
وزە �بۆ هاندانی 
�ەردەوام�بی

ڕا�یۆرتی بەردەوام�یی ٢٠٢١

�ەشدارێکی کۆمەاڵیەتی �ەر�برسیارانە �بۆ 
کۆمەڵگەی وزەی جیبهانی

گەنەڵ

دروستکردنی 
کاریگەرییەکی ئەرێنی

٢٠ 



لە�بری هەمووان لە گەنەڵ، �ەخ�برهاتنتان دەکەم �بۆ ڕا�بۆرتی 
�ەردەوامیبی ٢٠٢١ مان. ئەمە س�بهەم ڕا�بۆرتی �ەردەوامییمانە 

کە نەک �ە تەنها ئاماژەیەکە �ەو �ەرەوپ�شچوونەی لەو ساڵەدا 
ئەنجاممانداوە، �ەڵکو خواستەکانمان لە چارەسەرکردنی 

ئالنگاریەکانی گواستنەوەی وزە وەک کاری �ەر�برسیارانە 
دەخاتە ڕوو.

لەکات�کدا �ەرە�ەرە سنوردارییەکانی �ەتای کۆرۆنا کەمرت 
دەکەینەوە ، ئەم هەلە �بۆ سەرلەنوێ �ەشداریکردن�کی زیاتر 

لەگەڵ ئەو کۆمەڵگە ناوخۆییانەی کاریان ت�دا دەکەیبن 
دەقۆزینەوە. ئەمە هەردەم - و �ە �ەردەوامیش - دەب�تە 

ڕەگەزێکی گرنگی کارەکەمان. کارەکانی �ەردەوامیبی وەک 
�ناغەی سرتاتیبژێکی �ەر فراوانرت و ڕوانگەمان �بۆ ساڵی ئایندە 

دەم�ننەوە، ئەمە لەکات�كدایە کە ئ�ستا لە سارتە کاردەکەیبن و 
ئامادەکاریش دەکەیبن �بۆ زیادکردنی چاالکیەکانمان لە 

سۆماڵیالند، ئەم �نەما و �ا�ەندییەمان �ە �ەردەوامییەوە �بۆ 
هەمیشە دەم�ن�تەوە.

دەیڤ�د ماکمانۆس، سەرۆک

�فەرموون �بۆ ڕا�بۆرتی 
�ەردەوام�بی  گەنەڵ  ئ�ن�برجی  ٢٠٢١

بفەرموون

ئەمە �بریت�ە لە کۆپ�ەکی کورتکراوە و وەرگ�بڕراوی ڕا�بۆرتی �ەردەوام�بی 
گەنەڵ ٢٠٢١. تەواوی ڕا�بۆرتەکە �ە زمانی ئ�نگل�بزی لەسەر ماڵپەڕی 

گەنەڵ �ەردەستە کە �ە کۆ�بی کۆتایبی دادەنرێت لە کاتی هە�بوونی هەر 
ناتە�ای�ەک کە �ەهۆی ال�بردن یان لەکاتی وەرگ�بڕاندا دروست �بووب�ت. 

2          ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی گەنەڵ ٢٠٢١

 �فەرموون   

ال�ەڕەی خشتەی 
ناوەرۆک

١ �فەرموون 
٢ �ەیام�ک لە �ەڕێبوە�ەری جێبەج�کارەوە 
٣ خاڵە گرنگەکانی �ەردەوامیبی 
٤ ئ�مە کێین 
٤ �ەهاکانمان 
٥ ئ�مە چی دەکەیبن 
٥ لە کوێ کاردەکەیبن 
٦ سرتاتیبژی �ەردەوامیبی گەنەڵ 

 مەترسی کەشوهەوا و  ٨
گواستنەوەی وزە

١٠ ڕۆڵی ئ�مە �ەدرێبژایبی �برۆسەی گواستنەوەی وزە 
١٣ مەترسیەکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوا 

١  �بوون �ە خاوەن کارێکی  
�ەر�برس�ارانە٦

١٨ تەندروستی و سەالمەتی 
٢٠ �ەخشیبن �ە کۆمەڵگە 
٢٥ ڕەوشتی کار 
٢٨ کۆنرتۆڵکردنی ژینگەی سروشتی 

٣١  کۆنرتۆڵکردنی مەترس�ەکانمان و 
پ�وانەکردنی �ەرەوپ�ش چوونمان

٣٢ کۆنرتۆڵکردنی مەترسیەکانی �ەردەوامیبی 

٣  فەرهەنگی دەستەواژە 
 تەکن�ک�ەکان٤



 �فەرموون   

خوار ئاستی ستانداردی 
مەودای ١ و ٢ ی 

چڕی کار�بۆنی ١٦ کگم 
 CO2e/bbl

لەسەر �نەمای یەکسانی

وە�ەره�نان �ە �بڕی

٣٥٢،٢٥٦$ 
لە �بڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان لە ٢٠٢١

 %٣٤
ی ه�بزی کار لە 

ڕەگەزی م�بن

٢٥٠
وە�ەره�نانی 

کۆمەاڵیەتی و 
کۆمەڵگەیبی لە ماوەی 

بیست ساڵی ڕا�بردوودا

٠
خاشاک �بۆ ژێبر زەوی لە 

کارەکانی سارتە

گەنەڵ

دروستکردنی 
کاریگەرییەکی ئەرێنی

٢٠ 

1          ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی گەنەڵ ٢٠٢١



پ�شەکی �ەڕێبوە�ەری جێبەج�کار

یەکخستنی ئەم خاڵە گرنگانە لەم دوو هەرێمەی کارکردنماندا 
سەرنجی �ەردەوامیبی ئ�مە دەب�ت لەسەر �شتگیبری کردنی 

پ�داویستیەکانی کۆمەڵگەی ناوخۆ لەڕێگەی هاوشانکردنی لەگەڵ 
هەڵببژاردەکانمان لەن�بو �ەرەپ�دانی �ەردەوامیبی نەتەوە 

یەکگرتووەکان لەڕووی تەندروستی �اش و خۆشگوزەرانی، کاری 
شکۆدار و گەشەکردنی ئا�بوری، جۆرێتی خوێندن، و ژیان لەسەر 

زەوی. ئەم پ�کهاتەیە لە سەرمایەی گونجاو �بۆ ئایندە و وە�ەره�نانی 
کۆمەاڵیەتی �ەردەوام هۆکاری سەرەکی سەرکەوتنمانە وەک کار، 

لەکات�کدا هەوڵ دەدەیبن ببینە �ەشدارێکی کۆمەاڵیەتی �ەر�برسیارانە 
�بۆ کۆمەڵگەی وزەی جیبهانی.

ب�ڵ ه�گز، بەڕ�یوەبەری جێبەجێکار

2          ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی گەنەڵ ٢٠٢١

 �فەرموون  �ێ�ە�ی بەڕ�یوەبەری جێبەجێکار

دەر�ارەی ئەم ڕا�بۆرتە
مە�ەست لەم ڕا�بۆرتە پ�دانی زانیاریە لەسەر چاالکیەکانی �ەردەوامیبی گەنەڵ لە 

٢٠٢١ ەوە، �ە ش�بوەیەکی �نەڕەتی �بۆ پیشاندانی ئەو �ەرەوپ�شچوونەی لەماوەی 
ساڵەکەدا �ەدەستمان ه�ناوە، لە هەمان کاتیشدا وردەکاریەکانی خواستەکانمان 

دەخاتە ڕوو سە�ارەت �ە �ەرەوپ�شربدنی سرتاتیبژی �ەردەوامییمان. ئ�مە 
�ا�ەند�بوونمان �ە �ەیمانی جیبهانی نەتەوە یەکگرتووەکان �ەرز دەنرخ�نیبن و ئەم 

ڕا�بۆرتە هۆکارەکانی گەیاندنی �ەرەوپ�شچوونمان لەم �ا�ەندیەدا دەخاتەڕوو.

خاڵە گرنگەکانی �ەردەوامیبی
سفر ڕووداوەکانی 
سەالمەتی کار پلە ١ 

یان پلە٢ 

 چاکسازی
 لە خاڵی 

CDP کەشوهەوای

سفر 
زیادەڕەوی

 لە چاود�ێری کواڵیتی 
هەوای سارتەوە  تۆمار 

کراوە 

١١ پێڕۆژەی
 وەبەرهێنانی  

کۆمەاڵیەتی و 
کۆمەڵگەیێی داراییکرا  

و گەیەنرا 

وزەی 
 نوێبووەوە

تو�ێژینەوەی توانای 
جێبەجێکردن لە سارتە

 ٢٢٥ کارمەند 
لە هەر�می 

کوردستانی عێێراق بێۆ 
گەنەڵ لە هەر�مدا 

کاردەکەن 

پابەندبێون سەربەخۆیێی
 مافەکانی مرۆڤ  

هەڵسەنگاندنی توانای کارمان بەرامبەر بە بنەما 
ڕ�نو�نەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان بێۆ  کار و 

)UNGPs( مافەکانی مرۆڤ
 

کۆنرتۆڵکردنی خاشاکی سارتە
 سفر بەژ�ێرگڵەوە کردنی

 خاشاک ٩٢٪ دووبارەبەکارهێنانەوە
و ٨٪ سووتاندن

 خوار ئاستی ستانداردی 
مەودای ١ و ٢ ی چڕی 

کاربێۆنی
 CO2e/bbl ١٦ کگم

لەسەر بنەمای یەکسانی

دەستپێکردن بە 
لەشساغی 

گەنەڵ



پ�شەکی �ەڕێبوە�ەری جێبەج�کار

ڕووداوەکانی دوو ساڵی ڕا�بردوو ئ�مەی 
خستە �ەردەم ژمارەیەک ئالنگاری کە 

چاوەڕوانکراو نە�بوون و هەندێک 
دەرەنجام �اڵنەری هەندێکمان �بوو کە 

پ�داچوونەوەیەک �کەیبن �ەو لە 
پ�شینانەی کە پ�شرت دامانا�بوون.

ئ�مە لە گەنەڵ �ە درێبژایبی ئەم ماوەیە ئەجندای 
�ەردەوامییمان یەکەمیبن پ�شینەمان �بووە. �رت 

لەمەش، لە ماوەی ساڵ�کدا کات�ک گالسکۆ کۆنگرەی 
 COPگۆڕینی کەشوهەوای نەتەوە یەکگرتووەکان و ٢٦

ی گرتەخۆ، سەرنجی جیبهان زیاتر لە هەر کات�کی تر 
لەسەر ئەو کارە گرنگانە �بوو کە �بۆ ئایندەیەکی 

�ەردەوام پ�ویسنت. ٢٠٢١ ساڵ�کی تری 
�ەرەوپ�شچوونی مانادار �بوو �بۆ گەنەڵ لەمبارەیەوە، 

و �ەهیبوایبن ئ�بوە زیاتر ف�بر�بن لە�ارەی ئەم 
�ەرەوپ�شچوونانە کە لەال�ەڕەکانی دواتری ئەم 

ڕا�بۆرتەدا هاتوون.

ئەو ئالنگارییانەی �ەهۆی �ەتای کۆرۆناوە لە ٢٠٢١ دا 
هاتنەکایەوە �ەردەوام پ�ویستی �ە �ەدەمەوەچوونی 

خ�برای ئ�مە �بوو و من شانازی دەکەم �ە 
دەستکەوتەکانی ساڵی ڕا�بردوەوە، �ەتایبەتی 

سە�ارەت �ە سەالمەتی و خۆشگوزەرانی شوێنی کار. 
پ�کهاتەی �ەه�بزی �ەڕێبوە�بردنمان یارمەتیدەرمان 

�بووە �بۆ �ەدەمەوەچوونی دەستبەجێ و 
دەستە�ەرکردنی سەرچاوە �نەڕەتیەکان �بۆ 

کارمەندانی مەیدانیمان - کە ڕێبژەی وەرگرتنی 
ڤاکسیبن ٩٧٪ �بوو لە هەرێمی کوردستانی ع�براق –  

�ەدەمەوەچوونی هاو�ەشمان یارمەتیدەر �بوو �بۆ 
کارکردن�کی سەالمەت و ل�کدانە�بڕاو.

