორ   კ   ში გა  ი  მარ   თა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი არის 

მსოფ   ლიო დო  ნის წამ   ყ   ვა  ნი პლატ   ფორ   მა, რომ   ლის ფარ   გ   ლებ   შიც, სხვა  დას   ხ   ვა სექ   ტო  რის წარ   მო  მად  -

გე  ნე  ლი ლი  დე  რე  ბი ღია ფო  რუ  მებ   ზე მსჯე  ლო  ბენ, გა  ნი  ხი  ლა  ვენ აქ   ტუ  ა  ლურ სა  კითხებს, ახალისებენ 

თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბას და ერ   თობ   ლი  ვად ქმნი  ან სა  ფუძ   ველს მდგრა  დი მო  მავ   ლი  სათ   ვის. აღ   სა  ნიშ   ნა  ვი  ა, 

რომ ღო  ნის   ძი  ე  ბა  ში ჩარ   თუ  ლი იყო 1957 პი  რი, 272 სიტყ   ვით გა  მომ   ს   ვ   ლე  ლი, 650 დამ   ს   წ   რე, 1700-ზე 

მე  ტი ონ   ლა  ინ   მო  ნა  წი  ლე, 14 პროგ   რა  მუ  ლი სპონ   სო  რი, 16 პროგ   რა  მუ  ლი პარ   ტ   ნი  ო  რი, 8 სა  ზო  გა  დო  ებ  -

რი  ვი პარ   ტ   ნი  ო  რი, 9 მე  დი  ა  პარ   ტ   ნი  ო  რი და 27 სა  პა  ტიო წევ   რი. 
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თანამშრომლობის გაძლიერება დიპლომატიურ კორპუსსა 
და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან

2021 წელს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი აქტიურად თანამშრომლობდა 

შვედეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოებთან. არაერთი სამუშაო და გაცნობითი 

შეხვედრა ჩატარდა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან, მათ შორის, 

დიდი ბრიტანეთის, იაპონიისა და ისრაელის საელჩოებთან. შეხვედრების ფარგლებში, მხარეებმა 

განიხილეს სამომავლო თანამშრომლობის შესაძლებლობები. 

სამუშაო შეხვედრები და ტრენინგები 
ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარება -  
სამუშაო შეხვედრები

2021 წელს GCNG-ის გუნ დი აქ ტი უ რად მუ შა ობ და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

19-21 აპ რილს ჩატარდა გუნდის გასვლითი შეხ ვედ რა, სა დაც შე ფას და ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე გი ის 

შეს რუ ლე ბა, და გეგ მი ლი და მიმ დი ნა რე აქ ტი ვო ბე ბი, ასე ვე, GCNG-ისა და მი სი გუნ დის გან ვი თა რე ბის 

სა კითხე ბი. 

16-18 ნო ემ ბერს კი გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის გუნ დ მა გა მარ თა სტრა ტე გი უ-

ლი და გეგ მა რე ბის გას ვ ლი თი შეხ ვედ რა, რო მელ ზეც შე ჯამ და გა სუ ლი წლის მიღ წე ვე ბი და შე დე გე ბი. 

ორ დღი ან შეხ ვედ რა ზე გუნ დ მა შე ი მუ შა ვა და გა ნი ხი ლა 2022 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა, მიმ დი ნა რე და 

ახალ პროექტების ფარ გ ლებ ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი აქ ტი ვო ბე ბი, სა მო მავ ლო გეგ მე ბი და ახა ლი 

ინი ცი ა ტი ვე ბი. შეხ ვედ რე ბი ჩა ტარ და შვე დე თის მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით. 
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ტრენინგი „საფართან“ თანამშრომლობით

15 ნო ემ ბერს GCNG-მ, კავ შირ „საფართან“ თა ნამ შ რომ ლო ბით, ერ თობ ლი ვი ტრე ნინ გი ჩა ა ტა რა თა-

ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის. ამ აქ ტი ვო ბის ფარ გ ლებ ში, ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ერ თ მა ნეთს ინ ფორ მა ცია გა უ ზი ა-

რეს სხვა დას ხ ვა სა კითხ ზე. მათ შო რის, იყო: გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა და გენ დე რი, გენ დე რუ ლი 

იდენ ტო ბა, სხვა დას ხ ვა ნიშ ნით დის კ რი მი ნა ცი ის აღ მოფხ ვ რა და LGBTQI+ სა კითხე ბი, ხო ლო მე ო რე 

მხრივ - არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის თა ნამ შ რომ ლო ბა ბიზ ნეს სექ ტორ თან. 

