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ათი პრინციპი 



კორპორაციული პასუხისმგებლობა სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მა ტე
ბუ ლი ბიზ ნე სის წარ სუ ლი, აწ მ ყო და მო მა ვა ლი ა.

ჩვენ, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი, ვცდი
ლობთ, შევ ქ მ ნათ გა რე მო, რო მელ შიც ბიზ ნე სე ბი შეძ ლე ბენ 
ის წავ ლონ, სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბა გა ა ზი ა რონ და თა ნა
მო აზ რე პარ ტ ნი ო რებს და უ კავ შირ დ ნენ. ჩვენ ხელს ვუწყობთ 
ისე თი მრა ვალ მ ხ რი ვი პარ ტ ნი ო რუ ლი კავ ში რე ბის ჩა მო ყა ლი
ბე ბას, რომ ლე ბიც მომ გე ბი ა ნია რო გორც ბიზ ნე სის თ ვის, ისე 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვის.

რო გორც გა ე როს ინი ცი ა ტი ვა, ბიზ ნე სებს ვთა ვა ზობთ მსოფ
ლი ოს მას შ ტა ბით აღი ა რე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მის სა
მოქ მე დო სქე მა სა და სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბას ად გი
ლობ რი ვი ნი უ ან სე ბით. 

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში ასა ხავს სა ქარ თ ვე ლო ში კორ პო რა
ცი უ ლი მდგრა დო ბის მო წი ნა ვე პლატ ფორ მის მუ შა ო ბას და 
მიზ ნად ისა ხავს იმის წარ მო ჩე ნას, თუ რა ტომ, რო გორ და რა 
ნა ბი ჯე ბი უნ და გა დად გას ბიზ ნეს მა სა კუ თა რი მდგრა დო ბის 
გან სა ვი თა რებ ლად, ისე ვე რო გორც მის გარ შე მო არ სე ბულ 
პოზიტიური ცვლილებების შე სა ტა ნად.

შე მოგ ვი ერ თ დით და ერ თად გა დავ დ გათ ნა ბი ჯე ბი იმ მსოფ
ლი ოს კენ, რომ ლის კე ნაც ყვე ლა ნი მი ვის წ რაფ ვით. 

სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვი ლი    
გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი

ვინ ვართ ?
რას ვაკეთებთ?
როგორ 
ვაკეთებთ?
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გლობალური შეთანხმების შესახებ
გაეროსგლობალურიშეთანხმება(UNGlobalCompact)მსოფლიოშიკორ
პორაციული მდგრადობის ყველაზე დიდი ინიციატივაა, რომელიც ხელს
უწყობსხალხისთვის,საზოგადოებისადაბაზრისთვისმდგრადიდაინკლუ
ზიურიგლობალურიეკონომიკისშექმნას.აღნიშნულისმისაღწევად,გაეროს
გლობალურიშეთანხმებამოუწოდებსბიზნესს,რომ: 

(1)განახორციელოსსაკუთარისაქმიანობაადამიანისუფლებების,შრომის,
გარემოსადაკორუფციასთანბრძოლისათიპრინციპისშესაბამისად;

(2)განახორციელოსსტრატეგიულიქმედებებიუფროფართოსაზოგადოებ
რივიმიზნებისგანსავითარებლადისეთების,როგორიცააგაეროსმდგრა
დიგანვითარებისმიზნები,განსაკუთრებით,თანამშრომლობისდაინოვაციის
ნაწილში.

გაეროსგლობალურიშეთანხმებააერთიანებს160ზემეტქვეყანაშიდაფუძ
ნებულ9500ზე მეტკომპანიასადა,დაახლოებით,3000არასამეწარმეო
პირს.

გლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელი(GCNG)წარმოადგენსად
გილობრივ ქსელს გაეროს გლობალური შეთანხმების პლატფორმისთვის.
გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის მისიაა საქართველოში
გლობალურიშეთანხმებისათიპრინციპისმხარდაჭერა,ისევეროგორცგაე
როსგანვითარებისმიზნებისგანხორციელებაშიწვლილისშეტანა.

GCNG-სსამდივნოსწარმოადგენსარასამთავრობოორგანიზაციასამოქალაქო
განვითარებისსააგენტო(სიდა).

2018 წელს გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის საქმიანობა
დაფინანსებულიიყოამერიკისშეერთებულიშტატებისსაერთაშორისო გან
ვითარების  სააგენტოს (USAID) მიერ, აღმოსავლეთდასავლეთის მართვის
ინსტიტუტის(EWMI)მეშვეობით,ისევეროგორცშვედეთისმთავრობისმიერ.

6 7



გლობალური შეთანხმების  
საქართველოს ქსელის გამგეობა

გლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელისგამგეობაატარებსკვარტალურ
შეხვედრებსქსელისსაქმიანობისრეგულარულადშეფასებისმიზნით.

გამგეობის წევრები:  

ვალერი ჩეხერია

აჭარა ჯგუფი  
აღმასრულებელი დირექტორი 
(გამგეობის თავმჯდომარე, 2016-2018)

ჯორჯ ველტონი

ამერიკის სავაჭრო პალატა საქართველოში 
აღმასრულებელი დირექტორი

სალომე ზურაბიშვილი

სიდა  
აღმასრულებელი დირექტორი

მაიკლ რ. ქოუგილი

ქართულამერიკული უნივერსიტეტი, 
პრეზიდენტი

მალხაზ ძაძუა

მისო კრისტალი  
აღმასრულებელი დირექტორი

თინათინ სტამბოლიშვილი

ჯიპიაი ჰოლდინგი  
მარკეტინგისა და კომუნიკაციების დირექტორი

კლაუს ლორსენი

ეიპიემ ტერმინალს ფოთი 
გენერალური დირექტორი

რუსუდან მეძმარიაშვილი

BP საქართველო 
კორპორაციული სოციალური  
პასუხისმგებლობის მენეჯერი
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2018წლის8ივნისს,გლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელისწევრე
ბიშეიკრიბნენქსელისმეორესაერთოკრებაზედასასწრებად.სხვასაკითხებ
თანერთად,წევრებმაიმსჯელესქსელისსამოქმედოგეგმაზეროგორცადგი
ლობრივ,ისეგლობალურდონეზე,გამოკვეთესპრიორიტეტულისფეროები
შემდგომიწლებისთვისდაგანიხილესპლატფორმისმიერორგანიზებულაქ
ტივობებშიჩართვისშესაძლებლობები.გენერალურმაასამბლეამდაამტკიცა
ქსელის წესდება, რომელიც განახლდა გაეროს გლობალური შეთანხმების
ახალიმოდელისადახარისხისსტანდარტებისშესაბამისად.

ამასთან,ჩატარდაგლობალურიშეთანხმებისსაქართველოსქსელისგამგე
ობის არჩევნებიდა  საერთო კრებამდაამტკიცა ქსელის გამგეობის ახალი
შემადგენლობა. გამგეობადატოვეს შემდეგმა წევრებმა: TheFinancial, Ltd
GeorgianBusinessZoneდასაერთაშორისოგამჭვირვალობასაქართველო.
გამგეობასშეუერთდაორიწევრიეიპიემტერმინალსფოთისნავსადგური
დაჯიპიაიჰოლდინგი(GPIHolding).

რას

ქსელის საერთო კრება

ვსაქმიანობთ?
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როგორ ხდება ანგარიშების წარდგენა?
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის წევ რე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან, სა კუ თა რი ყო ველ წ ლი უ რი საქ მი ა ნო ბე
ბის შე სა ხებ წა რად გი ნონ ან გა რი შე ბი ათი პრინ ცი პის შე სა ბა მი სად. გლო ბა ლუ რი ქსე ლის ად გი
ლობ რი ვი სამ დივ ნო აქ ტი უ რად თა ნამ შ რომ ლობს ქსე ლის წევ რებ თან ინ დი ვი დუ ა ლურ დო ნე ზე  
და ეხ მა რე ბა მათ კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა ში.