سەرنجمان �ەردەوام دەب�ت لەسەر هەوڵەکان �بۆ 
کەمکردنەوەی کار�بۆن کە �بۆ ئایندەیەکی �ەردەوام 
پ�ویسنت، لە�ەرئەوەی ڕوو�ەڕووی ئەو ئالنگارییانە 

دەبینەوە کە وەک پ�ویستییەکی گواستنەوەی وزەی 
جیبهانی هاتوونەتە کایەوە، ئ�مە سرتاتیبژی 

سەرمایەی کار�بۆن-نزم و نرخ-نزم �ە سرتاتیبژێکی 
دروست دەزانیبن �بۆ ئەم قۆناغەی گواستنەوە. من 

خۆشحاڵ �بووم �ەو �ەرەو پ�شچوونەی لەساڵی ٢٠٢١ 
دا �ەدەستمان ه�نا، کات�ک لە�بواری دەستپ�شخەریبی 

کۆنرتۆڵکردنی گازی سارتە پ�شکەوتنمان �ەدەست 
ه�نا و دەستپ�کردنی �برۆسەی توێبژینەوەی توانای 

جێبەج�کردن �بۆ �بژاردە نوێبووەوەکان �بۆ کارەکانمان 
لە سارتە؛ کە هەوڵ�کی هاو�ەش �بوو و �ەهۆیەوە 

 C یەوە لە ٢٠٢٠ �بوو �ە D لە CDP خاڵی کەشوهەوای
لە ٢٠٢١.

وە هەروەها ساڵی ٢٠٢١ گەڕانەوەیەکی �ەخۆیەوە 
دی لە �ەشداریپ�کردنی کۆمەڵگە �بۆ ئاستەکانی پ�ش 

�ەتای کۆرۆنا، ئەمەش لەسایەی ئاسانکاریەکانی 
ال�بردنی �ەرە�ەرەی سنوردارییەکان. ئەمە ئ�جگار 

گرنگ �بوو �بۆم و �بۆ تیمەکانم لەناو واڵتدا، لە�ەرئەوەی 
گۆڕانکارییەکی ئەرێنی دورستکرد و �شتگیبریکردنی 

ئەو کۆمەڵگایانەی کە تێیاندا کاردەکەیبن هەمیشە 
سەرنجی سەرەکی گەنەڵ �بووە. �ەشداریپ�کردنی 

کۆمەڵگە �ناغەی کارەکەمانە، لە�ەرئەوەی ئامانجی 
ئ�مە �ە تەنها دروستکردنی �انتاییەک نییە لە سەرمایە 

کە هاوتاب�ت لەگەڵ ئایندەیەکی کەمرت و �اشرتی 
�بڕۆژەکانی سەرچاوە سروشتیەکاندا، �ەڵکو 

سەرنجیش دەخەینە سەر سوودگەیاندنی ڕاستەوخۆ 
�ە کۆمەڵگە لەڕێگەی دامەزراندنی ناوخۆ و 

دەستە�ەرکردنی مەودایەکی �ەرفراوانرتی هەلی کار.

لەگەڵ ڕوو�ەڕوو �بوونەوەی ئالنگارییەکانی 
گواستنەوەی وزە وەک کارێکی �ەر�برسیارانە، 

�ەردەوام دەبین لە الیەنگیبری �ا�ەندییە 
ن�بوەوڵەتیەکان؛ �ە تایبەتی ئامانجەکانی �ەرەپ�دانی 

�ەردەوامیبی نەتەوە یەکگرتووەکان )SDGs( و ١٠ 
�نەماکەی �ەیمانی جیبهانی نەتەوە یەکگرتووەکان 

)UN Global Compact( لەسەر مافەکانی مرۆڤ، �نەمای 
کار، ژینگە، و نەه�شتنی گەندەڵی. لەڕێگەی 

�ا�ەند�بوون �ەم �نەمایانەوە و لەڕێگەی ئەندام�تیمان 
لە شەفافیەتی ن�بودەوڵەتی شانشینی یەکگرتوو 

 ،)Trace( و ترەیس )Transparency International UK(
هەوڵ دەدەیبن �بۆ �ەدەسته�نانی �نەماکانی ڕەوشتی 

�ااڵ �بۆ هاندانی �براکتیبزەکانی کارمان و �شتیبوانیکردنی 
کۆنرتۆڵکردنی ژینگەیبی و نیگەرانیە 

کۆمەاڵیەتیەکانمان. ئەمساڵ قۆناغ�کی گرنگمان 
�بڕی کات�ک هەڵسەنگاندنی سەر�ەخۆیانەی مافەکانی 

مرۆڤمان ئەنجامدا. ئەم کارە نەخشە ڕێگایەک و 
ناوچەی سەرنجی �بۆ گەنەڵ دەستە�ەر کرد �بۆ ئەوەی 
گەنەڵ لە لوتکەی ئەم �ا�ەتە زۆر گرنگەدا �به�ڵ�تەوە.

�ەڵ�نەکانی ٢٠٢٢ دە�نە ساڵی خاڵی دەستپ�ک �بۆ 
گەنەڵ، لە�ەرئەوەی یادی ٢٠ ساڵەی واژۆکردنی 

یەکەم گرێبەستی �ەرهەمه�نانی )PSC( لە هەرێمی 
کوردستانی ع�براق دەکەینەوە و ئەم خاڵە گرنگە 

دیاری دەکەیبن �بۆ دەستپ�کی زیادکردنی چاالکیە 
کۆمەڵگەیبی و کۆمەاڵیەتیەکانمان لە هەرێمی 

کوردستانی ع�براق لەژێبر دروشمی گەنەڵ٢٠  دا. 
هەروەها هەمان ساڵ زیاد�بوون�ک �ەخۆوە دەبین�ت لە 

چاالکیەکانمان لە سۆماڵیالند، لەکات�کدا کار لەسەر 
هەڵکەندنی بیرێک دەکەیبن لە ٢٠٢٣.

3          ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی گەنەڵ ٢٠٢١

 �فەرموون  

سەرنجمان �ەردەوام 
دەب�ت لەسەر 
هەوڵەکان �بۆ 

کەمکردنەوەی کار�بۆن 
کە �بۆ ئایندەیەکی 

�ەردەوام پ�ویسنت



سەرنج�ک

ئ�مە چی دەکەیبن

لە کوێ کاردەکەیبن

گەنەڵ �ەرهەمه�نەرێکی نەوتی �ەر�برسیارە لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە و �ەرهەمه�نانی �ارەی نەختینەیبی هەیە کە 
دارایبی گەشەکردن و پ�دانی �اداشت�کی ماددی و وە�ەره�نان لە سرتاتیبژی �ەردەوامییمان دەکات.

سرتات�بژی گەنەڵ

هەر�می �وردستانی عێیراق 
تاو�ێ ٪٢٥ سوودی کار
سارتە ٪٣٠ سوودی کار

تەقتەق ٪٤٤ سوودی کار، کارپ�کەری هاو�ەش
قەرەداغ ٪٤٠ سوودی کار، کارپ�کەر

مەغریب 
الگزییرا )�ێ�رت ناسراو بە س�دی موسا(

٪٧٥ سوودی کار، کارپ�کەر

  �ەرهەمه�نان
  پ�ش-�ەرهەمه�نان

سۆماڵ�الند 
ئۆدۆی�ن ٪٥٠ سوودی کار، کارپ�کەر

SL10B13 ٪٥١ سوودی کار، کارپ�کەر 

مەغریب

مەغریب

جەزائیبر

ئۆقیانوسی 
ئەتڵەسی

ئ�بران

گەڕاندنەوەی �ارەی نەخت�نەی 
زیادە �بۆ خاوەن �شکەکان

�ەرهەمه�نانی �ارەی نەختینەی پ�ویست �ە 
درێبژایبی سوڕی وە�ەره�نان �بۆ داراییکردنی 

قازانج�کی �ەرجەستە و سەرکەوتوو

وە�ەره�نان لە گەشەکردندا
دوو�ارە �ەکاره�نانەوەی �ارە �بۆ سەرمایەیەک 

کە توانای گەیاندنی �ەرچاو و �ەردەوامی 
گەشەی �ارەی نەختینەی هەب�ت

�ەرهەمه�نانی �ارەی نەخت�نە
�ەرهەمه�نانی کەم ت�چوو و �ەراوێبزی �ەرز 

کە �بڕێکی �ەرجەستەی �ارەی نەختینە 
�ەرهەم دەه�ن�ت

ع�براق

کەنداوی 
عەدەن

ئیثیبوپیا

جیبۆتی

تورکیا
کوردستان

سۆماڵیالند

دروستکردنی �ەها �بۆ
خاوەن  �شکەکان کۆمەڵگەی  ناوخۆیبی کارمەندان دابینکەران حکومەتەکان
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 �ەخ�برایبی  



ئ�مە کێ�ن

�ەهاکانمان

�ەها �نەڕەتیەکانی گەنەڵ لە �ناغەی 
ڕێکخراوەکەماندایە و ڕێنوێنی ئەو ش�بوازە دەکات 

کە کارەکەمانی �بێ ئەنجام دەدەیبن.

لێپرس�نەوە
کولتوری لێپرسینەوە لە هەموو گەنەڵ دا دەنگ�ک دەدات �ە هەموو 
کارمەندان، و هەروەها کولتوری �ەر�برسیارێتی �ەروەردە دەکات و 

ئەو ستانداردانە دە�اتە پ�شەوە کە لە سەالمەتی و کواڵیتی دا 
پ�شبینی دەکرێبن.

شەفاف�ەت
کارکردن �ەش�بوەیەکی ڕاستگۆیانە و �ە شەفافیەت یارمەتیدەرمانە 

�بۆ  دروستکردنی متمانە لەالیەن هاو�ەرژەوەندییەکانمان و هاندەری 
ڕەهای وە�ەره�نە و مۆڵەتی کۆمەاڵیەتیمان �بۆ کارکردن دە�ارێبزێت. 

هاوکاری
هاوکاری ن�بوان هەموو هاو�ەرژەوەندییەکان ڕێگە �ە ژینگەیەکی 

گشتگیبر دەدات کە کۆمەڵ�ک �بۆچوونی جۆراوجۆر لەخۆدەگرێت �بۆ 
هاندانی کارەکە.

ڕێبزگرتن
ڕێبزگرتن لە خەڵکی و کۆمەڵگەی خانەخوێمان یارمەتیدەرمانە �بۆ 

�نیاتنانی �ەیبوەندیەک کە �شتیبوانە �بۆ کارەکانی �ەردەوامیبی. 
ڕێبزگرتن لە هەمەچەشنی و مەودایەک لە بیروڕا یارمەتیدەرمانە �بۆ 

دروستکردنی متمانە لەالیەن هاو�ەرژەوەندییەکانمان. ڕێبزگرتن لەو 
ژینگەیەی کە کاری ت�دا دەکەیبن یارمەتیدەرمانە �بۆ دروستکردنی 

متمانە �ە کۆمەڵگەکانی خانەخوێ و �ەردەوامببوونی کارەکانمان. 

داه�نان
هاوکاری ن�بوان هەموو هاو�ەرژەوەندییەکان ڕێگە �ە ژینگەیەکی  

گشتگیبر دەدات کە کۆمەڵ�ک �بۆچوونی جۆراوجۆر لەخۆدەگرێت �بۆ 
هاندانی کارەکە.

ئامانجی گەنەڵ ئەوەیە کە بب�تە �ەشدارێکی 
کۆمەاڵیەتی �ەر�برسیارانە �بۆ کۆمەڵگەی وزەی 

جیبهانی، �ە �ەرهەمه�نانی کەم-ت�چوو و کار�بۆن-نزم. 
خواستمان ئەوەیە ببیبن �ە داه�نەرێکی �لە �ەرزی  

جیبهانی �بۆ �ەدیبه�نانی �ەها �بۆ هاو�ەرژەوەندیەکانمان و 
کۆمپانیایەک کە کاریگەرییەکی ئەرێنی هەب�ت لەسەر 

هاندانی گەشەی ئا�بوری و �شتگیبریکردنی ئەو 
کۆمەڵگانەی کە تێیاندا کاردەکەیبن.