სემინარი ჟურნალისტებისა და მედიის 
წარმომადგენლებისთვის

23-25 აპ რილს, ბა კუ რი ან ში, ჟურ ნა ლის ტე ბი სა და მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თ ვის  ჩა ტარ და სე მი ნა-

რი მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თე მა ზე. შეხ ვედ რის ფარ გ ლებ ში, წამ ყ ვა ნი ცენ ტ რა ლუ რი და რე გი ო ნუ ლი 

მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა მი ი ღეს ინ ფორ მა ცია კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის თა ნა-

მედ რო ვე სტან დარ ტებ ზე, ასე ვე, სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნულ პრაქ ტი კა ზე. დის კუ სია შე ე ხო კორ-

პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა და შე სა ბა მი სი პრო ექ ტე ბის გა შუ ქე ბა საც. სა მუ შაო შეხ ვედ რას / სე მი-

ნარს და ეს წ რო მე დი ის 17 წარ მო მად გე ნე ლი.
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მონაწილეობა ევროპული სკოლის კვირეულში 

GCNG-ის გუნ   დ   მა მო  ნა  წი  ლე  ო  ბა მი  ი  ღო შვე  დი სა  ბავ   შ   ვო მწერ   ლის, ას   ტ   რიდ ლინ   დ   გ   რე  ნის და  ბა -

დე  ბის დღი  სად   მი მიძღ   ვ   ნილ კვი  რე  ულ   ში, რო  მელ   საც ორ   გა  ნი  ზე  ბა გა  უ  წია ევ   რო  პულ   მა სკო  ლამ, 

პროგ   რა  მის „თბილისი - წიგ   ნის მსოფ   ლიო დე  და  ქა  ლა  ქი“ ფარ   გ   ლებ   ში.  შეხ   ვედ   რა  ზე მოს   წავ   ლე  ებ   მა 

მი  ი  ღეს ინ   ფორ   მა  ცია მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბა  ზე. 

მასტერკლასი „ბიზნესის კეთილსინდისიერება და 
კორუფციასთან ბრძოლა“

2021 წლის 9 დე  კემ   ბერს, კო  რუფ   ცი  ას   თან ბრძო  ლის სა  ერ   თა  შო  რი  სო დღის აღ   სა  ნიშ   ნა  ვად, გლო -

ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის წევრ ქარ   თულ კომ   პა  ნი  ებს ჩა  უ  ტარ   დათ მას   ტერ   კ   ლა  სი თე  მა  ზე „ბიზნესის კე -

თილ   სინ   დი  სი  ე  რე  ბა და კო  რუფ   ცი  ას   თან ბრძო  ლა“. მას უძღ   ვე  ბო  და COMPLIANCE NORDICS CITI-

ის ვი  ცე-   პ   რე  ზი  დენ   ტი, სო  ფიო ტა  ბა  ტა  ძე, და ეს   წ   რე  ბო  და 15-მდე კომ   პა  ნი  ა. შეხ   ვედ   რა  ზე გა  ნი  ხი  ლეს 

შემ   დე  გი სა  კითხე  ბი: ბრძო  ლა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის   /   კომ   პა  ნი  ე  ბის ფი  ნან   სუ  რი და  ნა  შა  უ  ლის წი  ნა  აღ   მ   დეგ, 

შე  სა  ბა  მი  სო  ბის კულ   ტუ  რის და  ნერ   გ   ვა, უახ   ლე  სი ტენ   დენ   ცი  ე  ბი და პო  ლი  ტი  კა ეთი  კუ  რი დი  ლე  მე  ბის 

გა  დაწყ   ვე  ტის კუთხით, და სკან   დი  ნა  ვი  უ  რი სა  უ  კე  თე  სო გა  მოც   დი  ლე  ბა. 
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მონაწილეობა საერთაშორისო 
ღონისძიებებში

„ვაქციოთ გლობალური მიზნები  
ადგილობრივ ბიზნესად“ (MGGLB) 

25-26 მარტს, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბი სა და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე-

ლის ორ გა ნი ზე ბით, ბე ლა რუ სის, თურ ქე თის, პო ლო ნე თი სა და უკ რა ი ნის ქსე ლებ თან თა ნამ შ რომ ლო-

ბით, სა ქარ თ ვე ლომ პირ ვე ლად უმას პინ ძ ლა სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ას „ვაქციოთ გლო ბა ლუ რი 

მიზ ნე ბი ად გი ლობ რივ ბიზ ნე სად“. 

 ღო ნის ძი ე ბა ვირ ტუ ა ლურ ფორ მატ ში ჩა ტარ და და მი სი მთა ვა რი თე მა იყო „მომავალი მწვა ნე და ინ-

კ ლუ ზი უ რი ა“. დის კუ სი ე ბი გა ი მარ თა ისეთ სა კითხებ ზეც, რო გო რი ცა ა: მწვა ნე ეკო ნო მი კა, ინო ვა ცი ე ბი, 

მწვა ნე და ფი ნან სე ბა და პარ ტ ნი ო რო ბა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის დღის წეს რი გის შე სას რუ ლებ ლად. 

