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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

მხარს ვუჭერთ და ვიცავთ ადამიანის უფლებებს ყოველთვის, როცა 

ამის შესაძლებლობა გვეძლევა. ჩვენ, როგორც პასუხისმგებელ 

კომპანიას, რომელიც საქმიანობას ეწევა დაახლოებით 100 ქვეყანასა და 

ტერიტორიაზე, მიგვაჩნია, რომ მყარი ეთიკა და მოწინავე 

კომერციული პრაქტიკა ერთმანეთისგან განუყოფელია და ჩვენ 

ვიცავთ იმ ქვეყნებისა და იურისდიქციების კანონებს და წესებს, 

რომლებშიც საქმიანობას ვეწევით. 
  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

ამ სფეროში ჩვენი პრინციპების დასაცავად: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 ვიცავთ ადამიანის, კერძოდ ჩვენი თანამშრომლების, ჩვენთან 

მომუშავე კომერციული მხარეების და  იმ საზოგადოებების 

უფლებებს, რომლებთანაც საქმიანობას ვეწევით 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 პატივს ვცემთ კანონის შესაბამისად ჩვენს თანამშრომელთა 

შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებას  

 provide a safe and healthy working environment  ვუზრუნველყოფთ უსაფრთხო და ჯანსაღ სამუშაო გარემოს 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 ვართ იძულებითი შრომის და ბავშვთა ექსპლუატაციის 

წინააღმდეგნი 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 მხარს ვუჭერთ სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრას 

და მრავალფეროვნების ხელშეწყობას 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 ჩვენს თანამშრომლებს ვუზრუნველყოფთ ანაზღაურებით და სხვა 

საშუალებებით სამუშაო წინსვლის ხელშესაწყობად და 

ვზრუნავთ მათ კეთილდღეობაზე 

 promote fair competition and do not support corruption  ხელს ვუწყობთ თანასწორ კონკურენციას და ვართ კორუფციის 

წინააღმდეგნი 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 ჩვენს კომერციულ საქმიანობას  ვეწევით პატიოსნად და მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად  

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 ვმუშაობთ კომპანიის პროცედურებზე და ვნერგავთ და 

ვავითარებთ მათ მოცემულ წესებთან შესაბამისობის მისაღწევად. 