ئ�مە یەک�کیبن لە گەورەتریبن �ەرهەمه�نەرانی نەوتی 
سەر�ەخۆ لە �ازاڕی دراوی لەندەن، �ە هە�بوونی 

�ەرهەم�کی قازانج-�ەرز کە یارمەتیدەرمانە �بۆ 
وە�ەره�نان لە گەشەپ�دان و �ارەدان �ە �شکی قازانجی 

�ەرجەستە و سەرکەوتوو.
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 �ەخ�برایبی  



ڕێبازمانپ�شەکی �ەڕێبوە�ەری جێبەج�کار
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سرتات�بژی �ەردەوام�بی گەنەڵ

گەنەڵ �ا�ەندە �ە �ەرهەمه�نانی �ەرمیلی کەم کار�بۆن کە لەگەڵ ئەم قۆناغەی گواستنەوەی وزەدا �گونج�ت، 
و ئامانجمان ئەوەیە وەک خاوەن کارێکی �ەر�برسیار لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە ئەو کارە �کەیبن.

لەژێبر ڕێنمایبی ئامانجەکانی �ەرەپ�دانی �ەردەوام�بی
ئامانجەکانی �ەرەپ�دانی �ەردەوامی کۆکراوەی ١٧ ئامانجی جیبهانیبن  کە لەالیەن 

کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە دامەزراوە، و �بۆ دابینکردنی ›نەخشەیەک 
�بۆ �ەدەسته�نانی ئایندەیەکی �اشرت و �ەردەوامرت �بۆ هەمووان‹ داڕێبژراون.

گەنەڵ ئەو ڕێنماییانە �ەرز دەنرخ�ن�ت کە لەالیەن ئامانجەکانی  �ەرەپ�دانی 
�ەردەوامیبی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە )UN SDGs( پ�شکەش دەکرێبن و ئ�مە 

هاوتا�بوونمان لەگەڵ ئەمانە وەک ئامرازێک دەبینیبن �بۆ دروستکردنی 
گۆڕانکارییەکی �ەرجەستە لە ژیانی خەڵک لەو کۆمەڵگانەی کە کاریان ت�دا 

دەکەیبن. �ااڵوتەکردنی زیاتری ئەم ئامانجانە �بۆ ئەوانەی کە زیاتر �ەیبوەندیدارن �ە 
کارەکەمان و کۆمەڵگە خانەخوێکانمان دادەنرێبن، وایکردووە هەوڵەکانمان 

لەسەر گەیاندن �ە ئامانجدارتریبن و کاریگەرتریبن ش�بوە چڕ �کەینەوە.

دەستپ�شخەرییەکانی �ەروەردە و تەندروستی لە م�بژە لە پ�شینەی �ەرنامەکانی 
وە�ەره�نانی کۆمەاڵیەتیمان �بوون و هەردوو �ا�ەتەکە وەک پ�ویستییەکی سەرەکی 

�بۆ کۆمەڵگە ناوخۆییەکان دەستنیشان کراون. �رت لەمەش، ئامانجی کارەکانمان 
ئەوەیە کە زۆرتریبن دامەزراندن لە کۆمەڵگەدا هەب�ت، �نیاتنانی زنجیبرەی دابینکردنی 

ناوخۆیبی، و �ەروەردەکردنی چاالکی ئا�بووری �ەرفراوانرت. وەک کۆمپانیایەکی 
سەرچاوە سروشتییەکان، ئ�مە �ە زۆر�اش ئاگاداری شوێنپ�ی ژینگەیبی خۆمانیبن، و 
�ەڕێبوە�بردنی کاریگەریمان کارێکی �نەڕەتیە �بۆ �ەرەپ�دانی شوێنەکانی کارکردنمان.

�ەم پ�یە، چوار ئامانجی �ەرەپ�دانی �ەردەوامیبی نەتەوە یەکگرتووەکان کە لە 
خوارەوە هاتوون ئەوانەن کە ئ�مە �ە ج�گەی سەرنجمانی دەزانیبن.

ئەم ڕا�بۆرتە �ە ش�بوەیەک داڕێبژراوە ئەو پ�شکەوتنانە �خاتەڕوو کە لە ماوەی ساڵی ٢٠٢١دا لەسەر ئەم دوو �بوارەی سرتاتیبژی �ەردەوامییمان �ەدەست هاتوون و 
وردەکارییەکانی کارەکانمان لە داهاتوودا دەر�خات.

�ەم پ�یە، چوار ئامانجی �ەرەپ�دانی �ەردەوامیبی نەتەوە یەکگرتووەکان کە لە 
خوارەوە هاتوون ئەوانەن کە ئ�مە �ە ج�گەی سەرنجمانی دەزانیبن.

ت�بڕوان�نی سرتات�بژی �ەردەوامی�مان
گەنەڵ ئامانجی ئەوەیە بب�تە �ەدیبه�نەرێکی پ�شەنگی �ەهای خاوەن �شک وەک �ەرهەمه�ن�کی �ەر�برسیارانەی کۆمەاڵیەتی نەوت و گاز وەک 

�ەشدارێک لە کۆمەڵگەی وزەی جیبهانی.  ئ�مە ئامانجمان �ەدیبه�نانی ئەم ت�بڕوانینەیە �ە داڕشتنی سرتاتیبژی �ەردەوامییمان �ەم ش�بوەی الی خوارەوە:

گواستنەوەی وزە
گەنەڵ �ە توندی ئاگاداری ئەو گواستنەوەی وزەی جیبهانییە کە لە 

دەیەکانی داهاتوودا پ�ویستە و ئ�مە خۆشحاڵیبن کە �ەش�ک بین لەو 
گواستنەوەیە �ە �ەرهەمه�نانی کەم ت�چوو و کار�بۆن نزم. �ەم کارە، 

مە�ەستی گەنەڵە کە وەک وە�ەره�نان�کی سەرنجڕاک�ش لەم قۆناغی 
گواستنەوەیەدا �م�ن�تەوە.

�بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برس�ارانە
لەگەڵ گەشتکردنمان لە گواستنەوەی وزەدا، ئ�مە وەک ڕێکخراوێکی 
�ەر�برسیار، دان دەنێین �ەو �ەر�برسیارێتیانەی لە ئەستۆمانە �ەرامبەر:

تەندروستی، سەالمەتی و خۆشگوزەرانی ه�بزی کارمان  •
خەڵکەکەمان  •

کۆمەڵگەی ناوخۆمان  •
ژینگەی سروشتی ئەو شوێنەی کاری ت�دا دەکەیبن  •

ڕەفتاری کارمان  •

ئەو ئامانجانەی 
زۆرتریبن 

�ەیبوەندیدارن �ە 
گەنەڵەوە ئەمانەن:
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 ڕێبازمان  

٣ تەندروستی �اش 
و خۆشگوزەرانی

٤ کواڵ�تی 
�ەروەردە

٨ کاری شکۆدار و 
گەشەکردنی ئا�بوری

١٥ ژیان لەسەر 
زەوی



C

سارتە: �نیاتنانی سەرمایەیەکی 
گونجاو �بۆ ئایندە  ئاشکراکردنی 

دەردانی مەوداکانی 
١، ٢، و ٣

�اشرت�بوونی 
نمرەی 

کەشوهەوای 
CDP لە  D �بۆ

توێبژینەوەی 
کۆنرتۆڵکردنی 

گازی سارتە

کۆنرتۆڵکردنی گاز
کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس )GHG( وەک ڕەگەزێکی سەرەکی کارەکانی گەنەڵ 

دەم�ن�تەوە، لەگەڵ سەرمایەی کارپ�کراو کە چاالکانە �ەڕێبوەدە�برێبن �بۆ کەمکردنەوەی تەمەنی 
دەردانی گازی ژەهراوی �ە مە�ەستی هاوتاکردن لەگەڵ ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی 

گرینهاوسمان )GHG Emissions Management Standard(. ئ�مە �ەم کارە، سەرمایەکانمان �ەو 
ش�بوەیە دەبینیبن کە �برۆفایلی دەردانی گازی ژەهراوی گونجاویان هەب�ت لەم قۆناغەی گواستنەوەی 

وزەدا. لە ١ کانونی دووەمی ٢٠٢٢ گەنەڵ ڕۆڵی �ەڕێبوە�بردنی ک�ڵگەی سارتەی گرتە ئەستۆ، 
سەرمایەیەک کە لەگەڵ ئاواتەکانی ئ�مەدا دەگونج�ت، کە کەم ت�چوو و کار�بۆن نزمە.  ئ�مە 

ئامانجمان نەه�شتنی سووتانی ڕۆتینییە لەکات�ک دا گەشەکردنی سەرمایەکە و �برۆسەی 
هەڵسەنگاندنی کۆمەڵ�ک چارەسەری گونجاوی کۆنرتۆڵکردنی گاز �بۆ �ەدەسته�نانی ئەمە لە ساڵی 

٢٠٢٢دا زیاتر �ەرەی پ�دراوە.

�بژاردەکانی وزەی نوێبووەوە
هەروەها لە ساڵی ٢٠٢١ دەستمان �ە توێبژینەوەیەکی توانای جێبەج�کردن کرد �بۆ دیاریکردنی 

�ەرگەگرتنی �بژاردەکانی وزەی نوێبووەوە �بۆ پ�داویستییەکانی وزەی داهاتوومان لە مەیداندا. هەردوو 
ئەم دەستپ�شخەرییە هەنگاوی گرنگن �بۆ گەنەڵ لە کات�کدا هەوڵ دەدەیبن دەردانی گازی ژەهراوی لە 

داهاتوودا کەم �کەینەوە. وەک هەنگاوێکی سەرەتایبی �ەدرێبژایبی ڕێگای سەرچاوەی 
پ�داویستییەکانی وزەی خۆمان لە پ�داویستییە نوێبووەکان، ساڵی ٢٠٢١ کۆمپانیای گەنەڵ دەستیکرد 

�ە �ەرەپ�دانی �ان�ڵی خۆری ٧.٥ کیلۆوات و یەکەیەکی هەڵگرتنی �اتری لە سارتە-١، کە مە�ەست ل�بی 
دابینکردنی وزەیە �بۆ یەکەکانی �ەرهەمه�نان و �اشکۆکان لە شوێنی دەمی �بۆریەکانی بیر لە سارتە-١، 

کە �بڕیارە لە ساڵی ٢٠٢٢ دا تەواو �کرێت، لەگەڵ یەکەیەکی هاوش�بوە کە �النی �بۆ دانراوە �بۆ 
سارتە-٦. جگە لەوەش، ساڵی ٢٠٢١ �ەمپەکانی �بژاندنی کیمیاییمان کە �ە وزەی خۆر کاردەکەن لە 
سارتە-٢، سارتە-٣، و سارتە-٤ سەرکەوتووانە کاریان کرد. ئەم یەکانە وزەی نوێبووەوە �بۆ �اک�جی 

�بژاندن دابین دەکەن �بۆ ئەوەی �توانرێت �اڵوکردنەوەی خ�برا و سەر�ەخۆ ئەنجام �درێت. ئەم 
پ�شکەوتنانە ئەو هەنگاوە زیادانە نیشان دەدەن کە لەالیەن کۆمپانیای گەنەڵەوە دەنرێبن �بۆ 

چارەسەرکردنی �ەکاره�نانی وزەی خۆمان و کەمکردنەوەی شوێنپ�ی کار�بۆنی خۆمان، �ە گەڕان 
�ەدوای �بژاردەکاندا �بۆ �ەکاره�نانی سەرچاوەی وزەی نوێبووەوە.