კონ ფე რენ ცია გახ ს ნეს გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა, სან და 

ოჯი ამ ბომ, და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა, 

სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა. 

ღო ნის ძი ე ბა ში ასე ვე მო ნა წი ლე ობ დ ნენ: სა ქარ თ ვე ლო ში შვე-

დე თის ელ ჩი და აღ მას რუ ლე ბე ლი თუ სა კა ნონ მ დებ ლო ხე ლი-

სუფ ლე ბის, ბიზ ნეს სექ ტო რი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი-

ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.  ღონისძიებას ვირტუალურ ფორმატში 

დაესწრო 550-ზე მეტი მონაწილე
ადამიანის უფლებები

1 ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს და პატივი 
სცეს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ 
უფლებებს.

2 ბიზნესი არ უნდა გახდეს ადამიანის უფლებების 
დარღვევის თანამონაწილე.

გაეროს გლობალური  
შეთანხმების ათი პრინციპი

გაეროს გლობალური  
შეთანხმების შესახებ

გა ე როს გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის  ინი ცი ა ტი ვა, გა ე როს გლო
ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა მო უ წო დებს მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ერ 
ად გი ლას მყოფ კომ პა ნი ებს ოპე რა ცი ე ბი და სტრა ტე გი ე ბი 
თან ხ ვედ რა ში მო იყ ვა ნონ ათ პრინ ციპ თან ადა მი ა ნის უფ
ლე ბე ბის, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის, გა რე მოს დაც ვი სა და კო
რუფ ცი ის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის სფე რო ებ ში. ჩვე ნი მი ზა ნია 
და ვაჩ ქა როთ და გა ვაძ ლი ე როთ ბიზ ნე სის გლო ბა ლუ რი  
ერ თობ ლი ვი გავ ლე ნა ათი პრინ ცი პის დაც ვი სა და მდგრა
დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვის გზით ან გა რიშ ვალ
დე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი სა და ეკო სის ტე მე ბის სა შუ ა ლე ბით, 
რომ ლე ბიც ცვლი ლე ბე ბის შე საძ ლებ ლო ბას ქმნი ან. 
12,000ზე მე ტი კომ პა ნი ით, 3,000 არა სა მე წარ მეო  ხელ
მომ წე რი პი რით 160ზე მეტ ქვე ყა ნა ში და 69 ად გი ლობ
რი ვი  ქსე ლით, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა არის 
მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე დი დი კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო
ბის ინი ცი ა ტი ვა – ერ თი გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბა, რო მე
ლიც აერ თი ა ნებს ბიზ ნესს უკე თე სი მსოფ ლი ოს თ ვის.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გამოიწერეთ  
@globalcompact სოციალურ მედიაში და ესტუმრეთ 
ჩვენს  ვებგვერდს მისამართზე unglobalcompact.org.
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გარემოს დაცვა

7 ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს პრევენციულ 
მიდგომას გარემოსდაცვითი გამოწვევებისადმი.

8 თავის თავზე უნდა აიღოს ინიციატივები და ხელი 
შეუწყოს გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის 
განვითარებას.

9 უნდა წაახალისოს გარემოსთვის არამავნე 
ტექნოლოგიების განვითარება და გავრცელება.

კორუფციასთან ბრძოლა

10 ბიზნესმა უნდა იმუშაოს კორუფციის ყველა 
ფორმის წინააღმდეგ, ფულის გამოძალვისა და 
მექრთამეობის ჩათვლით.

გაეროს გლობალური შეთანხმების პრინციპები ეფუძნება:
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციას, შრომის საერთაშორისი 
ორგანიზაციის შრომის სფეროში ფუნდამენტური პრინციპებისა და უფლებების 
დეკლარაციას, გარემოსა და განვითარების შესახებ რიოს დეკლარაციასა და გაეროს 
კონვენციას კორუფციის წინააღმდეგ.

შრომითი უფლებები

3 ბიზნესმა მხარი უნდა დაუჭიროს შეკრებისა და 
გაერთიანების თავისუფლებას და აღიაროს 
უფლება კოლექტიური მოლაპარაკებების 
შესახებ.

4 უნდა აღკვეთოს იძულებითი და სავალდებულო 
შრომის ყველა ფორმა.

5 უნდა ეფექტურად აღკვეთოს ბავშვთა შრომა. 

6 უნდა გამორიცხოს დისკრიმინაცია დასაქმების 
ეტაპზე და თანამშრომლების მიმართ.