2018 წლის 29 ივნისს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსელ მა გა მარ თა სა მუ შაო 
შეხ ვედ რა, რომ ლის მი ზა ნიც იყო კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის შე სა ხებ ანგარიშგების 
მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და მი სი და დე ბი თი მხა რე ე ბის წარ მო ჩე ნა, ისე ვე რო გორც მო ნა წი ლე თათ ვის 
რე კო მენ და ცი ე ბის მი ცე მა ანგარიშების მომ ზა დე ბას თან და კავ ში რე ბით. პროგ რე სის შე სა ხებ კო
მუ ნი კა ცი ის გარ და, მო ნა წი ლე ე ბი ასე ვე გა ეც ნენ ან გა რი შე ბის წარ დ გე ნის სხვა სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებს.

.

ბიზნესის სექტორში ქალთა  
გაძლიერების სამუშაო ჯგუფი
2017 წელს, ბიზ ნე ს სექ ტორ ში გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დაც ვის მიზ ნით, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა
ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ფარ გ ლებ ში შეიქ მ ნა ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის სა მუ შაო ჯგუ ფი. 2018 წელს 
სა მუ შაო ჯგუ ფი ხუთ ჯერ შე იკ რი ბა სა კუ თა რი პროგ რე სი სა და სა მო მავ ლო გეგ მე ბის გა ზი ა რე ბი სა და ერ
თობ ლი ვი აქ ტი ვო ბე ბის / პ რო ექ ტე ბის ორ გა ნი ზე ბის მიზ ნით.
2018წლის16თებერვალს,სა მუ შაო ჯგუ ფის შეხ ვედ რის ფარ გ ლებ ში, სი დამ წევრ კომ პა ნი ებს გა აც ნო 
ახა ლი პრო ექ ტი, რომ ლის იმ პ ლე მენ ტა ცი ა ზეც გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ას თან ერ თად მუ შა ობ და. სი დამ 
ასე ვე გან მარ ტა, თუ რო გორ შე ეძ ლოთ კომ პა ნი ებს პრო ექ ტ ში ჩარ თ ვა.
2018წლის6მარტსჩა ტარ და ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის სა მუ შაო ჯგუ ფის ad hoc კრე ბა, სა დაც სა მუ შაო ჯგუ
ფის წევ რებს ჰქონ დათ შეხ ვედ რის შე საძ ლებ ლო ბა ლე ნა ვონ კას თან  ნორ ვე გი უ ლი კომ პა ნი ის „Lenas 
HelsePersonell AS“ დამ ფუძ ნე ბელ თან და აღ მას რუ ლე ბელ დი რექ ტორ თან. მან ისა უბ რა სა კუ თარ გა მოც
დი ლე ბა ზე ნორ ვე გი ა ში კა რი ე რულ წინ ს ვ ლას თან და კავ ში რე ბით, ასე ვე  სა კუ თარ კომ პა ნი ა ში ქალ თა გაძ
ლი ე რე ბის პროგ რა მე ბის შე სა ხებ და მი მო ი ხი ლა ნორ ვე გი ა ში ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი გაძ ლი ე რე ბის ეროვ
ნუ ლი პო ლი ტი კა.
2018წლის30მაისს სა მუ შაო ჯგუ ფის წარ მო მად გენ ლებ მა გა ნი ხი ლეს კომ პა ნი ებ ში ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის 
პრინ ცი პე ბის შე ფა სე ბის პრო ცე სი. მო ნა წი ლე ებ მა გას ცეს უკუ კავ ში რი ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის 
კონ სულ ტან ტ თა მუ შა ო ბა ზე, რომ ლე ბიც და საქ მე ბულ ნი იყ ვ ნენ სი დას მი ერ ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი
პე ბის პო ლი ტი კის დო ნე ზე დანერგვაში კომ პა ნი ე ბის და სახ მა რებ ლად. 
2018წლის11-12ივნისს30მდე წარ მო მად გე ნე ლი კერ ძო სექ ტო რი დან, არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა
შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან მო ნა წი ლე ობ და სა მუ შაო შეხ ვედ რა ში ბიზ ნე ს სექ ტორ ში ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის 
შე სა ხებ. შეხ ვედ რის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბი სა და ქალ თა 
გაძ ლი ე რე ბის შე სა ხებ, ისე ვე რო გორც იმ პ ლე მენ ტა ცი ის პრაქ ტი კუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის წარ მოდ გე ნა. დისკუსია 
შეეხებოდა დასაქმების ადგილას გენდერული თანასწორობის მნიშვნელობას და დისკრიმინაციასთან 
ბრძოლის საკითხებს. 
2018წლის13სექტემბერსჩა ტა რე ბუ ლი შეხ ვედ რის მი ზა ნი იყო ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის სა
მუ შაო ჯგუ ფის წევ რებს შო რის ინ ფორ მა ცი ი სა და პრაქ ტი კის გაც ვ ლა, მათ შო რის  ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის 
სა მოქ მე დო გეგმის განხორციელების პროგრესის შეჯამება და სა მო მავ ლო სა მოქ მე დო გეგ მის მო ნა ხა ზის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა. შეხ ვედ რა ზე ასე ვე წა რი მარ თა მსჯე ლო ბა ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პებ თან და კავ ში რე
ბით კო მუ ნი კა ცი ის ეფექ ტუ რი კამ პა ნი ის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე. სა ერ თა შო რი სო კო მუ ნი კა ცი ე ბის სპე ცი ა ლის ტ მა 
კერ ძო სექ ტორ ში ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის მხარ და ჭე რის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კა წარ მო ად გი ნა.

სამუშაო შეხვედრები
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2018 წლის14-15 მარტს, გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ხელმძღვანელმა სა
ლო მე ზუ რა ბიშ ვილ მა, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ღო ნის ძი ე ბა თა სე რი ა ში ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის 
ყო ველ წ ლი უ რი ფო რუ მის ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ნიუ იორ კ ში ჩა ტარ და. ფო რუ მის მი ზა ნი იყო ცნო ბი
ე რე ბის ამაღ ლე ბა იმ ბიზ ნე სი ნო ვა ცი ე ბის შე სა ხებ, რომლებიც მიმართულია ქალთა გაძლიერებისკენ 
და რომ ლებ საც აქვს რე ა ლუ რი გავ ლე ნა ქა ლე ბის, კა ცე ბის, ოჯა ხე ბი სა და საზოგადოების ცხოვ რე ბის 
ხა რის ხ ზე. 

გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ხელმძღვანელმა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო გლო ბა ლუ
რი შე თან ხ მე ბის შტაბ ბი ნა სა და მულ ტი ნა ცი ო ნა ლურ კოპმპანიაში გა მარ თულ დის კუ სი ებ ში, სა დაც მან 
წა რად გი ნა სა ქარ თ ვე ლოს მა გა ლი თი და დამ ს წ რე ებს გა უ ზი ა რა გა მოც დი ლე ბა და ინ ფორ მა ცია კომ პა
ნი ე ბის მი ერ ქალ თა გაძ ლი ე რე ბის პრინ ცი პე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ას თან და კავ ში რე ბით. 

2018წლის23-26აპრილს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ხელმძღვანელმა მო
ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბი სა და გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის არ გენ ტი ნის ქსე ლის მი ერ 
ორ გა ნი ზე ბულ ღო ნის ძი ე ბა თა სე რი ა ში, მათ შო რის, ად გი ლობ რი ვი ქსე ლე ბის ყო ველ წ ლი ურ ფო რუმ სა 
და კონ ფე რენ ცი ა ში  Making Global Goals Local Business. ად გი ლობ რი ვი ქსე ლე ბის XVI ყო ველ წ ლი
ურ ფო რუმ ზე გან ხი ლულ იქ ნა, თუ რო გორ შე უძ ლი ათ ად გი ლობ რივ ქსე ლებს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გავ ლე
ნის მოხ დე ნა მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის მიღ წე ვის პრო ცეს ში კერ ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა ზე. 
ღო ნის ძი ე ბა ზე, რო მელ საც მსოფ ლი ოს ად გი ლობ რი ვი ქსე ლე ბის 100 სა კონ ტაქ ტო პი რი და წარ მო მად
გე ნე ლი ეს წ რე ბო და, მო ნა წი ლე ებ მა იმ ს ჯე ლეს ქსე ლე ბის მარ თ ვა სა და მათ საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში
რე ბულ სა კითხებ ზე. 