LDAR کەمکردنەوەی دەردانی گازی م�تان �ە �ەکاره�نانی
شانبەشانی �ا�ەند�بوونی گەنەڵ �بۆ سنووردارکردنی دەردانی م�تانی دەرچوو لە �انتایبی شوێنی کارمان، 
هەڵمەت�کی سەر�ەخۆی الیەنی سێیەم �بۆ دۆزینەوە و چاککردنەوەی دزەکردن )LDAR( لە سارتە لە 

ئا�بی ٢٠٢١ ئەنجامدرا. هەڵمەتی LDAR هەڵسەنگاندنی ئەنجامدا �بۆ زیاتر لە ٩٠٠٠ �ەستەر لە 
سەرانسەری دامەزراوەکانی چارەسەرکردن، ه�ڵەکانی ل�شاو و سەری بیرەکان �ە �ەکاره�نانی 

�اشرتیبن تەکنەلۆژیای �ەردەست �بۆ دیاریکردنی تەنانەت �چووکرتیبن دزەکردن، لە ڕێگەی �ەکاره�نانی 
ئام�بری دیاریکردنی ئایبۆن کردنی  گڕ و وێنەگرتنی گازی بینایبی. پ�وانەکان لە شوێنەکەدا ئەنجام�کی 

tCO لە 
2
e دڵخۆشکەریان خستەڕوو چونکە تەنها شەش دزەکردن بیرنایەوە، کە یەکسانە �ە ٢.٤

دەردانی گازی ژەهراوی لە ساڵ�کدا. گەنەڵ توانی هەر شەش سەرچاوەی دزەکردنی دەستنیشانکراو 
چاک �کاتەوە و �ا�ەندیشە �ە �ەردەوامببوون لە ئەنجامدانی هەڵمەتەکانی سااڵنەی LDAR �بۆ 
دیاریکردنی ئەگەری دزەکردن �بۆ چاککردنەوە، و �ەردەوامببوون لە کەمکردنەوەی دەردانی 

نەخوازراو.

ڕوان�بن �ەرەو داهاتوو
لەگەڵ پ�شکەوتنی سەرمایەی سارتە، گەنەڵ �ەردەوام دەب�ت لە چڕکردنەوەی هەوڵەکانمان لەسەر 

هەریەک�ک لەم �ەرانە لە �ەدواداچوون �بۆ �ەرەپ�دانی سەرمایەیەک کە گونجاوە �بۆ داهاتوو و �رت 
لەمەش، سەرمایەیەک �بۆ ئەم قۆناغەی گواستنەوەی وزە.
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مەترسی  کەشوهەوا  و  گواستنەوەی  وزە

خاڵە �نچ�نەی�ەکانی 
:٢٠٢١

گەنەڵ دان �ەو مەترسیانەدا دەن�ت کە �ەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا وئەو 
ئالنگارییانەی کە �ەهۆی گواستنەوەی پ�ویستی وزەوە دروست �بوون. هەروەها 

ئ�مە ئاگاداری ئەو ڕۆڵە گرنگەیبن کە نەوت و گاز �ە �ەردەوامی �ەدرێبژایبی ئەم 
قۆناغی گواستنەوەیە دەیگ�بڕێت، و پ�مان وایە کە چڕی کار�بۆنی نزم و کاری قازانج 

�ەرزی سافیمان دەتوان�ت بب�تە پ�کهاتەیەکی گرنگی ئەم قۆناغەی گواستنەوە.
ساڵی ٢٠٢١ لە میانەی گفتوگۆکانی کۆنگرەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە گالسکۆ �ە ش�بوەیەک توندتر لە جاران سەرنجی جیبهانی �بۆ ئەو 

مەترسیانە چڕکرایەوە کە گۆڕانی کەشوهەوا دەنوێنن، و �ا�ەندی ئ�مە �ەردەوام دەب�ت �ەو کردارانەوە کە �بۆ کەمکردنەوەی ئەم 
مەترسیانە پ�ویسنت. لە دووتوێبی ال�ەڕەکانی خوارەوەی ئەم ڕا�بۆرتەدا ئاماژە �ە مەترسییە سەرەکییەکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوای 

گەنەڵ و ش�بوازی چارەسەرکردنیان دەکەیبن. ئ�مە وردەکارییەکانی ئەو �ەرەسەندنانە دەخەینەڕوو کە لەسەر ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی 
دەردانی گازی گرینهاوسمان )GHG Emissions management Standard( �ەدەست هاتوون، وردەکارییەکان دەخەینەڕوو لەسەر ئەو کارانەی 

کە ئەنجام دەدرێبن لە �ەدواداچوونی �بژاردەی نوێبووەوە �بۆ پ�داویستییەکانی وزەی خۆمان، و نوێکارییەک دەخەینەڕوو کە چۆن 
شەفافیەتمان لەسەر ئەم �ا�ەتانە �اشرت دەکەیبن لە ڕێگەی ئاشکراکردنەکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوا.

لەم بەشەدا 
١٠  ڕۆڵی ئ�مە �ەدرێبژایبی 

  �برۆسەی گواستنەوەی وزە
 ١٣  مەترسیەکانی  

 �ەیبوەست �ەکەشوهەوا

لە خوار ت�کڕای پیشەسازی 
لەسەر �نەمای یەکسانی 

مەودای ١ و ٢ چڕی کار�بۆنی 
CO

2
e/bbl ١٦ کگم

 وزەی نوێبووەوە
توێبژینەوەی توانای 

جێبەج�کردن لە سارتە
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سرتات�بژی �ەردەوام�بی گەنەڵ

گەنەڵ �ەردەوام دەب�ت لە گەڕان �ەدوای هەلەکانی 
کەمکردنەوەی دەرچوونی کار�بۆن، ڕاگرتنی چڕی نزمی 

کار�بۆن، و چەسپاندنی کولتورێک �بۆ هەڵسەنگاندن و 
کەمکردنەوەی مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوا �بۆ 

ن�بو �النەکانی �ەرەپ�دانی دەستمایەو ئەنجامدانی 
کارمان. ئ�مە �ەردەوام دەبین لە دانانی �برۆسەی 

کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس )GHG( لە 
�ەرەی پ�شەوەی کارەکانمان دا، �ەجۆرێک کە 
هەریەک لە �لۆکە کاراکان �ە چاالکانە ڕەچاوی 

کەمکردنەوەی تەمەنی دەرچوونەکان �کەن 
لەمەیداندا. ئ�مە لە ڕێگەی �ا�ەند�بوون �ە پ�وەری 

�ەڕێبوە�بردنمان �بۆ دەردانی گازی گرینهاوس توانای 
ڕکا�ەرانەی خۆمان �ەدرێبژایبی �برۆسەی گواستنەوەی 
وزە دەسەلم�نیبن �ە مە�ەستی گەیاندنی �انتاییەک کە 

لەگەڵ جیبهان�ک لە �بڕۆژەکانی سەرچاوە سروشتیە 
کەمرت و �اشرتەکاندا �گونج�ت.

GHG  برۆفایلی  دەردانی�
ئەو ڕێبوشوێنانەی کە لەالیەن کۆمپانیای گەنەڵ لە 

ساڵی ٢٠٢٠ دا گیبراوەتە�ەر ڕا�بۆرتکردنی دەردانی 
گازی گرینهاوسی �ەرزکردەوە �ە گۆڕیبن �بۆ ڕێبازێکی 

هاو�ەشی یەکسانی �بۆ دەردانی مەودای ١ و ٢، لە 
هەنگاوێکدا �ەرەو �اشرتیبن �براکتیک و پ�شکەشکردنی 

ت�بڕوانین�کی گشتی گشتگیبرتر لە کاریگەرییەکانی 
گازی گرینهاوسمان. ئەم ڕێبازە لە ڕا�بۆرتکردنی 

ئەمساڵدا دوو�ارە کراوەتەوە و ش�بوازناسی �ەکاره�رناو 
ئەو ڕێنماییانە �ەیبڕەو دەکات کە لە ستانداردی 

ژم�بریاری و ڕا�بۆرتکردنی کۆمپانیاکانی �برۆتۆکۆڵی 
گازی گرینهاوسی ٢٠١٥ دا هاتووە. داتاکانی دەردانی 

گازی گرینهاوس لە سەرمایەی کارنەکراو لەالیەن 
هاو�ەشانی �بڕۆژەی هاو�ەشمانەوە دابین دەکرێت و 
دەردانی مەودای ١ و مەودای ٢مان سااڵنە لەالیەن 
دابینکەری دڵنیایبی الیەنی سێیەمی �اوەڕپ�کراوەوە 

�شتڕاست دەکرێتەوە. 

هەروەها ئ�مە دەردانی گازی ژەهراوی مەودای ٣مان 
لە سەرمایە کارپ�کراوەکانەوە لەم ڕا�بۆرتەدا ج�گیبر 

کردووە، و مە�ەستمانە �شتڕاستکردنەوەکە درێبژ 
�کەینەوە �بۆ دەردانی مەودای ٣مان لە ساڵی ٢٠٢٢ دا 

لەکات�کدا �ەردەوامیین لە چاکسازی زیادە لە 
ڕا�بۆرتکردن و کارپ�کردنەکانی �ەردەوامییمان.

ئ�مە خۆشحاڵیبن �ە ڕا�بۆرتکردنی سەرکەوتنی 
�ەردەوامیبی سرتاتیبژی کار�بۆن نزممان و لە کات�کدا 
CO )�ە 

2
e/bbl چڕی کار�بۆنمان کە �بریتیە لە ١٦ کگم

�شتبەسنت �ە دەردانی مەودای ١ و ٢( زیاد�بوون�ک 
دەنوێن�ت لە ٢٠٢٠ )١٣ کگم CO2e/bbl(، ئەمەش 

پ�شبینی کرا�بوو لە ڕەچاوکردنی زیاد�بوونی 
چاالکییەکانی کارمان لە ساڵی ٢٠٢١ �ەیبوەست �ە 

�ەرهەمه�نانی نەوتی تاقیکاری لە سارتە و کارەکانی 
بیرهەڵکەندن لە سارتە و قەرەداغ.

دەردانی GHG لە ٢٠٢١
tCO

2
e ١٩٠،٢٢٧ دەردانی مەودای ١
tCO

2
e ٢٣٢ دەردانی مەودای ٢

CO
2
e ١٦ کگم چڕی کاربێۆن

ت�گەیشتن�کی �ەه�بز لە شوێنپ�ی گازی گرینهاوسمان 
)GHG( زۆر گرنگە �بۆ ئەوەی گەنەڵ �توان�ت ناوچە 

�ەیبوەندیدارەکانی کارکردن �کاتە ئامانج کە ڕێگەمان 
پ�دەدات ئەم دەردانانەی گازی ژەهراوی کەمرت 

�کەینەوە. �رت لەمەش، ژم�بریاری مانگانەی دەردانی 
گازی ژەهراوی و ئاشکراکردنی سااڵنەمان - کە لە ساڵی 

٢٠٢١دا دەردانی گازی ژەهراوی مەودای ٣ی 
لەخۆگرتببوو - ڕێگە �ە �ەڕێبوە�بردنی کارەکانمان دەدات 
�ەپ�ی ئامانجمان کە �بریتیە لە کەمکردنەوەی دەردانی 

گازی ژەهراوی �ەرەو ئامانجەکانی ڕێککەوتنی �اریس.

دەردانی  مەودای  ٣
ڕەگەزێکی گرنگی ژم�بریاری گازی گرینهاوسمان 

)GHG( کە یارمەتیدەرمانە �بۆ ئەوەی �ە تەواوی 

شوێنپ�ی کار�بۆنمان �ەرز �رنخ�نیبن، ڕەچاوکردنی 
دەردانی مەودای ٣ ی ئ�مەیە )واتە دەردانی گازی 

ژەهراوی لە ئەنجامی چاالکییەکان یان سەرمایەکان 
کە لەالیەن کۆمپانیای گەنەڵ خاوەندارێتی ناکرێت یان 

کۆنرتۆڵ ناکرێت(.

لە ماوەی ساڵی ٢٠٢٠ دا کۆمپانیای گەنەڵ 
زنجیبرەیەک ۆركشۆ�بی ئەنجامدا کە نۆ سەرچاوەی 

ماددی دەردانی مەودای ٣ی �بۆ سەرمایە 
کارپ�کراوەکانمان دەستنیشان کرد، لەگەڵ �نەمای 
وەرگرتن و دوورخستنەوەی سەرچاوەکان لەسەر 

�نەمای ستاندارد و ڕێنماییەکانی IPIECA و �برۆتۆکۆڵی 
.)GHG( گازی گرینهاوس

ئەم سەرچاوە ماددییانە پ�داچوونەوەیان �بۆ کرا و نۆ 
گرتنەخۆی هاو�بۆلی مەودای ٣ لە ساڵی ٢٠٢١دا �ە 

کارپ�کراوی مانەوە. دەردانی مەودای ٣ ی ئ�مە کۆی 
tCO �بووە و زیاتر لە ٦٥٪ی کۆی 

2
e گشتی ٣٥٦،٨٤٧

گشتی دەردانی گازی گرینهاوسمان لە ساڵی ٢٠٢١ 
پ�ک دێن�ت. 