მომავალი მწვანე და 
ინკლუზიურია
აღმოსავლეთ ევროპა

ადგილობრივ ბიზნესად
ვაქციოთ გლობალური მიზნები 
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კონკურსი„პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის 2021“ 

2021 წლის 2 დეკემბერს, გლობალური შეთანხმების უკრაინის ქსელის ორგანიზებით, კიევში გაიმართა 

დაჯილდოების ცერემონია „პარტნიორობა მდგრადობისთვის 2021“, რომელშიც მონაწილეობა 

შეეძლოთ GCNG-ის წევრებსაც. ჟიურიმ სხვადასხვა კატეგორიაში ფინალისტებად გამოავლინა 

4 ქართული კომპანია: FINA LLC, „თეგეტა მოტორსი“, „აჭარაბეთი“ და „ედისონ ტექ სოლუშენსი“, 

კონკურსის გამარჯვებული კი კატეგორიაში „პლანეტა“ გახდა AE SOLAR.
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ლიდერთა სამიტი

2021 წლის 15-16 ივ ნისს, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის ორ გა ნი ზე ბით, „ლიდერთა სა-

მი ტი“ ვირ ტუ ა ლურ ფორ მატ ში ჩა ტარ და. ღო ნის ძი ე ბა ზე გა ნი ხი ლეს პან დე მი ით გა მოწ ვე უ ლი 

კრი ზი სი, კლი მა ტის ცვლი ლე ბა, ეკო ნო მი კუ რი უთა ნას წო რო ბა და სხვა აქ ტუ ა ლუ რი თე მე ბი. 

ამ სა კითხებ სა და მა თი გა დაწყ ვე ტის გზებ ზე იმ ს ჯე ლეს 70-ზე მე ტი ქვეყ ნის მთავ რო ბე ბის, ბიზ-

ნეს სექ ტო რი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ლი დე რებ მა. ღო ნის ძი ე ბას, ვირ ტუ ა ლურ 

ფორ მატ ში 20,000-ზე მე ტი მო ნა წი ლე ეს წ რე ბო და.

სა მი ტის ფარ გ ლებ ში, გა ი მარ თა სა ქარ თ ვე ლო - უკ რა ი ნის სე სია SDG AMBITION პროგ რა მის 

მო ნა წი ლე ებ თან. ასე ვე, ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში, სიტყ ვით გა მო ვიდ ნენ კომ პა ნი ე ბის „ეფეს 

სა ქარ თ ვე ლოს“, „ორიენტ ლო ჯი კის“ და „თიბისი ბან კის“ წარ მო მად გენ ლე ბი. 
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ეკო    ნო    მი    კუ    რი რე    ფორ       მის იდენ       ტი    ფი    ცი    რე    ბა სა    ჯა    რო-       კერ       ძო დი   ა   -
ლო    გის პლატ       ფორ       მის ფარ       გ       ლებ       ში.

არა    ფორ       მა    ლუ    რი სა    მუ    შაო ჯგუ    ფის შექ       მ       ნა (საშუალოდ, 8 პარ       ლა   -
მენ       ტის წევ       რით თი    თო   ე   ულ ჯგუფ       ში), რომ       ლე    ბიც ხელს შე   უწყო   -
ბენ და მო    ნი    ტო    რინგს გა   უ    წე    ვენ შერ       ჩე   უ    ლი რე    ფორ       მე    ბის მი    ღე    ბა   -
სა და გან       ხორ       ცი   ე    ლე    ბას. 

პო    ლი    ტი    კის დო    კუ    მენ       ტის შე    მუ    შა    ვე    ბა შერ       ჩე   ულ რე    ფორ       მებ       ზე 
პარ       ლა    მენ       ტის წევ       რე    ბის       თ       ვის.

ვორ       კ       შო    პი და  შეხ       ვედ       რა ექ       ს       პერ       ტებ       თან პარ       ლა    მენ       ტის წევ       რე   -
ბის       თ       ვის შე    მუ    შა    ვე    ბუ    ლი პო    ლი    ტი    კის დო    კუ    მენ       ტე    ბის გაც       ნო    ბის და 
ცნო    ბი   ე    რე    ბის ამაღ       ლე    ბის მიზ       ნით.

სა    ჯა    რო-       კერ       ძო დი   ა    ლო    გის გა    მარ       თ       ვა შერ       ჩე   ულ რე    ფორ       მებ       ზე 
პარ       ლა    მენ       ტის წევ       რე    ბი    სა და კერ       ძო სექ       ტო    რის ჩარ       თუ    ლო    ბით.  

საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის  შემუშავება საქართველოს 
პარლამენტში საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმისთვის. 

მდგრადი მოდელისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება საქართველოს პარლამენტში 
საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმის მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით.