26-28ნოემბერსგლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის წევ რებ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღეს 
ფო რუმ ში „ბიზნესი და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი“, რო მე ლიც ჟე ნე ვა ში ჩა ტარ და. გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის 
სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის ხელმძღვანელუ სა ლო მე ზუ რა ბიშ ვი ლი სიტყ ვით წარ დ გა ფო რუ მის ორ სე სი ა ზე: 
„ტენდენციები და გა მოწ ვე ვე ბი აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში ბიზ ნე სის მი ერ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის
ცე მის კუთხით“ (Trends and Challenges in Promoting Business Respect for Human Rights in Eastern 
Europe) და „ქვეყნების პროგ რე სი გა ე როს „ბიზნესისა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის“ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო 
პრინ ცი პე ბის იმ პ ლე მენ ტა ცი ა ში“ (Progress of the States in Implementation of UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights). მან ხა ზი გა უს ვა ერ თობ ლი ვი ქმე დე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას ბიზ ნე სის რო

მონაწილეობა საერთაშორისო 
ღონისძიებებსა და აქტივობებში

ლის მხარ და სა ჭე რად მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის ხელ შეწყო ბა ში და ისა უბ რა  პროგ რეს სა და 
არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მხრივ. გა ე როს 
ფო რუ მი მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რი ყო ველ წ ლი უ რი ღო ნის ძი ე ბა ა, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს 2000 
მო ნა წი ლეს სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი დან. გლო ბა ლუ რი ქსე ლის მხარ და ჭე რით, ფო რუმ
ში მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს სამ მა ბიზ ნეს კომ პა ნი ამ, მათ შო რის, ქსე ლის წევ რებ მა (ჯეპრა, 
სოკარი, ვისოლ ჯგუფი), სა დაც მათ ჰქონ დათ კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე ბის, პარ ტ ნი ო რო ბის უზ რუნ ველ ყო
ფი სა და სა ქარ თ ვე ლო ში მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს
ში მო ნა წი ლე ო ბის გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის საუკეთესო შე საძ ლებ ლო ბა.

14 15



2018 წლის 23 თე    ბერ       ვალს სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლად ჩა ტარ და კორ პო რა
ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჯილ დოს ცე რე მო ნი ა. ღო    ნის       ძი   ე    ბის ორ       გა    ნი    ზა    ტო   
რე    ბი იყ       ვ       ნენ კორ       პო    რა    ცი   უ    ლი სო    ცი   ა    ლუ    რი პა    სუ    ხის       მ       გებ       ლო    ბის (CSR) კლუ    ბი 
და გლო    ბა    ლუ    რი შე    თან       ხ       მე    ბის სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ქსე    ლი, რომ       ლებ       მაც უმას       პინ      
ძ       ლეს მთავ       რო    ბის, ბიზ       ნე    სის, აკა    დე    მი   ის, სა   ერ       თა    შო    რი    სო ორ       გა    ნი    ზა    ცი   ე    ბის, 
მე    დი   ი    სა და სა    მო    ქა    ლა    ქო სა    ზო    გა    დო   ე    ბის წარ       მო    მად       გენ       ლებს. კორ       პო    რა    ცი  
უ    ლი სო    ცი   ა    ლუ    რი პა    სუ    ხის       მ       გებ       ლო    ბის ჯილ       დოს       თ       ვის გა    ნაცხა    დე    ბის მი    ღე    ბა 
გა    მოცხად       და 2017 წლის ოქ       ტომ       ბერ       ში და სამ       დივ       ნომ მი   ი    ღო 23 გა    ნაცხა    დი 
16 კომ       პა    ნი   ი    დან: აჭა    რა ჯგუ    ფი, სა    ქარ       თ       ვე    ლოს ბან       კი, ბი   ა, BP სა    ქარ       თ       ვე    ლო, 
კრის       ტა    ლი, დი   ო, ჯე   ო    სე    ლი, ჯი    პიაი ჰოლ       დინ       გი, ჰა   ი    დელ       ბერ       გ       ცე    მენ       ტი, m2, 
ნა    ტახ       ტა    რი, ნო    ვა ტექ       ნო    ლო    ჯი, ფო    თის პორ       ტი, თბი    ლი    სი მო    ლი, ვი    სო    ლი.

პრო ექ ტე ბი შე ა ფა სა და მო უ კი დე ბელ მა და მრა ვა ლი და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა
რის გან შემ დ გარ მა კო მი ტეტ მა, რო მელ შიც სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ
რი ვი ექ ს პერ ტე ბი შე დი ოდ ნენ. შე    ფა    სე    ბის შე    დე    გად, სამ სხვა    დას       ხ       ვა ნო    მი    ნა   
ცი   ა    ში გა    მოვ       ლინ       და სა    მი გა    მარ       ჯ       ვე    ბუ    ლი კომ       პა    ნი   ა: 

საუკეთესოპროექტიადამიანისუფლებებისსფეროში-
ეიპიემტერმინალსფოთი

პროექტი:სატვირთოავტომობილებისმძღოლებისტრენინგისაგზაო
უსაფრთხოებაში.

2017 წელს, გა  ე  როს გლო  ბა  ლუ  რი უსაფ   რ   თხო  ე  ბის კვი  რე  უ  ლის ფარ   გ   ლებ   ში, 
ფო  თის პორ   ტ   მა წარ   მო  იწყო მას   შ   ტა  ბუ  რი პრო  ექ   ტი სატ   ვირ   თო ავ   ტო  მო  ბი  ლის 
2279 მძღო  ლის მო  ნა  წი  ლე  ო  ბით. კომ   პა  ნია წარ   მო  ა  ჩენს პა  სუ  ხის   მ   გებ   ლო  ბის 
მა  ღალ დო  ნეს და მიზ   ნად ისა  ხავს უსაფ   რ   თხო და ჯან   სა  ღი გა  რე  მოს შე  ნარ   ჩუ 
ნე  ბას და  საქ   მე  ბუ  ლე  ბი  სა და კონ   ტ   რაქ   ტო  რე  ბის   თ   ვის, ისე  ვე რო  გორც სა  ქარ  
თ   ვე  ლოს მო  სახ   ლე  ო  ბის უსაფ   რ   თხო საცხოვ   რე  ბე  ლი გა  რე  მოს შე  ნარ   ჩუ  ნე  ბას.

კორპორაციული პასუხისმგებლობის 
ჯილდო 2018

საუკეთესოპროექტიგარემოსდაცვისსფეროში-ნატახტარი

პროექტი:ჩამდინარეწყლისეფექტურიდამუშავებისპროცედურა.

პრო  ექ   ტის ფარ   გ   ლებ   ში, კომ   პა  ნია იყე  ნებს ჩამ   დი  ნა  რე წყლის და  მუ  შა  ვე  ბის 
მა  ღა  ლი დო  ნის ტექ   ნო  ლო  გი  ას  ბი  ო  ლო  გი  ურ გამ   წ   მენდ ნა  გე  ბო  ბას, რო  მე 
ლიც სრუ  ლი ინ   დუს   ტ   რი  უ  ლი ციკ   ლის გან   მავ   ლო  ბა  ში წარ   მოქ   მ   ნილ ჩამ   დი  ნა  რე 
წყალს ამუ  შა  ვებს. ამას   თან, 20162017 წლებ   ში კომ   პა  ნი  ამ და  საქ   მე  ბუ  ლე  ბის, 
სა  ზო  გა  დო  ე  ბი  სა და სხვა და  ინ   ტე  რე  სე  ბუ  ლი პი  რე  ბის   თ   ვის ჩა  ა  ტა  რა ტრე  ნინ  
გე  ბი და ცნო  ბი  ე  რე  ბის ამაღ   ლე  ბის   კენ მი  მარ   თუ  ლი აქ   ტი  ვო  ბე  ბი ჩამ   დი  ნა  რე 
წყლის და  მუ  შა  ვე  ბის შე  სა  ხებ. კომ   პა  ნი  ის პერ   სო  ნა  ლი ასე  ვე ჩარ   თუ  ლი იყო 
ნა  ტახ   ტა  რის შე  ნო  ბის მიმ   დე  ბა  რე ტე  რი  ტო  რი  ა  ზე ხე  ე  ბის დარ   გ   ვის პრო  ექ   ტ   ში.