گرنگە �بۆ گەنەڵ کە لە کاتی ڕەچاوکردنی دەردانی 
مەودای ٣مان، �ەکاره�نانی �ەرهەمە 

فرۆشراوەکانمان لەم ژم�برکارییەدا )هاو�بۆلی ١١( 
دا�نێین، کە زیاتر لە ٩٣٪ی ئەم دەردانانە پ�کدەه�ن�ت  

�ە سەرنجدان لەوەی کە دەردانی مەودای ٣مان 
لەسەر �نەمای کۆنرتۆڵی کارکردن هەژمار دەکرێت، و 

�ەهۆی زیاد�بوونی �ەرهەمه�نان لە سەرمایەی 
کارپ�کراوی سارتە لە تەنها دوو مانگدا لە ساڵی ٢٠٢٠، 

�بۆ ساڵ�کی تەواو لە �ەرهەمه�نان لە ساڵی ٢٠٢١، 
زیاد�بوون�کمان لە دەردانی مەودای ٣ دا بینی �ەهۆی 

زیاد�بوونی �ەرهەمە فرۆشراوەکان لەم ماوەیەدا. 
وردەکارییەکانی دەردانی گازی ژەهراوی مەودای ٣ 

مان لە سەرمایەی کارپ�کراو الی خوارەوە هاتووە.

کۆی دەردانی 
مەودای ٣

tCO
2
e ٨٤٧

)GHG )tCO
2
e ۆی� مەودای ٣ سەرچاوەی دەردانی گازی ژەهراوی )بنەمای کۆنرتۆڵکردنی 

کارپێکردن(
%٢.٩٩ ٩،٩٦٥ گروپێی ١: کەلوپەل و خزمەتگوزاری کڕدراو
%١.٥٣ ٥،١٠٤ گروپێی ٢: کەلوپەلی سەرمایە
%١.٤٠ ٤،٦٦١ گروپێی ٣: چاالکیەکانی پەیێوەست بە سووتەمەنی و وزە
%٠.٠٣ ٨٦ گروپێی ٤: گواستنەوە و دابەشکردن سەربێۆخوار
%١.٢٢ ٤،٠٨٣ گروپێی ٥: خاشاکی بەرهەمهاتوو لە کارکردنەکانەوە
%٠.١٧ ٥٧٦ گروپێی ٦: گەشتی کار
%٠.٠٠ ٧ گروپێی ٧: هاتوچۆی کارمەند
%٠.٦٢ ٢،٠٥٥ گروپێی ٩: گواستنەوە و دابەشکردن خوارەوە

%٩٢.٠٤ ٣٣٣،٦٠٩ گروپێی ١١: بەکارهێنانی بەرهەمە ڕەقەکان
%١٠٠ ٣٥٦،٨٤٧ کۆی دەردانی مەودای ٣
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ڕۆڵی ئ�مە �ەدرێبژایبی �برۆسەی گواستنەوەی وزە  

سرتات�بژی �ەردەوام�بی گەنەڵ

لەگەڵ زیاد�بوونی ژمارەی دانیشتوانی 
جیبهان لە ماوەی ٢٠ ساڵی داهاتوودا، 

پ�داویستییەکانی وزەی نەوەکانی 
داهاتوو �ە ت�کەڵەیەک لە وزەی 

نوێبووەوە، نەوت و گازی ئاسایبی و 
سەرچاوەی وزەی نوێنە�بووەوەی تر 

دابین دەکرێت. خواستی جیبهانی وزە لە 
مەودایەکی کورتخایەن یان مامناوەنددا 

کەم ناب�تەوە و لە کات�کدا سەرچاوە 
ج�گرەوەکانی وزە دەپ�ورێبن �بۆ 

یارمەتیدانی دابینکردنی ئەم خواستە 
زیادەیە، �ەرهەمه�نانی نەوت و گاز �ە 

درێبژایبی ئەم گواستنەوەیە پ�ویست 
دەب�ت.

لەڕاستیدا، پ�شبینییەکان کە لەالیەن ئاژانسی 
ن�بودەوڵەتی وزە )IEA( لە ڕوانگەی وزەی جیبهانی 

٢٠٢٠ )٢٠٢٠ World Energy Outlook( دا ئەنجامدراون، 
ئاماژە �ە سیناریبۆیەکی سیاسەتە ڕاگەیەندراوەکان 

دەکەن کە زیاد�بوونی خواست لەسەر وزە تا ساڵی 
٢٠٣٠ و �ە هەمان ش�بوە �ەرز�بوونەوەی خواست 

لەسەر نەوت لە هەمان ماوەی ساڵدا �ەخۆیەوە 
دەبین�ت، هەرچەندە لەڕووی �ەرەوپ�شچوون، �ە 
�ەش�کی کەمرت لە کۆی وزەی دابینکراو �ەشداری 

دەکات. تەنانەت لە چوارچ�بوەی زۆرتریبن سیناریبۆی 
�ەسەندکراوی ن�بودەوڵەتیدا، نەوت و گاز وەک �ەش�ک 

لە ت�کەڵەکە لەناو گواستنەوەی وزەدا دەناسرێتەوە. 
لەم ماوەی گۆڕانکارییەدا، پ�ویستە کەمکردنەوەی 
دەردانی گازی گرینهاوس �ە جۆرێک ب�ت لەگەڵ ئەو 

ئامانجانەدا �گونج�ت کە لە ڕێککەوتنی �اریسدا 
دانراون، و گەنەڵ دان �ە پ�ویستی ئەم ئامانجانەدا 

دەن�ت لە �ەرەپ�دانی سەرمایەی ئ�ستا و ئایندەمان.

ئ�مە �ە هاو�ەشی لەگەڵ زۆرێک لە هاوتەمەنانی 
پیشەسازیمان، لە شوێنە چاالکەکاندا کاردەکەیبن کە 

زیانەکانی ئا�بووری کۆمەاڵیەتی زۆرە و وە�ەره�نان 
لەناو پیشەسازی نەوت و گازدا گرنگە �بۆ �اڵپشتی 

گەشەی ئا�بووری داهاتوو، و هەر لەم چوارچ�بوەیەدا 
دەتوانیبن کاریگەرییەکی مانادارمان هەب�ت. لە 

ڕێگەی ت�کەڵکردنی �ەرمیلە کەم ت�چوو و کار�بۆن 
نزمەکانمان، و کاریگەرییە کۆمەاڵیەتییە 

ئەرێنییەکانی کارکردن وەک خاوەن کارێکی 
�ەر�برسیار، �اوەڕمان وایە کە گەنەڵ �انتایبی و 

سرتاتیبژی دروستی هەیە �بۆ �ەردەوامببوون لە 
�ەڕێبوە�بردنی گواستنەوەی وزە.

ال�ەڕەکانی دواتری ئەم ڕا�بۆرتەمان لەگەڵ ئەو 
پ�شنیارانە هاوڕان کە لەالیەن تیمی کاری �ەیبوەندیدار �ە 

ئاشکراکردنە داراییەکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوای سەر 
�ە ئەنجومەنی سەقامگیبری دارایبی )TCFD( دەرکراون، �ە 

مە�ەستی دابینکردنی ڕوانگەیەکی قووڵرت �بۆ ڕێبازی 
گەنەڵ لە هەڵسەنگاندن و کۆنرتۆڵکردنی مەترسیە 

داراییەکانی �ەیبوەست �ە گۆڕانی کەشوهەواوە.

ستانداردی  کۆنرتۆڵکردنی  گازی  
)GHG(  گرینهاوس

ڕەگەزێکی سەرەکی �ا�ەند�بوونمان �ە �ەرهەمه�نانی 
�ەرمیلە گونجاوەکانی داهاتوو، چڕی کار�بۆنی نزم و 

قازانج �ەرز �ەڕێبوە�بردن و پ�شبینیکردنی دەردانی 
گازی گرینهاوسە. ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی 

گازی گرینهاوس گەنەڵ لە ساڵی ٢٠٢٠ لەالیەن 
دەستەی �ەڕێبوە�بردنەوە �ەسەندکرا و �ەردەوامە لە 

دابینکردنی �ناغەی ئاواتەکانمان �بۆ �ەڕێبوە�بردن و 
کەمکردنەوەی دەردانی گازی ژەهراویمان. ئ�مە 

�ا�ەند دەم�نینەوە �ە �برۆفایلی گشتی دەردانی گازی 
ژەهراوی �ە جۆرێک کە لەگەڵ ئامانجەکانی 

ڕێککەوتنی �اریس و �ەکاره�نانی ستانداردی 
کۆنرتۆڵکردنی گازی گرینهاوسمان هاوتا ب�ت، 

�بودجەیەکی کار�بۆنی ژیانی مەیدانی دابین دەکات کە 
�بودجەی کار�بۆن �بۆ سنووری گەرمببوونی جیبهان ١.٥ 

�لەی سەدی لە�ەرچاو دەگرێت.

١.٦
١.٥
١.٤
١.٣
١.٢
١.١

١
 ٠.٩

ڕوانگەی وزەی جیبهانی IEA: داواکاری وزەی جیبهانی و دەردانی دووانە 
CO( لە سیناریبۆی سیاسەتە ڕاگەیەندراوەکاندا

2
ئۆکسیدی کار�بۆن )

�ەهاکانی ٢٠٢٠ �بریتیبن لە خەماڵندنن

  خواستی وزە
  ڕێبڕەوی خواستی وزە پ�ش قەیبران

)CO
2
  دەردانی دووانە ئۆکسیدی کار�بۆن )

CO( پ�ش قەیبران
2
  ڕێبڕەوی دەردانی دووانە ئۆکسیدی کار�بۆن )

  نوێبووەوەکان
  گاز

  ئەتۆمی
  نەوت

  خەڵوز

ڕوانگەی وزەی جیبهانی IEA: ڕەوتە سەرەکییەکانی سووتەمەنی لە 
سیناریبۆی سیاسەتە ڕاگەیەنراوەکاندا
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مەترس�ەکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوا

�ەڕێبوە�بردنی مەترسی و هەلی 
�ەیبوەندیدار �ە کەشوهەوا

کۆنرتۆڵکردنی مەترسی و هەلەکانی �ەیبوەندیدار �ە 
کەشوهەوا وەک پ�شینەیەکی سەرەکی �بۆ گەنەڵ 

دەم�ن�تەوە و لە سرتاتیبژی �ازرگانیە فراوانرتەکانماندا 
ج�گیبرکراوە. �ەر�برسیارێتی کۆنرتۆڵکردنی 

مەترسیەکانی �ەردەوامیبی و چاودێبریکردنی 
�ا�ەتەکانی تری �ەیبوەندیدار �ە کەشوهەوا 

ت�کهەڵک�شە �ە کاری سەر�ەرشتیارانەی ئەنجومەنی 
�ەڕێبوە�بردن لەڕێگەی ئەو ڕۆڵەوە کە سەرۆک، 
�ەڕێبوە�ەری جێبەج�کار و لیبژنەی تەندروستی، 

سەالمەتی، ئاسایش و ژینگە )HSSE( دەیبینن. 
�ەڕێبوە�ەری جێبەج�کارمان هەردەم داکۆکی لە 

پ�شینەیبی پ�دانی �ەردەوامیبی، و سەر�ەرشتی 
تەواوکاری هوشیاری و �ەڕێبوە�بردن دەکات لە هەموو 

ئاستەکانی ڕێکخراوەکەدا. �ا�ەتەکانی کەشوهەوا و 
گواستنەوەی وزە �ە هەمان ش�بوە لە ئەجنداکانی 

کۆ�بوونەوەی ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن النیکەم ساڵی 
جارێک لە میانەی کایەی سرتاتیبژی سەرەکیدا هاتووە، 

�ەاڵم لە�بواری کردەییدا ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن 
لەڕێگەی هەلە �ەردەوامەکانی �ەشداریکردن و 