მოსალოდნელი 
 შედეგები:

7- მდე

სა მი რე ფორ მა შე ირ ჩა USAID-ის ეკო ნო-
მი კუ რი მმარ თ ვე ლო ბის პროგ რა მის სა რე-
ფორ მო მი მარ თუ ლე ბე ბის ფარ გ ლებ ში და 
ხუთ წამ ყ ვან ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ას თან კონ-
სულ ტა ცი ის გზით:
• წყლის რესურსების მართვა
• ელექტრონული კომერცია
• სახელმწიფო შესყიდვები

ოთხი წამყვანი კომიტეტი ჩაერთო 
პლატფორმის საქმიანობაში:
• გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების კომიტეტი
• დარგობრივი ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
• ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
• იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი

2022 წელს:

ეკო    ნო    მი    კუ    რი რე    ფორ       მის იდენ       ტი    ფი    ცი    რე    ბა სა    ჯა    რო-       კერ       ძო დი   ა   -
ლო    გის პლატ       ფორ       მის ფარ       გ       ლებ       ში.

არა    ფორ       მა    ლუ    რი სა    მუ    შაო ჯგუ    ფის შექ       მ       ნა (საშუალოდ, 8 პარ       ლა   -
მენ       ტის წევ       რით თი    თო   ე   ულ ჯგუფ       ში), რომ       ლე    ბიც ხელს შე   უწყო   -
ბენ და მო    ნი    ტო    რინგს გა   უ    წე    ვენ შერ       ჩე   უ    ლი რე    ფორ       მე    ბის მი    ღე    ბა   -
სა და გან       ხორ       ცი   ე    ლე    ბას. 

პო    ლი    ტი    კის დო    კუ    მენ       ტის შე    მუ    შა    ვე    ბა შერ       ჩე   ულ რე    ფორ       მებ       ზე 
პარ       ლა    მენ       ტის წევ       რე    ბის       თ       ვის.

ვორ       კ       შო    პი და  შეხ       ვედ       რა ექ       ს       პერ       ტებ       თან პარ       ლა    მენ       ტის წევ       რე   -
ბის       თ       ვის შე    მუ    შა    ვე    ბუ    ლი პო    ლი    ტი    კის დო    კუ    მენ       ტე    ბის გაც       ნო    ბის და 
ცნო    ბი   ე    რე    ბის ამაღ       ლე    ბის მიზ       ნით.

სა    ჯა    რო-       კერ       ძო დი   ა    ლო    გის გა    მარ       თ       ვა შერ       ჩე   ულ რე    ფორ       მებ       ზე 
პარ       ლა    მენ       ტის წევ       რე    ბი    სა და კერ       ძო სექ       ტო    რის ჩარ       თუ    ლო    ბით.  

საკომუნიკაციო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის  შემუშავება საქართველოს 
პარლამენტში საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმისთვის. 

მდგრადი მოდელისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება საქართველოს პარლამენტში 
საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმის მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით.

მოსალოდნელი 
 შედეგები:

7- მდე

სა მი რე ფორ მა შე ირ ჩა USAID-ის ეკო ნო-
მი კუ რი მმარ თ ვე ლო ბის პროგ რა მის სა რე-
ფორ მო მი მარ თუ ლე ბე ბის ფარ გ ლებ ში და 
ხუთ წამ ყ ვან ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ას თან კონ-
სულ ტა ცი ის გზით:
• წყლის რესურსების მართვა
• ელექტრონული კომერცია
• სახელმწიფო შესყიდვები

ოთხი წამყვანი კომიტეტი ჩაერთო 
პლატფორმის საქმიანობაში:
• გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი 

რესურსების კომიტეტი
• დარგობრივი ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი
• ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი
• იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი

2022 წელს:

The USAID Economic Governance Program

საქართველოს პარლამენტში საჯარო-კერძო 
დიალოგის პლატფორმის მდგრადობის 
მხარდაჭერა და შესაძლებლობების გაზრდა

საგრანტო აქტივობა ხორციელდება გლობალური შეთანხმების 
საქართველოს ქსელის მიერ USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის 

პროგრამის მხარდაჭერით 

მიზანი: 

საქართველოს პარლამენტში საჯარო-კერძო 
დიალოგის მდგრადი პლატფორმის შექმნა, 
რომელიც ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ 
რეფორმებზე კერძო სექტორსა და პარლამენტს 
შორის თემატურ დიალოგს.

საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმა 
საქართველოს პარლამენტში 
უზრუნველყოფს...

შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბას სა ჯა რო- კერ ძო 
დი ა ლო გის პლატ ფორ მას თან მი მარ თე ბით, მიმ-
დი ნა რე ეკო ნო მი კურ რე ფორ მებ ზე სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის 
გზით. 

ად ვო კა ტი რე ბის  მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვას სა ჯა-
რო- კერ ძო დი ა ლო გის ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლი ზა ცი ი სა 
და ბიზ ნეს გა რე მოს თ ვის პრი ო რი ტე ტუ ლი რე-
ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის.