წარმატებულიპარტნიორობამდგრადიგანვითარებისთვის -m2

პროექტი:მთაწმინდისტყისაღდგენა.

პრო  ექ   ტი მიზ   ნად ისა  ხავ   და მთაწ   მინ   დის ტყის აღ   დ   გე  ნა  სა და 3000 ხის დარ  
გ   ვას. კომ   პა  ნია სა  მი წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში და  ა  ფი  ნან   სებს მცე  ნა  რე  ე  ბის მოვ  
ლას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ ხარ   ჯებს. პარ   ტ   ნი  ორ არა  სამ   თავ   რო  ბო ორ   გა  ნი  ზა 
ცი  ებ   თან ერ   თად, კომ   პა  ნია იწყებს ხან   ძ   რის პრე  ვენ   ცი  ის კამ   პა  ნი  ას სა  ჯა  რო 
სკო  ლებ   ში. კომ   პა  ნი  ის საცხოვ   რე  ბელ კომ   პ   ლექ   სებ   ში კი ხდე  ბა სტი  ქი  უ  რი 
კა  ტას   ტ   რო  ფე  ბის რის   კის შემ   ცი  რე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი პრო  ექ   ტის იმ   პ   ლე 
მენ   ტა  ცი  ა.
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე  
პირთა გაძლიერება

  სიდამ, როგორც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის (CSR) კლუბისა და გლობალური 
შეთანხმების საქართველოს ქსელის სამდივნომ, წამოიწყო პროექტი, რომლის მიზანია ბიზნესსექტორში 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირთა დასაქმების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში 
მიღებულ იქნა შშმ პირთა გაძლიერების პრინციპები; აღნიშნული 8 პრინციპი მიზნად ისახავს სამუშაო 
გარემოში, ბაზარზე და საზოგადოებებში შშმ პირთა გაძლიერებას. 

გლობალური შეთანხმების 
საქართველოს ქსელის წევრები 
აქტიურად მონაწილეობენ თემატურ 
შეხვედრებში

1
კომპანიისაღმასრულებელირგოლისმიერპოლიტიკისდონეზედა
ყოველდღიურსაქმიანობაშიშშმპირებისგაძლიერებისმხარდამჭერი
მიდგომისსაჯაროდდაფიქსირება

2 შშმპირებისათვისდასაქმებისადგილისხელმისაწვდომობა

3 შშმპირთათვისკვალიფიკაციისამაღლებისდაკარიერულიწინსვლის
შესაძლებლობისუზრუნველყოფა

4 შშმპირებისათვისღირსეულიდაუსაფრთხოსამუშაოგარემოსშექმნა

5 კომპანიისსერვისებისადაპროდუქტებისადაპტირებაშშმპირთა
საჭიროებებისადმი

6 შშმპირთაგაძლიერებაბაზარზე,მათისამეწარმეოსაქმიანობის
მხარდაჭერითადაკომპანიისღირებულებათაჯაჭვშიინტეგრირებით

7 შშმპირთაგანათლებისხელშეწყობა

8 შშმპირთასაზოგადოებაშიხილვადობისხელშეწყობა

სი დას მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი კონ სულ ტან ტი  
მუ შა ობ და ოთხ კომ პა ნი ას თან  კარ ფუ რი,  
Nexia TA, სო კა რი და ვი სო ლი, რა თა მომ ხ
და რი ყო მა თი პო ლი ტი კი სა და ოპე რა ცი ე ბის  
შე ფა სე ბა და შშმ პირ თა და საქ მე ბას თან და კავ ში
რე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის, რის კე ბი სა და შე დე
გის  გან საზღ ვ რა. შე ფა სე ბის შე დე გის სა ფუძ ველ
ზე მი ღე ბულ იქ ნა რე კო მენ და ცი ე ბი და სა მოქ მე დო 
გეგ მე ბი. 
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მეწარმე ქალთა ეკონომიკური  
გაძლიერების მხარდაჭერა 
გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის წევრები ჩართულნი იყვნენ სწავლებისა და 
გამოცდილების გაზიარების პროგრამაში, რომლის მიზანი იყო თბილისსა და საქართველოს 
რეგიონებში ადგილობრივ მეწარმე ქალთა გაძლიერება. პროგრამის ფარგლებში, ბიზნესკომპანიებმა 
მენტორობა გაუწიეს 14 მეწარმე ქალს მათ ინტერესებთან დაკავშირებულ სპეციფიკურ საკითხებზე, 
როგორიცაა: ფინანსები, ბიუჯეტირება, მარკეტინგი და ა.შ. პროექტის საბოლოო საფეხურზე 10
მა ქალმა მეწარმემ მიიღო მცირე გრანტი 1,300 აშშ დოლარის ოდენობით, საკუთარი ბიზნესის 
განსავითარებლად. 

ცნობიერების ამაღლება კერძო სექტორის 
ჩართულობაზე სტიქიურ კატასტროფათა რისკის 
შემცირების პროცესში
გლობალური შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი იყო ერ თ ერ თი ინი ცი ა ტო რი სა მუ შაო შეხ ვედ რი სა 
თე მა ზე „კერძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა სტი ქი ურ კა ტას ტ რო ფა თა რის კის შემ ცი რე ბის პრო ცეს ში“, 
რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ქსე ლის წევ რე ბი, სხვა ბიზ ნეს კომ პა ნი ებ თან ერ თად, გა ეც ნენ სტი ქი ურ კა ტას
ტ რო ფა თა მარ თ ვის მთა ვარ საკითხებს, რა დრო საც წარ მო ჩე ნი ლი იყო კავ ში რი კორ პო რა ცი ულ პა
სუ ხის მ გებ ლო ბა სა და ბუ ნებ რივ კა ტას ტ რო ფა თა რის კის მარ თ ვას შო რის. 
ტრენერებმა ხა ზი გა უს ვეს აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის მნიშ ვ ნე ლო ბას ბიზ ნე სის თ ვის და ყუ რადღე ბა გა
ა მახ ვი ლეს კომ პა ნი ე ბის მი ერ კა ტას ტ რო ფა თა რის კის შემ ცი რე ბის შე სა ბა მი სი სის ტე მე ბის იმ პ ლე
მენ ტა ცი ის და დე ბით მხა რე ებ ზე. მე ო რე მხრივ, კომ პა ნი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა სხვა მო ნა წი ლე ებს 
გა უ ზი ა რეს სა კუ თა რი პრაქ ტი კა სტი ქი ურ კა ტას ტ რო ფა თა რის კის შემ ცი რე ბას თან და კავ ში რე ბით და 
შე თან ხ მ დ ნენ, რომ ბიზ ნეს მა უაღ რე სად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი უნ და ითა მა შოს სტი ქი ურ კა ტას ტ რო
ფა თა რის კის მარ თ ვა სა და შემ ცი რე ბა ში; შეხ ვედ რა ზე ასე ვე გან ხი ლულ იქ ნა კომ პა ნი ის ოპე რა ცი ებ ში 
შე სა ბა მი სი სის ტე მე ბის და ნერ გ ვის სა ჭი რო ე ბის სა კითხი.
კომ პა ნი ე ბის მი ერ სა კუ თარ ბიზ ნეს მო დე ლებ სა და პრაქ ტი კა ში ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის რის კის 
მარ თ ვის ინ ტეგ რა ცი ის მიზ ნით, შე იქ მ ნა მოკ ლე დო კუ მენ ტი ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის რის კის შემ
ცი რე ბა ზე, სა დაც თავ მოყ რი ლი იყო შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ა: (1) რა არის ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის 
რის კის შემ ცი რე ბა? (2) კერ ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის რის კის შემ ცი რე
ბის პრო ცეს ში; (3) ძი რი თა დი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლებ საც კომ პა ნი ებ მა შე საძ ლოა მი მარ თონ ბუ ნებ
რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის რის კის შე სამ ცი რებ ლად.
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სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარესთან 
თანამშრომლობით განხორციელებული 
აქტივობები
2018წლის7მარტს თბი ლის ში პირ ვე ლად ჩა ტარ და კონ ფე რენ ცია „დავრეკოთ ზა რი გენ დე
რუ ლი თა ნას წო რო ბის თ ვის“, რო მე ლიც წარ მო ა ჩენს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და ზრდის თ ვის. თბი ლის ში ჩა ტა რე ბუ ლი ეს ღო ნის ძი ე ბა, რო მე
ლიც კი დევ 60 სხვა ქა ლაქ ში ჩა ტა რე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი კამ პა ნი ის ნა წი ლი ა, შედ გა მსოფ ლიო 
ბანკის ჯგუ ფის წევ რის  სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ცი ის (IFC), სა ქარ თ ვე ლოს სა ფონ
დო ბირ ჟის, სა მო ქა ლა ქო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (სიდა)  გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ
თ ვე ლოს ქსე ლის სამ დივ ნო სა და სა ქარ თ ვე ლო ში გა ე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ცი ის პარ ტ ნი ო რო
ბით. ღო ნის ძი ე ბა ზე გან ხი ლულ იქ ნა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა და ეხ მა როს ქალ თა გაძ ლი ე რე ბა 
კერ ძო კომ პა ნი ებს პრო დუქ ტი უ ლო ბის უფ რო მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის მიღ წე ვა ში და სა ბო ლო ოდ 
ხე ლი შე უწყოს ეკო ნო მი კა სა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას, შე მო სავ ლის ზრდა სა და გან ვი თა
რე ბის პრო ცესს.