کۆ�بوونەوەکانی ترەوە �ەردەوام ئاگادار دەکرێنەوە. 
�بۆ نموونە، لیبژنەی HSSE ڕا�بۆرت دەدات �ە 

ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن لەسەر پ�شکەوتنەکان 
دەر�ارەی �النی کاری ESG کە هەڵسەنگاندنی 

توانستی دەردانی گازی گرینهاوس )GHG( ی ئ�مە 
لەخۆدەگرێت. دوا�ەداوی پ�شەنگی کردنی 

ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن و �ەڕێبوە�ەری جێبەج�کار، 
هەریەک لە �ەشەکان ڕۆڵ�کی چاالک دەبینن لە 

ه�نانەدی ئامانجەکانی �ەردەوامیبی گەنەڵ. 
�ەڕێبوە�ەری کۆنرتۆڵکردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی و 
�ەڕێبوە�بردن )ESG( �ەر�برس دەب�ت لە جێبەج�کردنی 
�النی کاری کۆنرتۆڵکردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی و 

�ەڕێبوە�بردن )ESG( سااڵنەمان �ەڕێبوە دە�ات و 
�ەرەوپ�شچوونەکان �بۆ لیبژنەی جێبەج�کار ڕا�بۆرت 
دەکات. کۆ�بوونەوەکانی کۆنرتۆڵکردنی ژینگەیبی و 
کۆمەاڵیەتی و �ەڕێبوە�بردن )ESG( دەرفەت�کە �بۆ 

زیادکردنی هۆشیاری و تواناسازی �بۆ تەواوکاری 
سرتاتیبژەکانی �ەشداریپ�کردن و �ەیبوەندیکردنی 

هاو�ەرژەوەندییەکانی گەنەڵ. �رت لەمەش، لە ساڵی 
٢٠٢١ گەنەڵ ئەنجومەنی جێبەج�کردنی سرتاتیبژی و 

گەشە )‘SAGE’(ی دامەزراند، کە لە ئەندامانی لیبژنەی 
جێبەج�کار پ�کدێت لەگەڵ نوێنەرانی �ەشەکانی تر و 

سەکۆیەکی ئاسایبی �بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم 
مەترسی و دەرفەتانە دەستە�ەر دەکات. لەکۆتایشدا، 
�ا�ەندیبی ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردنمان �ە تۆکمەکردنی 

�ەردەوامیبی گونجاو �ە لەخۆگرتنی پ�کهاتەیەکی 
کۆنرتۆڵکردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی و �ەڕێبوە�بردن 

)ESG( لە ڕێگەی کارتی ئەنجامی توانستی سااڵنەی 
کۆمپانیادا ڕەنگی داوەتەوە.

دەسن�شانکردنی مەترسی و هەلی 
�ەیبوەندیدار �ە کەشوهەوا

گەنەڵ پ�داچوونەوەی �ەردەوام �ە مەترسییە 
سەرەکییەکاندا درێبژە پ�دەدات - چ ئ�ستا و چ لەکاتی 

سەرهەڵدان - کە کارەکانی لە هەموو ئەو ناوچانەدا کە 
�ەرکەوتەی دە�بن. ئەمەش لە ڕێگەی �ەکاره�نانی 

شارەزایبی ناوخۆیبی و زانیاری پیشەسازی و 
�ەیبوەندییە سرتاتیبژییەکانییەوە �ەدەست دێت. 

هەروەها کۆمپانیای گەنەڵ ئامانجی ئەوەیە کە 
خۆمان �ە �ەر�برسیار �بزانیبن لە تۆکمەکردنی ستانداردە 

ژینگەییە ڕێکخراوەییەکان لە کارەکانماندا و ئ�مە 
�ا�ەندیبن �ە ڕا�بۆرتەکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوا لە 

ناو شانشینی یەکگرتوو. ناسینەوە و هەڵسەنگاندنی 
مەترسی لە سەرانسەری ئاستە جیاوازەکان لە گەنەڵ 

ئەنجام دەدرێت، چ لە کۆمپانیا، چ لە ئاستی سەرمایە 
یان �بڕۆژە. ئەنجومەنی �ەڕێبو�ەران هەڵسەنگاندن�کی 
�ەه�بز �بۆ مەترسییە سەرەکییەکان ئەنجام دەدات کە 

ڕوو�ەڕووی کۆمپانیا دەب�تەوە �ە گرنگیدان �ەو 
مەترسیانەی کە دەکرێت کاریگەرییان هەب�ت لەسەر 

مۆدێلی �ازرگانی، سرتاتیبژ، توانای �ارەدان، 
نەختینەیبی، توانستی داهاتوو و ناو�انگمان، هەروەها 

مەترسییەکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوا لەم 
�برۆسەیەدا ج�گیبرکراون. ناسینەوە و �ەڕێبوە�بردن و 

کۆنرتۆڵکردنی مەترسییەکان لەم ه�ڵکارییەی 
خوارەوەدا خراوەتەڕوو.

گەنەڵ پ�داچوونەوەی 
�ەردەوام �ە مەترسییە 

سەرەکییەکاندا درێبژە 
پ�دەدات - چ ئ�ستا و چ لە 

سەرهەڵدان - کە 
کارەکانی لە هەموو ئەو 

ناوچانەدا کە �ەرکەوتەی 
دە�بن

�برۆسەی کۆنرتۆڵکردنی مەترسی

ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن سرتاتیبژی 
کۆمپانیا دادەن�ت

تۆماری مەترسی �ەرەپ�دەدات و 
خاوەن مەترسیەکان دیاری دەکات

کۆنرتۆڵەکانی ڕێگریکردن و کەمکردنەوە �بۆ 
کۆنرتۆڵکردنی مەترسیەکان دادەڕێبژێت 

کۆنرتۆڵە هە�بووەکان �بۆ 
کۆنرتۆڵکردنی مەترسی

هەڵسەنگاندنی مەترسی �بۆ ئەنجومەنی 
�ەڕێبوە�بردن ڕا�بۆرت دەکات 
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 ٪١٠٠ ٪٩٧
٪٧٨

GHG  برۆفایلی  دەردانی�
ئ�مە سەرنج دەخەینە سەر دیبزاینی کاریگەر، 

کارپ�کردنی کارامە و �ەکاره�نانی �ەر�برسیارانەی وزە 
�بۆ کەمکردنەوەی دەردانی گازی ژەهراوی. یەک�ک لە 
گەورەتریبن �ەشدار�بووانی تاک کە کاریگەری لەسەر 

�برۆفایلی دەردانی گازی گرینهاوسمان هەیە، �بریتیە لە 
گڕگرتن و لەگەڵ هاو�ەشانی �بڕۆژەی هاو�ەشمان و 

کارپ�کەری PSC تاوکێ، DNO ، ئ�مە �ەردەوام 
�بوویبن لە ئەنجامدانی �بڕۆژەیەکی سەرکەوتووی 

�بژاندنی گاز لە پیشخا�بور. �ەردەوامیین لەگەڵ 
کارەکانی سارتەمان، ئامانجمان نەه�شتنی گڕگرتنی 

ڕۆتینییە لەکات�کدا سەرمایەکە لە گەشەدایە، و 
�برۆسەی هەڵسەنگاندنی چارەسەرە ئەگەرەکان �بۆ 

�ەدەسته�نانی ئەمە لە ساڵی ٢٠٢٢دا پ�شکەوتوو تر 
�بووە، هەروەک لە توێبژینەوەی کەیسی سارتە پ�شرت 

لەم ڕا�بۆرتەدا �ە ووردیبی هاتووە. 

خۆڕاگری  �انتایبی
�ناغەی سرتاتیبژی �ازرگانیمان ئەوەیە کە 

�ەرهەمه�نەری �ەرمیلەکانی نەوتی کەم ت�چوو و 
کار�بۆن نزم بین �ە درێبژایبی گواستنەوەی وزە، و ئ�مە 

�ەردەوام پ�داچوونەوە �ە خۆڕاگریبی �انیاییەکەمان 
دەکەیبن �بۆ ئەوەی دڵنیا بین لەوەی کە لە جیبهان�کی 

ئاگادار �ە کەشوهەوادا �بۆ ئەو مە�ەستە گونجاوە.

خۆڕاگریمان دەرئەنجامی دەستپ�شخەرییەکانە �بۆ 
کەمکردنەوەی دەردانی کار�بۆنمان کە لەم �ەندەدا �ە 

وردی �اس کراون؛ �ە تایبەتی هاو�ەشیکردن لە 
یەکەم �بڕۆژەی دوو�ارە �بژاندنی گاز لە هەرێمی 

کوردستانی ع�براق و ج�گیبرکردنی ستانداردی 
کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس )GHG(مان لە 

�بڕیارە سرتاتیبژی و کارگ�بڕییەکاندا. ئ�مە سەرمایەی 
�ەرهەمه�نانمان �ە �ەراورد �ە سیناریبۆ �اوەکان 

هەڵدەسەنگ�نیبن کە لەالیەن ئاژانسی وزەی 
ن�بودەوڵەتی )IEA( �اسکراون، �ە مە�ەستی 

هەڵسەنگاندنی کارەکانمان �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی کە 
سەرمایەکانمان لە کێبڕک�دا دەم�ننەوە کات�ک فشار لە 

�ەرامبەر �اجی کار�بۆنی گۆڕاو و نرخی نەوت 
تاقیدەکرێنەوە. 

�بۆ مە�ەستی ئەم شیکارییە ئ�مە سیناریبۆیەکی کەیسی 
�نەڕەتیمان �ەکاره�ناوە مەزەندە دەکات کە نرخی 

نەوتی �برێنت �ە ٧٠ دۆالر/�ەرمیبل و �بێ �اجی کار�بۆنە، �ە 
مەزندەی ئەوەی کە سەرمایەکانمان لەو ناوچانەدا 
هەڵکەوتوون کە لە ئ�ستادا هیچ �اج�کی کار�بۆنیان 

لەسەر نییە. �بۆ ئەم کەیسە �نەڕەتییە، و لە ژێبر 
پ�کهاتەی ت�چووی ئ�ستاماندا، ئ�مە �ەهای نرخی نەوت 
و �اجی کار�بۆنمان لە ژێبر دووان لە سیناریبۆ ئەگەرەکانی 

 )IEA( کەشوهەوای ئاژانسی وزەی ن�بودەوڵەتی
�ەکاره�ناوە؛ واتە سیناریبۆی �ەڵ�نە ڕاگەیەنراوەکان و 

سیناریبۆی گەشەپ�دانی �ەردەوام، لەگەڵ ئاسۆی کات 
�بۆ شیکارییەکانمان �بۆ ساڵی ٢٠٣٠ کە هاوتایە لەگەڵ 

ئاسۆی کاتی گەنەڵ �بۆ سەرمایەی ئ�ستامان.

لە ژێبر سایەی ئەم سیناریبۆیانەدا، قازانجی گەنەڵ لە 
ساڵی ٢٠٣٠دا �ە رێکەوت دادە�ەزێت �بۆ ٩٧٪ و ٧٨٪ و 

دیارە کە لە ژێبر ئاسۆی کاتیبی کارکردنی گەنەڵدا، 
سیناریبۆ هەڵببژێبراوەکانی ئاژانسی وزەی ن�بودەوڵەتی 
)IEA( کاریگەرییەکی کۆنرتۆڵکراویان دەب�ت لەسەر 

قازانجەکەمان، کە یارمەتیدەرە �بۆ نمایشی توانستی 
�ەه�بز و خۆڕاگریبی کارەکەمان لە جیبهان�کی گۆڕانی 

کەشوهەوادا. 