გა რე მოს შექ მ ნას პო ლი ტი კის შე სა ხებ კონ ს ტ რუქ-
ცი უ ლი მო საზ რე ბე ბის გაც ვ ლის თ ვის სა ჯა რო- კერ-
ძო დი ა ლო გის მეშ ვე ო ბით, გან ვი თა რე ბის გა მოწ-
ვე ვე ბის დაძ ლე ვის მიზ ნით. 

ოქტომბერი იანვარი
2021 2024-

პროექტი „საჯარო-კერძო დიალოგის პლატფორმა 
საქართველოს პარლამენტში“

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი, USAID-ის ეკო ნო მი კუ რი მმარ თ ვე ლო ბის 

პროგ რა მის მხარ და ჭე რით, ახორ ცი ე ლებს საგ რან ტო აქ ტი ვო ბას – „საქართველოს პარ ლა მენ ტ ში 

სა ჯა რო- კერ ძო დი ა ლო გის პლატ ფორ მის მდგრა დო ბის მხარ და ჭე რა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ-

რ და“. ის ხელს შე უწყობს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ სა და კერ ძო სექ ტორს შო რის ეკო ნო მი კუ რი 

რე ფორ მე ბის ირ გ ვ ლივ დი ა ლო გის გა უმ ჯო ბე სე ბას და პარ ლა მენ ტ ში სა ჯა რო- კერ ძო დი ა ლო გის 

მდგრა დი პლატ ფორ მის შექ მ ნას. აღ ნიშ ნუ ლი პლატ ფორ მა სა კა ნონ მ დებ ლო პრო ცეს ში კერ ძო 

სექ ტო რის აქ ტი ურ და ეფექ ტურ ჩარ თუ ლო ბას უზ რუნ ველ ყოფს.

პრო ექ ტი გან ხორ ცი ელ დე ბა 27 თვის გან მავ ლო ბა ში - 2021 წლის ოქ ტომ ბ რი დან 2024 წლის იან-

ვ რის ბო ლომ დე. მის მიზ ნებ ში შე დის: შვი დი ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, პო ლი-

ტი კის დო კუ მენ ტე ბი სა და ად ვო კა ტი რე ბის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს შექ მ ნა, სა ჯა რო- კერ ძო დი ა ლო გის 

გა მარ თ ვა, ვორ კ შო პე ბის / შეხ ვედ რე ბის ჩა ტა რე ბა და სა მუ შაო ჯგუ ფე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა აღ ნიშ ნულ 

სა კითხებ ზე. შე მუ შავ დე ბა სა ჯა რო- კერ ძო დი ა ლო გის პლატ ფორ მის მდგრა დი მო დე ლი და სა-

მოქ მე დო გეგ მაც.
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UNEP - ეკოინოვაციების ხელშეწყობა საქართველოში

იმის   თ   ვის, რომ შე  ვამ   ცი  როთ მცი  რე და სა  შუ  ა  ლო ზო  მის სა  წარ   მო  ე  ბის უარ   ყო  ფი  თი გავ   ლე  ნა 

სო  ცი  ა  ლუ  რი და გა  რე  მოს დაც   ვი  თი მი  მარ   თუ  ლე  ბით, ასე  ვე ხე  ლი შე  ვუწყოთ აღ   ნიშ   ნუ  ლი სა  წარ  -

მო  ე  ბის კონ   კუ  რენ   ტუ  ნა  რი  ა  ნო  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა  სა და რის   კე  ბი  სად   მი მე  დე  გო  ბას, გა  ე  როს გა  რე -

მოს დაც   ვის პროგ   რა  მა (UNEP) და ევ   რო  კავ   ში  რი, მხარს უჭე  რენ მცი  რე და სა  შუ  ა  ლო ზო  მის სა -

წარ   მო  ებ   ში ეკო  ი  ნო  ვა  ცი  ე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბა  სა და და  ნერ   გ   ვას, მსოფ   ლი  ოს სხვა  დას   ხ   ვა ქვე  ყა  ნა  ში. 

ევ   რო  კავ   ში  რის მი  ერ და  ფი  ნან   სე  ბუ  ლი პროგ   რა  მის EU4ENVIRONMENT ფარ   გ   ლებ   ში UNEP, 

ევ   რო  კავ   ში  რი და გლო  ბა  ლუ  რი შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ქსე  ლი ხელს უწყო  ბენ მცი  რე და 

სა  შუ  ა  ლო ზო  მის სა  წარ   მო  ებს სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში, ახა  ლი სტრა  ტე  გი  ე  ბი  სა და ბიზ   ნეს მო  დე  ლე  ბის 

და  ნერ   გ   ვა  ში, ეკო  ი  ნო  ვა  ცი  უ  რი მიდ   გო  მე  ბის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბით .

ე  კო  ი  ნო  ვა  ცია – ეს არის ბიზ   ნეს მო  დე  ლი, რო  მე  ლიც ით   ვა  ლის   წი  ნებს მდგრა  დო  ბას და გრძელ  -

ვა  დი  ან ოპე  რი  რე  ბა  ზე გათ   ვ   ლილ მიდ   გო  მებს კომ   პა  ნი  ის საქ   მი  ა  ნო  ბი  სა და ღი  რე  ბუ  ლე  ბა  თა ჯაჭ  -

ვის პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბის საქ   მი  ა  ნო  ბის ყვე  ლა ეტაპ   ზე. 

ეკო  ი  ნო  ვა  ცია მო  ი  ცავს ახა  ლი მიდ   გო  მე  ბის გა  მო  ყე  ნე  ბას პრო  დუქ   ტე  ბი  სა თუ სერ   ვი  სე  ბის წარ  -

მო  ე  ბის, კომ   პა  ნი  ის ოპე  რა  ცი  ე  ბის, ბაზ   რის მიდ   გო  მე  ბი  სა და ორ   გა  ნი  ზა  ცი  უ  ლი სტრუქ   ტუ  რე  ბის 

მი  მართ. პრო  ექ   ტ   ში მო  ნა  წი  ლე  ო  ბენ შემ   დე  გი კომ   პა  ნი  ე  ბი: შპს „ჯიესჯი“, შპს „ფრინველი“, შპს 

„თელეთი“, „მანნა“, „უდაბნო“, „სევსამორა“, „ღვინუკა“ და „ბიოშეშა“,

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, მომ ზად და კვლე ვა „საქართველოში ეკო -ი ნო ვა ცი ე ბის სივ რ ცის ბაზ რის 

შე ფა სე ბა და პო ლი ტი კის ანა ლი ზი“, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც შე ფას და სა ქარ თ ვე ლო ში სხვა-

დას ხ ვა სექ ტო რის ეკო -ი ნო ვა ცი უ რი პო ტენ ცი ა ლი.

EU4ENVIRONMENT პროგ   რა  მა მიზ   ნად ისა  ხავს და  ეხ   მა  როს ექვს პარ   ტ   ნი  ორ ქვე  ყა  ნას: სომ  -

ხეთს, აზერ   ბა  ი  ჯანს, ბე  ლა  რუსს, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს, მოლ   დო  ვის რეს   პუბ   ლი  კა  სა და უკ   რა  ი  ნას თა -

ვი  ან   თი ბუ  ნებ   რი  ვი კა  პი  ტა  ლის შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბა  ში და სა  ზო  გა  დო  ე  ბის ეკო  ლო  გი  უ  რი კე  თილ   დღე  ო -

ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა  ში გა  რე  მოს   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბის მხარ   და  ჭე  რით, “მწვანე ზრდის” 

შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის დე  მონ   ს   ტ   რი  რე  ბი  თა და შე  თა  ვა  ზე  ბით, და ისე  თი მე  ქა  ნიზ   მე  ბის და  ნერ   გ   ვით, 

რომ   ლე  ბიც ეკო  ლო  გი  უ  რი რის   კე  ბი  სა და გავ   ლე  ნე  ბის უკეთ მარ   თ   ვის სა  შუ  ა  ლე  ბას იძ   ლე  ვა. 

პროგ   რა  მა და  ფი  ნან   სე  ბუ  ლია ევ   რო  კავ   ში  რის მი  ერ და ხორ   ცი  ელ   დე  ბა ხუ  თი პარ   ტ   ნი  ო  რი ორ   გა -

ნი  ზა  ცი  ის: OECD, UNECE, UNEP, UNIDO და მსოფ   ლიო ბან   კის მი  ერ. 
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პარტნიორობა მდგრადი 
განვითარებისთვის

2021 წლის გან მავ ლო ბა ში, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი აგ რ ძე ლებ და მულ ტი- 

სექ ტო რუ ლი პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ ტე ბის ხელ შეწყო ბას სა ერ თო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად არა სამ თავ-

რო ბო სექ ტო რის, ბიზ ნე სი სა და სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ჩარ თუ ლო ბით. მულ ტი სექ ტო რუ-

ლი პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ ტი სწო რედ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებს შო რის თა ნამ შ რომ ლო ბის ფორ მას 

წარ მო ად გენს, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი და გა რე მოს და ვი თი მი მარ თუ ლე-

ბით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რი სა კენ, სარ გე ბე ლი მო აქვს ბიზ სე სი სათ ვის და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

უწყობს ხელს კორ პო რა ცი ულ მდგრა დო ბას. 