2018წლის29 მაისს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის წევ რე ბი იყ ვ ნენ იმ 
კომ პა ნი ებს შო რის, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დ ნენ სი დას მი ერ ორ გა ნი ზე ბულ სა მუ შაო 
შეხ ვედ რა ში  „ბიზნესის რო ლი და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ა ში“. სა მუ შაო შეხ ვედ რის დროს დამ ს წ
რე ებ მა მო ახ დი ნეს კა ნონ თან კონ ფ ლიქ ტ ში მყო ფი პი რე ბი სათ ვის და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბე
ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა. დის კუ სია გა ი მარ თა ბიზ ნე სის როლ ზე და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ის ნა წილ ში 
და გან ხი ლულ იქ ნა სხვა ქვეყ ნე ბის მა გა ლი თე ბი აღ ნიშ ნულ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. რამ დე
ნი მე კომ პა ნი ამ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფის წევ რე ბის და საქ მე ბის ინ ტე რე სი გა მოთ ქ ვა. 

ამოქმედდა გლობალური შეთანხმების 
ვებგვერდი
2018 წელს შეიქმნა და ამოქმედდა გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის ვებგვერდი 
(www.globalcompact.ge). ვებგვერდი ორენოვანია (ქართ.ინგლ.) და შეიცავს ინფორმაციას 
გლობალური შეთანხმების ხედვისა და მისიის, ისევე, როგორც ინიციატივის 10 პრინციპის 
შესახებ. ვებგვერდი ასევე შეიცავს ინფორმაციას საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელობის 
და გუნდის შესახებ.     

კერძო სექტორის ჩართულობა საგზაო 
მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში
2018 წლის მაისში სიდამ, როგორც გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელის 
სამდივნომ, ხელი შეუწყო საგზაო უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფის შექმნას, რომელსაც უძღვება 
ფოთის პორტი. სამუშაო ჯგუფში ჩართულნი არიან აღნიშნული საკითხით დაინტერესებული 
პლატფორმების წევრები,  მათ შორის, CENN, ჯი პი აი ჰოლდინგი, ჰაიდელბერგცემენტი, m2, 
ვისოლ ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფმა გამართა რამდენიმე შეხვედრა მონაწილეთა ინტერესებისა და 
საჭიროებების დასადგენად. პროექტის იმპლემენტაციის დასაგეგმად, სამუშაო ჯგუფმა გაუკეთა 
ორგანიზება ტრენერთა ტრენინგს, რომელსაც უძღვებოდა ფოთის პორტის უსაფრთხოების 
ხელმძღვანელი. ტრენინგი მოიცავდა ინფორმაციას საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
მთავარი პრობლემებისა და გამოწვევების შესახებ, ისევე როგორც პრაქტიკულ სავარჯიშოებს 
იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იქნეს მიღებული საჭირო ზომები და როგორ უნდა მოხდეს 
კომპანიის პოლიტიკაში უსაფრთხოების პროცედურების ინტეგრაცია. მონაწილეებმა მიიღეს 
საკუთარ ორგანიზაციებში ტრენინგების ჩასატარებლად საჭირო შესაბამისი მასალები და 
ინსტრუმენტები.
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გლობალური შეთანხმების საქართველოს ქსელი 
საკუთარი წევრების მხარდასაჭერად იყენებს 
სხვადასხვა მეთოდს:

საერთო კრების შეხვედრები
შეხ ვედ რებს აქვს რე გუ ლა რუ ლი ხა სი ა თი. მა თი მეშ ვე ო ბით წევ რე ბი იღე ბენ ინ ფორ მა ცი ას პლატ
ფორ მის მიღ წე ვე ბი სა და სა მო მავ ლო გეგ მე ბის, ასე ვე კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სფე რო ში 
არ სე ბუ ლი ახა ლი ტენ დენ ცი ე ბის შე სა ხებ.

სა მუ შაო შეხ ვედ რე ბი, თე მა ტუ რი დის კუ სი ე ბი
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი რე გუ ლა რუ ლად აწყობს სა მუ შაო შეხ ვედ რებ
სა და თე მა ტურ დის კუ სი ებს ქსე ლის თ ვის რე ლე ვან ტურ თე მებ ზე. წევ რებს აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა, 
შე უ ერ თ დ ნენ სამ სა მუ შაო ჯგუფს შრო მი თი უფ ლე ბე ბის, გა რე მოს დაც ვი სა და თა ნას წო რო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით და ჯგუ ფე ბის შიგ ნით უფ რო ცხა დად გა მოკ ვე თონ სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბი. 

ტრე ნინ გე ბი, სე მი ნა რე ბი
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი სა კუ თარ წევ რებს სთა ვა ზობს ტრე ნინ გებ სა და 
სე მი ნა რებს, კომ პა ნი ის სა ჭი რო ე ბე ბი დან და ქვე ყა ნა ში კონ კ რე ტუ ლი თე მა ტი კის რე ლე ვან ტუ რო
ბი დან გა მომ დი ნა რე, რო მელ თა ფარ გ ლებ შიც წევ რებს ეძ ლე ვათ ექ ს პერ ტე ბის გან ცოდ ნის მი ღე
ბი სა და მა თი გა მოც დი ლე ბის გა ზი ა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 



მას ტერ კ ლა სე ბი
სა ერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ექ ს პერ ტე ბი, ლი დე რე ბი, ცნობილი კომპანიების ხელ მ ძღ
ვა ნე ლე ბი მო იწ ვე ვი ან ქსე ლის წევ რე ბის თ ვის სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბი სა და წარ მა ტე ბის ის ტო
რი ე ბის გა სა ზი ა რებ ლად, რაც იძ ლე ვა იმის შეს წავ ლის უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას, თუ რო გორ 
უწყობს ხელს ბიზ ნესს კორ პო რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა. 