شەفاف�ەت  و  ئاشکراکردنەکانی 
کەشوهەوا

گەنەڵ �ا�ەندە �ە گەیاندنی سرتاتیبژی کەشوهەوا و 
خۆڕاگری خۆی �ە کۆمەڵگەی وە�ەره�نەران �بۆ 

وێناکردنی ئەو هەواڵنەی کە دەیدەیبن �بۆ 
کەمکردنەوەی شوێنپ�ی کار�بۆنمان.  دوای یەکەم 
ئاشکراکردنی ئ�مە �بۆ CDP لە ساڵی ٢٠٢٠، گەنەڵ 

خۆشحاڵ �بوو کە لە ساڵی ٢٠٢١ دا لە نمرەی 
کەشوهەوای CDPی C ی پ�بەخشرا، کە �اشرت �بوو لە 

نمرەی پ�شوومان کە D �بوو. هەروەها ساڵی ٢٠٢١ 
یەکەم پ�شکەشکردنی ئاشکراکردنی ئاوی CDPمان 

�ەخۆوەدی. ئەم کردارانە نەک �ە تەنها �ا�ەند�بوونمان 
�ە ئاشکراکردنی �ەیبوەست �ە کەشوهەوا نیشان 

دەدەن، �ەڵکو ئاماژەیان �ەو پ�شکەوتنانە کردووە کە 
لە تواناکانی کۆکردنەوەی داتا و ڕا�بۆرتکردنماندا 

�ەدەست دەه�رنێبن. ئ�مە �ەردەوام دەبین لە 
�ەشداریکردن لە پیشاندانی  �ەردەوامیبی و 

دەستە�ەرکردنی زانیاری �بۆ هاو�ەرژەوەندیەکانمان 
سە�ارەت �ەو �ا�ەتە �نەڕەتیانەی کە کارەکانمانی 

لەسەر �نیاترناوە.
کاریگەری لەسەر قازانج لە ٢٠٣٠

کەیسی 
�نەڕەتی �ە 

$٧٠/�ەرمیبل 
�بێ �اجی 

کار�بۆن

�ەڵ�نە 
ڕاگەیەندراوەکان 

)٦٧$ /�ەرمیبل 
�برێنت، �اجی 

کار�بۆن �ە ٤٠ 
دۆالر/تۆن(

�ەرەپ�دانی 
�ەردەوام 

)$٥٦/�ەرمیبل 
�برێنت، �بێ 

�اجی کار�بۆن(

ڕۆڵی ئ�مە �ەدرێبژایبی �برۆسەی گواستنەوەی وزە  
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�بۆ ئەوەی توانستی 
کارکردنمان لە �ەرامبەر 

�بودجەی کار�بۆنی 
تەرخانکراودا �ەڕێبوەببەیبن، 

گەنەڵ سرتاتیبژ دادەن�ت �بۆ 
سەرمایەی هە�بوو و 

گەشەپ�دانی مەیدانیبی نوێ

�ەرەوپ�ش  چوونمان
لە ٢٠٢٠، ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن پ�داچوونەوەی کرد 

�ە پ�وەری کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس 
)GHG( و لە کانونی دووەمی ٢٠٢١ �ەڵگەنامەکەی 

�ەسەند کرد. ئەم  پ�وەرە �شتیبوانی دەکات لە 
کارەکانی کۆنرتۆڵکردنی سوتانی گاز و سرتاتیبژێکە �بۆ 

دڵنیا�بوون لەوەی �النەکانی �ەرەپ�دانی �ەرهەمه�نانی 
سەرمایەکان لەالیەن ئ�مەوە لەگەڵ ئامانجەکانی 

ڕێکەوتننامەی �اریس تە�ان. جێبەج�کردنی پ�وەرەکە 
دەب�تە هۆی ئاراستەکردنی ADP ی ئ�مە کە لەالیەن 

ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن سااڵنە پ�داچوونەوەی �بۆ 
دەکرێت. هەروەها ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردنمان 

سەر�ەرشتی خەرجییەکانی دەستمایە و �بودجەی 
سااڵنەی �ەیبوەست �ە �بڕۆژەکانی کۆنرتۆڵکردنی گاز 

دەکات، کە �بڕۆژەکەمانی �بۆ �بژاندنی گاز لە پیشخا�بور 
لەخۆگرتووە. �رت لەمەش، گرنگی ئەم پ�کهاتەی 

�ەڕێبوە�بردنە �ەردەوام دەب�ت �بۆ �ەسەندکردنی 
خەرجییەکانی سەرمایەی داهاتوو کە �ەیبوەندییان �ە 

توێبژینەوەکانی کۆنرتۆڵکردنی گازی سارتەوە هەیە و 
لە ئ�ستادا �ەردەوامن.

ت�کەڵکردنی پ�کهاتەی �ەڕێبوە�بردنی �ەه�بزمان و 
�ەکاره�نانی ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی 

گرینهاوسمان )GHG( کلیلی ناسینەوە و کۆنرتۆڵکردنی 
مەترسی و دەرفەتەکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوان 

لەالیەن کۆمپانیای گەنەڵەوە.

لەگەڵ فراوانببوونی کارەکانی گەنەڵ، تیمە 
تەکنیکییەکانمان �ەردەوامن لە تەرخانکردنی کات و 

سەرچاوە �بۆ ل�کۆڵینەوە لە �ەکاره�نانی تەکنۆلۆژیای 
نوێ و دیبزاینی دامەزراوەکان، کە دەب�تە هۆی 

کەمکردنەوەی دەردانی گازی ژەهراوی، ئەمەش لە 
ڕێگەی توێبژینەوەکانی ئ�ستای کۆنرتۆڵکردنی گازەوە 

نمایش دەکرێت کە لە سارتە ئەنجام دەدرێبن.

مەترس�ەکانی  کەشوهەوای  �ەیبوەست  
�ە  ئاو

گەنەڵ لە ناوچەی کەم ئاودا کاردەکات، ئەمەش 
وامان ل�دەکات �ە توندی ئاگاداری مەترسییەکانی 

�ەیبوەست �ە ئاو بین. �بۆ ئەوەی ئەم مەترسییە کەم 
�کەینەوە، دڵنیایبی دەدەیبن لەوەی کە �ەردەستببوونی 

ئاو، فڕێدان و �ەڕێبوە�بردن لە �الندانانی ئ�مەدا �بۆ 
هەموو سەرمایە نوێ و کارپ�کراوەکان ج�گیبر 

دەکرێت. �رت لەمەش، لە ساڵی ٢٠٢١ �بۆ یەکەمجار 
ئاشکراکردنی ئاوی خاڵی گەیاندنی ناوەندی )CDP( مان 

پ�شکەش کرد، و لە ساڵی ٢٠٢٢ دا دوو�ارە ئەو کارە 
ئەنجام دەدەیبن.

ئامانجەکان  �بۆ  کۆنرتۆڵکردنی 
مەترس�ەکانی  �ەیبوەست  �ە  کەشوهەوا
هەروەک لە ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی 
گرینهاوسی )GHG( کۆمپانیاکەماندا هاتووە، گەنەڵ 

لەسەر ئاستی دەرەوە سااڵنە ڕا�بۆرت دەدات لەسەر 
چڕی کار�بۆن �انتایبی کارکردمان �ەپ�ی مۆدێلی 

�بودجەی کار�بۆن. �ا�ەند�بوونمان �ەجۆرێک دەب�ت کە:

•  تەمەنی دەردانی مەیدانی سەرمایە تاکەکان لە 
چوارچ�بوەی �بودجەی کار�بۆنی سەرمایەکەدا 

دەم�ن�تەوە؛ و
•  لەسەر �نەمای سااڵنە �انتایبی �ەرهەمه�نانی 

سەرمایەی گەنەڵ لە �ەرامبەر ڕێبڕەوی ١.٥ �لەی 
سەدیبی ڕێکەوتنی �اریس هەڵدەسەنگ�ندرێت، 

هەروەک لە ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی 
گرینهاوس )GHG( دا هاتووە.

�بۆ ئەوەی توانستی کارکردنمان لە �ەرامبەر �بودجەی 
کار�بۆنی تەرخانکراودا �ەڕێبوەببەیبن، گەنەڵ سرتاتیبژ 

دادەن�ت �بۆ سەرمایەی هە�بوو و گەشەپ�دانی مەیدانی 
نوێ. دیبزاینە نوێکانی �ەرەپ�دانی مەیدانی نیشانی 
دەدەن کە دەردانی گازی ژەهراوی �ەیبوەست �ە 
�بڕۆژەکە هەتا ئاست�کی کردەیبی گونجاو �ە نزمی 

دەه�ڵ�تەوە پ�ش �ەسەندکردن ، وەک ئاراستەیەکی 
یەکانگیبر.
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ڕێبازی بەڕ�یوەبیردن مەترسی �ەییوەندیدار بە �ەشوهەوا
• �ەشداری پ�کردنی وە�ەره�نەرانی ESG و �اڵوکردنەوەی ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی چەمک و پ�شبینیەکانی 

هاو�ەرژەوەندی و وە�ەره�بن لەکاتی 
گواستنەوەی وزە

ناو�انگ 
• دڵنیا�بوون لە �ەڕێبوە�بردن و سیاسەتی �ەه�بز کە �توان�ت �ەدەمەوەچوونی هەب�ت �بۆ گۆڕانی �ارودۆخەکان )کورتخایەن(

ESG ئاشکراکردنی شەفافیەتی توانستی •
• �ا�ەند�بوون �ە یاساکانی واڵتی خانەخوێ گۆڕانکارییە ن�بودەوڵەتییەکان لە 

یاساکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوا
یاسایبی 

• هەڵسەنگاندنی �ەردەوامیبی دیمەنی ناکۆکی کەشوهەوای جیبهانی)مامناوەند-درێبژخایەن(
• درێبژەدان �ە سرتاتیبژ وەک �ەرهەمه�نەری نەوتی کەم ت�چوو و کار�بۆن نزم •  �ەرز و نزمببوونی خواست و نرخی 

نەوت
•  دارایبی سنووردار �بۆ سووتەمەنی 

�ەردینی

�ازاڕ 
• کارپ�کردنی ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس )GHG( لە �ەرەپ�دانی سەرمایە)کورتخایەن-مامناوەند(

)KPI( وەک پ�وانەی توانستی سەرەکی ESG پ�وەرەکانی •
• �ەردەوام �بوون لە تاقیکردنەوەی سیناریبۆکان �ە نرخی گۆڕاوی نەوت و �اجی کار�بۆن �بۆ هەڵسەنگاندنی خۆڕاگری
• �ااڵنسی �ەه�بز و ل�شاوی �ارەی نەختینەی ئازاد لە ئاستی سەرمایە تەنانەت لە نرخی ناهەمواری نەوتیشدا

• �ا�ەند�بوون �ە مەرجەکانی ئاشکراکردنی کەشوهەوای شانشینی یەکگرتوو، کە ڕا�بۆرتکردنی ناچاری TCFD لە 
ڕا�بۆرتی سااڵنەی ٢٠٢٢ی گەنەڵ لەخۆدەگرێت 

�ەدەمەوەچوونی ڕێکخراوەیبی 
کەشوهەوا و کەمکردنەوەی کار�بۆن

یاسای ئ�ستا 
)کورتخایەن(

• پ�شکەشکردنی ڕا�بۆرتی مانگانەی کارکردنی HSE �ە وەزارەتی سامانە سروشتییەکان )MNR(، لەوانە دەردانی 
)GHG( گازی گرینهاوس

• ئەنجامدانی توێبژینەوە لەسەر تەکنۆلۆژیا نوێکان و �ەکاره�نانە ڕەخساوەکان �بۆ کارەکانمان �ەردەستببوون و ت�چووی تەکنۆلۆژیا 
�بۆ کەمکردنەوەی دەردانی کار�بۆن

تەکنۆلۆژیا 
• �ەردەوام �بوون لە یەکخستنی ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس )GHG( لە دیبزایبن و کارەکانی دامەزراوە)مامناوەند-درێبژخایەن(

• �ەدواداچوون �بۆ چارەسەرکردنی کەمکردنەوەی گازی گرینهاوس )GHG( لە ڕێگەی توێبژینەوەی کۆنرتۆڵکردنی 
گاز لە سارتە

• �بژاردەی وزەی نوێبووەوە �بۆ پ�داویستییەکانی وزەی خودی خۆمان
• پ�شخستنی داه�نان و �ەکاره�نانی �اشرتیبن تەکنەلۆژیای �ەردەست

• هەڵسەنگاندنی چڕی کار�بۆنی زنجیبرەی دابینکردن لە ڕێگەی هەڵسەنگاندنی دەردانی مەودای ٣  کارل�ک لەگەڵ دابینکەران و 
�ەڵ�ندەران