ამ დე ნად, GNCG ორ გა ნი ზა ცი ებს ხელს უწყობს სხვა დახ ვა მი მარ თუ ლე ბით: 

zz პრი ო რი ტე ტუ ლი, სა მიზ ნე მი მარ თუ ლე ბე ბის, გა მოწ ვე ვე ბი სა და  თა ნამ შ რომ ლო ბის შე საძ ლებ-

ლო ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა;

zz საპ რო ექ ტო წი ნა და დე ბე ბის, პრო ექ ტე ბის გან რი გი სა და ბი უ ჯე ტის, აქ ტი ვო ბე ბის შედ გე ნა;

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ინი ცი ა ტი ვით, შე მუ შავ და და გან ხორ ცი ელ და 

მულ ტი სექ ტო რუ ლი პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ ტი „გავხადოთ გზე ბი უსაფ რ თხო“. მი სი მი ზა ნი გახ ლ დათ 

ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა საგ ზაო უსაფ რ თხო ე ბის სა კითხებ ზე. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, კერ ძო, სა ჯა რო 

და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მო ნა წი ლე ო ბით ჩა ტა რე ბულ ტრე ნინ გებ სა და სა მუ შაო შეხ ვედ რებ ზე მო-

ნა წი ლე ებ მა გა ნი ხი ლეს საგ ზაო უსაფ რ თხო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი;

GCNG-ის ინი ცი ა ტი ვით, ასე ვე, გო რის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ სა და ახალ გაზ რ დულ ორ გა ნი ზა ცი ას თან 

„ცვლილებები თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი სათ ვის” პარ ტ ნი ო რო ბით, აღ ნიშ ნუ ლი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სა ზო-

გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტის მძღო ლებს ჩა უ ტარ დათ ტრე ნინ გი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე 

ადა მი ა ნებ თან ქცე ვის ეტი კეტ ზე. პარ ტ ნი ო რუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან ს პორ-

ტის 120 მძღოლს მი ე წო დე ბა სა მი ტრე ნინ გი შშმ პირ თა უსაფ რ თხო გა და ად გი ლე ბა ზე. ამასთან, მულ-

ტი სექ ტო რუ ლი პრო ექ ტის მი ზა ნს წარ მო ად გენ და საგ ზაო უსაფ რ თხო ე ბის მდგრა დი სტან დარ ტე ბის / 

წე სე ბის სა სერ ტი ფი კა ტო ონ ლა ინ კურ სის შე მუ შა ვე ბა მუ ნი ცი პა ლუ რი ტრან ს პორ ტის მძღო ლე ბი სა და 

სხვა დას ხ ვა კომ პა ნი ი სათ ვის, ასე ვე, სა ზო გა დო ე ბა ში ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა საგ ზაო უსაფ რ თხო ე ბის 

სა კითხებ ზე;
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პროექტი „STEM თაობა“ განხორციელდა ქალაქ ფოთში ფონდი «ბილივის» მიერ, GCNG-ს 

ფასილიტაციით.  პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კონ კურ სი მიზ ნად ისა ხავ და ამ ქა ლაქ ში 

მცხოვ რე ბი ახალ გაზ რ დე ბის ინ ტე რე სის გაღ ვი ვე ბას STEM-ის სფე რო თა მი მართ (მეცნიერება, 

ტექ ნო ლო გი ე ბი, ინ ჟი ნე რია და მა თე მა ტი კა), ასე ვე, მა თი კრე ა ტი უ ლი აზ როვ ნე ბის გან ვი თა რე ბას. 

მო ნა წი ლე გუნ დებს უნ და შე ერ ჩი ათ ერ თი კონ კ რე ტუ ლი პრობ ლე მა და სპე ცი ა ლუ რი ჟი უ რის თ-

ვის წა რედ გი ნათ მი სი გა დაჭ რის პრაქ ტი კუ ლი გზე ბი, STEM-ის გა მო ყე ნე ბით. პრო ექ ტის ყვე ლა 

მო ნა წი ლეს გა და ე ცა სპე ცი ა ლუ რი სერ ტი ფი კა ტე ბი, 3 ფი ნა ლისტ გუნდს კი სიმ ბო ლუ რი პრი ზე ბი 

გა დას ცეს კომ პა ნი ებ მა „ჯეპრამ“ და „ედისონ ტექ სო ლუ შენ ს მა“.
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GCNG მედიაში

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი აქ ტი უ

რად თა ნამ შ რომ ლობ და სა ქარ თ ვე ლოს წამ ყ ვან მე დი ა

სა შუ ა ლე ბებ თან, მომ ზად და არა ერ თი სი უ ჟე ტი და სტა ტია 

ორ გა ნი ზა ცი ის აქ ტი ვო ბე ბის შე სა ხებ.
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