როგორ
ვაკეთებთ 

ამას?
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ად ვო კა ტი რე ბა
დის კუ სი ებ ზე, სა ერ თო კრე ბის შეხ ვედ რებ სა და რე გუ ლა რულ კონ სულ ტა ცი ებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, გლო
ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვ ელოს ქსე ლი ეწე ვა ად ვო კა ტი რე ბას ქსე ლის წევ რე ბი სათ ვის რე ლე
ვან ტურ სა კითხებ ზე, რო გორც მთავ რო ბის, ისე სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის წი ნა შე.

ტექნიკური დახ მა რე ბა 
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი სა კუ თარ წევ რებს სთა ვა ზობს ტექ ნი კურ დახ მა რე
ბას ქსე ლის წევ რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე. ამ ტი პის დახ მა რე ბას გა ნე კუთ ვ ნე ბა, მათ შო
რის, გა ე როს გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის თ ვის წარ სად გე ნი ყო ველ წ ლი უ რი ან გა რი შე ბის მო ნა ხა ზის 
მომ ზა დე ბა, ასე ვე დახ მა რე ბის გა წე ვა სხვა თე მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბა ში.

ქო უ ჩინ გი
წევ რი კომ პა ნი ე ბის თ ვის, მა თი შე სა ბა მი სი სა ჭი რო ე ბე ბი დან და ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ხელ
მი საწ ვ დო მია თე მა ტუ რი დახ მა რე ბა/ ქო უ ჩინ გი ქსე ლის წევ რე ბის თ ვის რე ლე ვან ტურ სფე რო ებ ში მათ 
მი ერ ვე წა მოჭ რილ სა კითხებ ზე  მა გა ლი თად, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის, გა რე მოს დაც ვის, თა ნას წო რო
ბი სა და გენ დე რუ ლი სა კითხე ბის მოწყ ვ ლად ჯგუ ფებ თან მუ შა ო ბის და სხვა თე მე ბის შე სა ხებ.

ინდივიდუალური საკონსულტაციო მომსახურება
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლის სამ დივ ნო ქსე ლის წევ რებს, მა თი ინ დი ვი დუ

ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ასე ვე სთა ვა ზობს ტრე ნინ გებს და საქ მე ბის ად გი ლას, 
კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სტრა ტე გი ე ბის ჩარ ჩოს შექ მ ნა სა და მიღებაში დახმარებას, 

და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის მარ თ ვა სა და, მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სად, სხვა ტი პის სერ
ვი სებს.

და ჯილ დო ე ბის ცე რე მო ნი ა ლი
ქსე ლი ყო ველ წ ლი უ რად მარ თავს კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის (CSR) და ჯილ დო ე
ბის ცე რე მო ნი ალს, რომ ლის მი ზა ნია ქვე ყა ნა ში პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი და მდგრა დი ბიზ ნეს პ რაქ ტი კის ხელ
შეწყო ბა. და ჯილ დო ე ბა კომ პა ნი ებს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, რომ: 

33 მო ი პო ვონ კო ლე გე ბი სა და ლი დე რე ბის აღი ა რე ბა კორ პო რა ცი უ ლი მდგრა დო ბის სფე რო ში;

33 გა ზარ დონ სა კუ თა რი სან დო ო ბა და რე პუ ტა ცია მომ ხ მა რებ ლებ ში, პარ ტ ნი ო რებ სა და ინ ვეს ტო რებ ში;

33 წარ მო ა ჩი ნონ სა კუ თა რი მო ტი ვა ცი ა, მხა რი და უ ჭი რონ სა ქარ თ ვე ლო ში ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ 
გან ვი თა რე ბას;

33 გავ   ლე  ნა მო  ახ   დი  ნონ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში სა ქარ თ ვე ლო ში კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ
ლო ბის სფე როს გან ვი თა რე ბა ზე სა  უ  კე  თე  სო პრაქ   ტი  კის გა  ზი  ა  რე  ბის გზით.

მრა ვალ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ზე გათ ვ ლი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი
ქსე ლი რე გუ ლა რუ ლად აწყობს დის კუ სი ებს მრგვა ლი მა გი დის ფორ მატ ში, რო მელ თა მი ზა ნია  მრა ვალ 
და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა პარ ტ ნი ო რო ბის თ ვის ხე ლის შეწყო ბა, რაც სხვა დას ხ ვა სფე როს წარ მო მად
გენ ლებს აძ ლევს კო ორ დი ნა ცი ი სა და ერ თობ ლი ვად მუ შა ო ბის გზე ბის პოვ ნის შე საძ ლებ ლო ბას. 

სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე ბე ბი
გლო ბა ლუ რი შე თან ხ მე ბის სა ქარ თ ვე ლოს ქსე ლი აქ ტი უ რად უჭერს მხარს სა კუ თა რი წევ რე ბის მო ნა
წი ლე ო ბას სა ერ თა შო რი სო ღო ნის ძი ე ბებ ში, რო მელ თა შო რი სა ა: ფო რუ მი „ბიზნესი და ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბე ბი“,  ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის მრგვა ლი 
მა გი და და ლი დე რე ბის სა მი ტი, რომ ლებ ში მო ნა წი ლე ო ბის თ ვი საც  ხდე ბა წევ რე ბის წა ხა
ლი სე ბა და ხე ლის შეწყო ბა. 
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Award Ceremony

The network annually organizes CSR award ceremony, which aims to promote 
responsible and sustainable business practices in the country. The Award en-
ables companies to:

 Gain recognition among the peers as leaders in corporate sustainability;

 Increase their credibility and reputation among the consumers, partners 
and investors;

 Showcase that they are motivated to support economic and social de-
velopment in Georgia;

 Influence CSR development in Georgia, through sharing best practice.

 Multi-stakeholder events

Network regularly organizes roundtable discussions which are aimed at sup-
porting multi-stakeholder partnership, allowing representatives from various 
fi elds to fi nd ways of coordinating and working together.

International Events

Global Compact Network Georgia strongly supports the participation of its 
members in international events – Business and Human Rights Forum, OECD 
Roundtable, Leaders’ Summit are among those few, where the Members are 
encouraged and supported to participate. 

26

Advocacy

Based on the discussions, General Assembly Meetings, regular consultations, 
Global Compact Network Georgia advocates the issues relevant for the net-
work members with the Government as well as with other stakeholders.

Technical Assistance

GC NG secretariat offers its members technical assistance based on the needs 
the network members share with it, including, but not limited to assistance in 
drafting Annual reports to be submitted to the UN Global Compact, and other 
topics.

Coaching

Thematic support/ coaching in fi elds relevant to the network members on is-
sues raised by them, such as labour rights, environmental protection, equality 
and gender issues, working with vulnerable groups and other topics is offered 
to the member companies, based on their relevant needs and interests.

Individual Services

On-job trainings, drafting and adoption of corporate sustainability strategies, 
stakeholder management and other issues requested by the network mem-
bers based on their individual needs is also offered by the GC NG Secretariat.
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GLOBAL COMPACT NETWORK GEORGIA EMPLOYS 
DIFFERENT METHODS FOR SUPPORTING 
ITS MEMBERS:

General Assembly Meetings 

Meetings have regular character and they provide members with information 
around achievements of the platform and the future plans, as well as new 
trends in the fi eld of corporate sustainability. 

Workshops, Thematic Discussions

GC NG regularly organizes workshops and thematic discussions on subjects 
relevant to the Network. Members are able to join three working groups on 
Labour issues, Environmental Protection and Equality, focusing their interests 
even further within the Groups. The Network Secretariat facilitates and sup-
ports this work through workshops and thematic discussions.

Trainings, Seminars

GC NG Secretariat offers its members trainings and seminars based on the 
needs of companies and relevancy of the topic in the country, offering expert 
knowledge and experience-sharing opportunities.

Masterclasses

International and local experts, leaders, prominent company managers are 
invited to share their experience and showcase their success stories to the 
Network members, offering them unique opportunity to see how corporate 
responsibility supports business.
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PRIVATE SECTOR ENGAGEMENT 
IN ENSURING ROAD SAFETY
In May 2018, CiDA as the secretariat for the Global Compact Network 
Georgia facilitated creation of the working group on Road Safety led by 
Poti Sea Port. Members of the Platforms interested in the issue includ-
ing, CENN, GPI Holding, Heidelbergcement, m2, Wissol Group are par-
ticipating in the working group. The working Group held several meet-
ings to determine the interest and the needs of the participants. To plan 
the project implementation the WG organized the training of trainers, 
led by the safety supervisor of the Poti Sea Port. The training includ-
ed information about the main problems and challenges regarding the 
road safety, as well as practical exercises on how to take the necessary 
measures and integrate safety procedures in the company’s policy. 
Participants received the materials and tools to conduct the training in 
their respective organisations.

22

ACTIVITIES IN COOPERATION WITH 
DIFFERENT STAKEHOLDERS
March 7, 2018 - For the fi rst time, Tbilisi hosted Conference “Ring the 
Bell for Gender Equality”, emphasizing the importance of gender equality 
for economic development and growth. Part of a global campaign tak-
ing place in around 60 other cities, the event in Tbilisi was a partnership 
between IFC, a member of the World Bank Group, the Georgian Stock 
Exchange, Civil Development Agency (CiDA), the Secretariat of Global 
Compact Network Georgia and UN Women in Georgia. The event high-
lighted how empowering women can help achieve higher productivity in 
private companies, ultimately supporting the economy and job creation, 
raising income, and promoting development. 

May 29, 2018 – Members of the GCNG were among the companies 
who actively engaged in CiDA organized workshop –“Role of Business 
in Prevention of Crime”. During the workshop the attendees determined 
employment opportunities for people in conflict with the law. Discussion 
evolved around the role of the business in prevention of crime and expe-
rience of other countries on the issue. Several companies expressed the 
interest in employing the mentioned target group.

WEBPAGE OF THE GLOBAL COMPACT LAUNCHED
In 2018 webpage of the Global Compact Network Georgia was creat-
ed and launched (www.globalcompact.ge) The web page is bilingual 
(geo-eng) and contains information regarding the vision, mission of the 
Global Compact as well as the 10 principles of the initiative. Webpage 
includes information about the managing board and the team of the 
Georgian network.    
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SUPPORTING ECONOMIC EMPOWERMENT OF 
THE WOMEN ENTREPRENEURS 
Members of the GCNG have been engaged in mentoring program aimed 
to empower local women entrepreneurs in Tbilisi and in the regions of 
Georgia. Within the program business companies mentored 14 women 
entrepreneurs on the specifi c issues of their interest: fi nance, budgeting, 
marketing and etc. At the fi nal stage of the project, 10 selected women 
entrepreneurs received small grants, equal to USD 1,300 to develop their 
small businesses. 

RAISING AWARENESS ON PRIVATE SECTOR 
ENGAGEMENT IN DISASTER RISK REDUCTION 
GCNG was one of the initiators of the workshop on private sector engage-
ment in Disaster Risk Reduction, where the network members along with 
other business companies were introduced to the main concepts related to 
disaster management, presenting the links between corporate responsibil-
ity and disaster risk management.

The trainers highlighted the importance of this issue for business, focus-
ing on advantages of implementing appropriate systems for disaster risk 
reduction in the company. On the other hand, company representatives 
shared their practice on DRR and agreed that business should play the vital 
role in managing and reducing disaster risk and discussed the necessity of 
embedding relevant systems in operations of the company.

In order to support companies in integration of disaster risk management 
into business model and practices, one-pager on disaster risk reduction 
was created, covering the following information: (1) what is disaster risk re-
duction? (2) Private sector engagement in disaster risk deduction; (3) main 
measures that companies could take in order to reduce disaster risk.
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EMPOWERMENT OF PERSONS 
WITH DISABILITIES 
  CiDA as the Secretariat of the CSR Club and the GCNG, initiated the project to facilitate the 
employment of persons with disabilities (PwDs) in the business sector. In the framework of 
the project, Persons with Disabilities’ Empowerment Principles were adopted; 8 principles 
aim to empower PwDs at the workplace, marketplace and in the communities:  

The consultant, hired by CiDA worked with four companies – Carrefour, Nexia TA, Socar and 
Wissol Group, in order to assess their policies and operations and determine the opportuni-
ties, risks and impact, related to the employment of persons with disabilities. The results of 
the assessment served as a basis for the adoption of recommendations and the action plans. 

GCNG MEMBERS ACTIVELY ENGAGE 
IN THEMATIC MEETINGS

1
Affi rm high-level support for non-discriminatory approach towards persons 
with disabilities and implement the relevant practices;

2Workplace accessibility for the persons with disabilities; 

3Promote training and professional development of the persons with disabilities;

4Create Decent and safe workplace for the persons with disabilities;

5
Consider the needs of persons with disabilities while developing company prod-
ucts and services;

6
Empower persons with disabilities in the marketplace through supporting entre-
preneurship and integrating in the supply chain;

7Support the education of persons with disabilities;

8Promote visibility of the persons with disabilities into the society;
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First ever Corporate Responsibility Award Ceremony was held in Geor-
gia on February 23, 2018. The event was organized by CSR Club and 
Global Compact Network Georgia, hosting representatives of gov-
ernment, business, academia, international organizations, media 
and civil society. The call for applications for the CSR Award was an-
nounced in October, 2017. The secretariat received 23 applications 
from 16 companies – Adjara Group, Bank of Georgia, BIA, BP Georgia, 
Crystal, Dio, Geocell, GPI Holding, GWP, Heidelbergcement, m2, 
Natakhtari, Nova Technology, Poti Sea Port, Tbilisi Mall, Wissol Group 

Projects were assessed by the independent and integral multi-stake-
holder evaluation committee, which included international and local ex-
perts in the fi eld. As a result of the evaluations, three winner companies 
were named in three nominations:

Best Project in the Area of Human Rights – APM Terminals Poti 

Project: Trainings for truck drivers on road safety 

In 2017, as part of UN Global Security Week, Poti Sea port launched 
large-scale project with the participation of 2279 truck drivers. The 
company shows high level of responsibility and is committed to main-
tain a safe and healthy workplace for employees and contractors, as 
well as safe living environment for the population of Georgia.

Best Project in the Area of Environmental Protection – Natakhtari

Project: Effective wastewater treatment procedure 

Within the framework of the project, the company runs high standard 
wastewater treatment technology – a biological waste water treatment 

CORPORATE RESPONSIBILITY AWARD 2018
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plant, which processes the wastewater produced throughout the en-
tire industrial cycle. In addition, in 2016-2017, the company carried our 
trainings and awareness raising activities on wastewater treatment for 
the employees, local communities and other interested stakeholders. 
The company staff has also been involved in the tree planting project 
around the premises of the Natakhtari facility. 

Successful Partnership for Sustainable Development - m2. 

Project: Restoration of Mtatsminda Forest 

The project aimed to restore the burnt part of Mtatsminda forest and 
plant 3000 trees. The company will be fi nancing care costs for plants 
for three years. Jointly with partner non-governmental organizations, 
the company is launching conflagration prevention campaign in pub-
lic schools. The disaster risks reduction related project is being imple-
mented in residential complexes of the company.
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March 14-15, 2018 - the managing Head of the Global Compact 
Network Georgia Salome Zurabishvili participated in series of events 
in the framework of the annual WEPs Forum, taking place in New 
York. The objective of the forum was to build awareness of business 
innovations that accelerate women’s empowerment and have a real 
impact on the quality of life for women, men, families and commu-
nities.

Managing Head of GCNG participated in the discussions held in 
UNGC HQ and multinational companies, showcasing Georgian case 
and exchanging experience and information around implementation 
of WEPs by companies.

April 23-26, 2018 - Managing Head of the GC Network Georgia par-
ticipated in the series of events organized by the Global Compact 
and Global Compact Network Argentina, including the Annual Local 
Network Forum and the Conference - Making Global Goals Local 
Business. The XVI Annual Local Network Forum explored how Lo-
cal Networks can play a leading role in facilitating private sector en-
gagement on the SDGs. Bringing together 100 Local Network Con-
tact Points and Representatives from around the globe, participants 
discussed subjects related to network governance and activities. 

November 26-28 - GCNG members participated in Business and 
Human Rights Forum held in Geneva. GCNG Managing Head Salome 
Zurabishvili gave a speech at the following two sessions of the fo-
rum: “Trends and Challenges in Promoting Business Respect for Hu-
man Rights in Eastern Europe” and “Progress of the States in Imple-
mentation of UN Guiding Principles on Business and Human Rights”. 
She underlined the relevance for joint action in promoting the role of 

PARTICIPATION IN INTERNATIONAL 
EVENTS AND ACTIVITIES
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PARTICIPATION IN INTERNATIONAL 
EVENTS AND ACTIVITIES

business in supporting sustainable development and elaborated on 
the progress and existing challenges for promotion of business and 
human rights in Georgia. The UN Forum is the world’s largest annu-
al event bringing over 2000 participants from different stakeholders. 
With the support from GC NG three business companies from Geor-
gia, including members of the Network (GEPRA, Socar Georgia, Wis-
sol Group) participated in the Forum, giving them excellent opportu-
nity for networking, securing partnerships and showcasing their own 
practice in supporting SDG Agenda in Georgia.
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HOW TO REPORT?
Global Compact members are required to report on their annual activities in accordance to 
the Ten Principles. The local secretariat of GC is actively engaged individually with its mem-
bers providing assistance in drafting corporate responsibility reports. The assistance in-
cludes initial recommendations and directions, face-to-face consultations, feedback on the 
draft reports. 

On June 29, 2018 GCNG organized a workshop aimed to present the importance and advan-
tages of corporate responsibility reporting and to give the participants practical recommen-
dations on how to prepare the communication; Besides the COP (Communication on Prog-
ress) participants were also introduced to other international standards of reporting.

WORKSHOPS

12

WORKING GROUP ON WOMEN’S 
EMPOWERMENT IN  BUSINESS SECTOR

With the aim of advocating gender equality issues in the business sector, in 2017 GCNG es-
tablished a working group within the network on Women’s Empowerment Principles. In 2018 
working group met fi ve times to share their progress, challenges and future plans, as well as 
to organize joint activities / projects:

February 16, 2018 - Within the framework of WG meeting, CiDA introduced to the member 
companies the new project organization was implementing in cooperation with UN Women 
and explained how companies can engage.  

March 6, 2018 - an ad hoc WEPs working group meeting was held where WG members 
had opportunity to meet with Lena Vonka, Founder and CEO of Norwegian Company - Le-
nas HelsePersonell AS. She shared her own experience of climbing the corporate ladder in 
Norway, the Women’s Empowerment programmes in her company, and the national policy 
overview of Norway on economic empowerment of women. 

May 30, 2018 – The working group representatives discussed the WEPs assessment pro-
cess within the companies. Participants gave feedback on WEPs consultants’ work who have 
been hired by CiDA to help businesses to promote WEPs on policy level. 

June 11-12, 2018 –  Up to 30 representatives from private sector, non-governmental and 
international organizations participated in the workshop of the working group on Women’s 
Empowerment in Business Sector. The main goal of the meeting was to raise awareness 
on the principles of gender equality and women’s empowerment and to introduce practical 
mechanisms of implementation. Discussions evolved around the issues of gender equality 
and unequal working environment. 

September 13, 2018 – The meeting aimed at exchanging information and practice among 
WEPs WG members, including summarizing the elaboration process of the WEPs Action 
Plans and outlining the future work plan was held, with additional focus on visibility of WEPs 
in business sector, discussing the importance of an effective communication campaign on 
WEPs. International communication specialist presented the best practice examples of pro-
moting WEPs in private sector.
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June 8, 2018 – Global Compact Network Georgia members gathered 
to attend the second general meeting of the network on June 8, 2018.

Along with other issues the members discussed action plan of the net-
work on the local and global level, identifi ed the priority areas for the 
next year and discussed engagement opportunities in the activities 
organized by the platform. The GCNG statute updated in accordance 
to the new business model and Quality Standards of the UNGC was 
presented and adopted by the General Assembly. 

In addition, board elections were held and the General Assembly ap-
proved new composition of the GCNG board. Following three members 
left the board: The Financial, Ltd Georgian Business Zone and TI Geor-
gia. Two members – APM Terminals and GPI Holding, joined the board 
and one seat was reserved for the UN Resident Coordinator in Georgia. 

GENERAL MEETING OF THE NETWORK
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GCNG STEERING COMMITTEE
The Steering Committee of the Global Compact Network Georgia 
holds quarterly meetings to regularly assess the work of the network.

THE STEERING COMMITTEE MEMBERS:  

Valeri Chekheria 
Adjara Group Hospitality, CEO
Chair of the Steering Committee
(Head of Steering Committee 2016-2018)

George Welton
AmCham Georgia, 
Executive Director

Rusudan Medzmariashvili 
BP Georgia, 
CSR Manager

8

Salome Zurabishvili
CiDA, 
Executive Director

Michael R. Cowgill
Georgian-American University, 
President

Malkhaz Dzadzua
MFO Crystal, CEO

Tinatin Stambolishvili
GPI Holding, 
Head of Marketing 
and Communications

Klaus Laursen
APM Terminals Poti, 
Managing Director

9
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ABOUT THE GLOBAL COMPACT

UN Global Compact is the world’s largest corporate sustainability 
initiative that promotes a sustainable and inclusive global economy 
for people, society and the market. In order to achieve this, the UN 
Global Compact calls on the business to: 

(1) Carry out its activities in accordance to Ten Principles on human 
rights, labor, environment and anti- corruption. 

(2) Take strategic actions to advance broader societal goals, such as 
the UN Sustainable Development Goals, with an emphasis on collab-
oration and innovation.

The UN Global Compact counts more than 9 500 companies based 
in over 160 countries and about 3 000 non-entrepreneurial entities 
as its members. 

Global Compact Network Georgia (GCNG) is a local network for the 
UN Global Compact platform. The Georgian Network was launched 
in 2016 with the aim to promote the United Nations Global Com-
pact’s 10 Principles with local businesses, as well as to contribute 
to the implementation of the United Nations’ broader development 
goals in the country. 

The Secretariat of the GCNG is a non-governmental organization 
Civil Development Agency (CiDA).

In 2018 the activities of Global Compact Network Georgia were 
fi nancially supported by the USAID through the EWMI, and the 
Swedish Government.

7



W

W

W

W

H

H

O
A

A

HOWD

D
D

W

E

E

ED0IT

T

?

?

?

O

O
O

RE

4

Corporate sustainability is the Past, the Present and 
the Future of successful business in Georgia.

We at Global Compact Network Georgia strive to 
create an enabling environment for business to 
learn, share experience and partner with likemind-
ed companies. We facilitate multi-stakeholder part-
nerships that benefi ts both - the business and the 
society. 

Being the UN initiative, we offer businesses globally 
recognized standards framework, international ex-
perience with a local touch.  

This report highlights the work of the leading corpo-
rate sustainability platform in Georgia and aims to 
provide better understanding of why, how and what 
steps business should take to advance its own sus-
tainability as well as make a difference for the sur-
rounding communities. 

Join us and let’s take these steps together to achieve 
the world we all want. 

Responsible business matters … 

Salome Zurabishvili
Managing Head of the Global 

Compact Network Georgia 

?

5



1

10

2

The Ten Principles of 
the United Nations Global Compact

Business should support and respect 
the protection of internationally 
proclaimed human rights and

make sure that they are not complicit 
in human rights abuses.

Businesses should work against 
corruption in all its forms including 
extortion and bribery

HUMAN RIGHTS

7
8
9

Businesses should support 
a precautionary approach 
to environmental challenges;

undertake initiatives to promote greater 
environmental responsibility; and

encourage the development and diffusion 
of environmentally friendly technologies.

ENVIRONMENT

ANTI-CORRUPTION

3
4
5
6

Businesses should uphold the freedom of 
association and the effective recognition 
of the right to collective bargaining;

the elimination of all forms of forced 
and compulsory labor;

 the effective abolition of child labour; 
and

the elimination of discrimination in 
respect of employment and occupation.

LABOUR 

3
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