زنج�برەی داب�نکردن 
• �ەشداریکردن لەگەڵ زنجیبرەی دابینکردن لەسەر مەترسییەکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوا )و �ەردەوامیبی فراوانرت()مامناوەند-درێبژخایەن(

• �ەیبوەندی �ەردەوام لەگەڵ �ەر�برسانی حکومەت �بۆ ت�گەیشنت لە پ�شبینی و ڕێنماییەکان �ەدەمەوەچوونی ڕێکخراوەیبی �بۆ 
گۆڕانی کەشوهەوا و  کەمکردنەوەی 

کار�بۆن

یاسای دەرکەوتوو 
• چاودێبریکردنی گۆڕانکارییەکان لە ڕێساکانی �ەردەوامیبی شانشینی یەکگرتوو یان واڵتی خانەخوێ)مامناوەند-درێبژخایەن(

• پ�داچوونەوە �ە سیاسەتەکانی کەشوهەوای جیبهانی و پ�داویستییەکانی ئاشکراکردن
• لەخۆگرتنی ت�چووی کار�بۆن لە �الندانانی دارایبی داهاتوودا

• ڕەچاوکردنی مەترسییەکان لە �ەرەپ�دانی سەرمایە و دیبزاینی ژێبرخان �ەهۆی ڕووداو، �بۆ نمونە 
کەشوهەوای سەخت

�ەرجەستەی سەخت 
• چاودێبریکردنی ڕووداوەکانی کەشوهەوا لە ناوچەکانی کارکردن)کورتخایەن(

یەکخستنی کاریگەری گۆڕانکارییە درێبژخایەنەکانی کەشوهەوا لە سرتاتیبژ و �ەرەپ�دانی سەرمایەی ناوچەکانی 
کارکردن

گۆڕانەکانی کەشوهەوای 
درێبژخایەن

�ەرجەستەی درێبژخایەن 
)درێبژخایەن(

لە کات�کدا کە ڕێبازی کۆنرتۆڵکردنی مەترسییەکانی 
گەنەڵ مەترسییەکانی کەشوهەوا لە سەرانسەری 

ژیانی �بواری سەرمایەیەکدا دەستنیشان دەکات، ئ�مە �بۆ 
مە�ەستی �بۆل�نکردنی کورتخایەن وەک ساڵ�ک �بۆ سێ 
ساڵ، مامناوەند وەک سێ �بۆ پ�نج ساڵ، و درێبژخایەن 
وەک پ�نج ساڵ و زیاتر پ�ناسە دەکەیبن. ئەم خشتەی 

کاتە لەگەڵ �الندانانی داراییماندا دەگونج�ت، و �ە 
گرتنە�ەری ڕێبازێکی مەیدانی دەتوانیبن �ە ش�بوەیەکی 
چاالکانە مەترسییەکانی �ەیبوەست �ە کەشوهەوا کەم 

�کەینەوە و کۆنرتۆڵیان �کەیبن، لە هەمان کاتیشدا 
پ�شبینیمان دەداتێ �بۆ سوود وەرگرتن لە دەرفەتە نوێیە 

گونجاوەکان �بۆ ئایندە.

�برۆسەیەک  �بۆ  کۆنرتۆڵکردنی 
مەترس�ەکانی  �ەیبوەست  �ە  کەشوهەوا

کات�ک مەترسییەک لە ئاستی کۆمپانیا، سەرمایە یان 
�بڕۆژەدا دەستنیشانکرا و هەڵسەنگ�ندرا، گەنەڵ 

ڕێبازێکی چاالکانە دەگرێتە�ەر �بۆ داڕشنت و 
جێبەج�کردنی کۆنتڕۆڵە �ەه�بزەکان �بۆ کەمکردنەوەی 
هەر دەرئەنجام�کی نەرێنی ئەگەری - لەوانە ئەوانەی 

�ەیبوەندییان �ە گۆڕانی کەشوهەواوە هەیە. 
مەترسییەکانی �ەردەوامیبی، لەوانەش ڕەگەزە 

مادی، کۆمەاڵیەتی-ئا�بووری، سیاسی و 
ئا�بوورییەکانی �ەیبوەست �ە گۆڕانی کەشوهەوا وەک 

�ا�ەت�کی تەرخانکراوی ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن 
دەستنیشان کراون و دوو ساڵ جارێک پ�داچوونەوەیان 

�بۆ دەکرێت. �بۆ نمونە، لیبژنەی HSSE �ەر�برسیارە لە 
پ�داچوونەوە �ە مەترسییەکانی �ەیبوەست �ە 

کەشوهەوا و کۆنتڕۆڵە ناوخۆییەکان، و لیبژنەی یەدەگ 
پ�داچوونەوە �ە مەترسییەکاندا دەکات وەک �ەش�ک لە 

�برۆسەی پ�داچوونەوەی سااڵنەی �النی �ەرەپ�دانی 
سەرمایە )ADP(. کۆنرتۆڵکردنی مەترسییەکانی 

�ەیبوەست �ە کەشوهەوا لەالیەن گەنەڵ لە خشتەی 
خوارەوەدا �ە کورتی هاتووە.
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 مەترسی کەشوهەوا، گواستنەوەی وزە  ڕۆڵی  ئێمە  بەدر�ی�اییی  �یرۆسەی  گواستنەوەی  وزە  



�ەرنامەی کۆکردنەوەی 
خاشاک لە تەقتەق

لە ناوچەکانی دەورە�ەری کارکردنمان لە تەقتەق، 
گەنەڵ خۆشحاڵ �بوو �ە �ەردەوام �بوون لە 

�ەرنامەی �اش دامەزراوی کۆکردنەوەی ڕۆژانەی 
خاشاکی کۆمەڵگەمان کە خاشاکی مااڵن لە نۆ 

گوندی دەورو�ەری ک�ڵگەکە کۆدەکاتەوە، و لە 
ساڵی ٢٠٢١دا ٦١٥ تۆن خاشاکی کۆکردەوە.

جگە لەوەش، گەنەڵ �ەردەوام �بوو لە �شتگیبریکردنی کۆمەڵگە ناوخۆییەکان لە 
ڕێگەی دابینکردنی سووتەمەنی �بۆ نەخۆشخانەی ئ�لینجاغ. �ەدەر لەم دەستپ�شخەرییە 
�ەردەوامانە لە تەقتەق، ساڵی ٢٠٢١ �شتگیبری گەنەڵی �ەخۆوە دی �بۆ چاککردنەوەی 

ڕێگاو�ان و �بۆری ئاوی ناوخۆیبی لە ڕێگەی دابینکردنی ئام�بر، ئەمە جگە لە دابینکردنی 
هەندێک �اراستنی گرنگی سیستەمی ئاوەڕۆ �بۆ دانیشتوانی ناوچەکە.

خاڵە �نچینەییەکانی ٢٠٢١:
�ەردەوامیبی �ەیبوەندی و وە�ەره�نان 

لەگەڵ کۆمەڵگەکانی دەورو�ەری 
کارەکانمان و �ەردەوامببوون لە 

دروستکردنی سەنتەری گەنجانی 
قەرەداغ.

هەڵسەنگاندن�کی سەر�ەخۆیانەی 
مافەکانی مرۆڤ هەڵسەنگاندنی �بۆ 

توانستی ئ�مە کرد �ەراورد �ە �نەما 
ڕێنماکانی نەتەوە یەکگرتووەکان 

سە�ارەت �ە کار و مافەکانی مرۆڤ 
)‘UNGPs’( کە نەخشەڕێگا و 

پ�شنیارەکانی �بۆ �الندانانی داهاتوو 
پ�شکەش کرد، کە �ەش�کی دانە�بڕاو لە 

سرتاتیبژی ESG مان پ�ک دەه�ن�ت.

دامەزراندنی ئەنجومەنی 
جێبەج�کردنی سرتات�بژی و گەشە 

)‘SAGE’(  کە سەکۆیەکی ئاسایبی 
دەستە�ەر دەکات �بۆ گفتوگۆکردن 

لەسەر ڕەچاوکردنی سرتاتیبژی سەرەکی 
�بۆ گەنەڵ، کە ESG پ�کهاتەیەکی 

گرنگ�تی.

دەستپ�کردن �ە لەش ساغی گەنەڵ 
�ەرنامەیەک �ەش�بوەی ئە�لیکەیشن �بۆ 

هاندانی خۆشگوزەرانی جەستەیبی و 
دەروونی لە سەرتاسەری ڕێکخراوەکەدا، 

�ە ئامانجی �شتگیبریکردنی کارمەندان لە 
شوێنی کار و دەرەوەی کار.

لەگەڵ �ەرەسەندنی کارەکانمان لە سارتە، 
ڕێبوشوێنمان گرتە�ەر �بۆ کەمکردنەوەی 
ئەگەری هەر ڕووداوێکی تەندروست و 
سەالمەتی و ژینگەیبی HSE، هەروەها 

ڕێبوشوێنمان گرتە�ەر �بۆ �ەه�بزکردنی تواناکانی 
�ەدەمەوەچوونی فریاگوزاریمان لە ئەگەری 

دووری هەر ڕووداوێکی ئایندەدا.
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�بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برس�ارانە
ال�ەڕەکانی پ�شووی ئەم ڕا�بۆرتە دانیان �ەو ئالنگارییانەدا ناوە کە 

�ەیبوەندییان �ە مەترسییەکانی گۆڕانی کەشوهەواوە هەیە و بیر و ڕایەکیان 
پ�شکەش کردووە کە چۆن گەنەڵ هەوڵ دەدات �بۆ چارەسەرکردنی ئەم 

ئالنگارییانە. لەکاتی ئەنجامدانی ئەم گەشتەدا، سەرنجی ئ�مە لەسەر 
�ەڕێبوە�بردنی کارەکەمان دەب�ت �ە ش�بوەیەک کە �ەر�برسیارێتیەکانمان لە 

هەر کارێکدا کە ئەنجامی دەدەیبن لە�ەرچاو �گیبرێت.

سە�ارەت �ە:

�بوون �ە خاوەن 
کارێکی �ەر�برسیارانە 

ڕێگە دەدات �ە 
گەنەڵ �بۆ:

•  تەندروستی، سەالمەتی و خۆشگوزەرانی 
ه�بزی کارمان
•   خەڵکەکەمان

•  کۆمەڵگەی ناوخۆمان
•  ژینگەی سروشتی ئەو شوێنەی کاری ت�دا 

دەکەیبن
•  �ەڵ�ندەرانمان

•  وە�ەره�نەرانمان

•  دیاریکردن و کۆنرتۆڵکردنی مەترسیە 
ژینگەییەکانی کارەکانمان

•  �ەشداریکردن لەگەڵ کۆمەڵگەی خانەخوێ 
�بۆ دەستە�ەرکردنی کاریگەرییەکی ئەرێنی 

مانادار 
•  �اراستنی تەندروستی و سەالمەتی 

کارمەندان، �ەڵ�ندەرانمان و �شتیبوانیکردنی 
خۆشگوزەرانی ئەرێنی ه�بزی کارمان

•  گرتنە ئەستۆی �ەر�برسیارێتی �بۆ ت�کڕای 
سوڕی ژیانی سەرمایەکانمان

لەم بەشەدا 
١٨ تەندروستی و سەالمەتی 

٢٠ �ەخشیبن �ە کۆمەڵگە 

ڕەوشتی کار  ٢٥

٢٨  کۆنرتۆڵکردنی ژینگەی 
 سروشتی

�بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برسیارانە
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ڕۆڵی ئ�مە �ەدرێبژایبی �برۆسەی 
گواستنەوەی وزە  

مۆدێلی �ازرگانی چاالک و 
�ەدەمەوەچوونی گەنەڵ لە کرداردا

�ە درێبژایبی وەاڵمدانەوەی �ەتای کۆرۆنا، گەنەڵ 
پ�داچوونەوەی �ە کۆنتڕۆڵ و �برۆتۆکۆڵەکانماندا کرد لە 

هەرێمی کوردستانی ع�براق �بۆ دامەزراندنی کاری سەالمەت 
لە هەردوو سەرمایەی �ەرهەمه�نان و پ�ش 

�ەرهەمه�نانمان.
کە ئەمانەی لەخۆگرتببوو:

•  پ�داچوونەوە �ە پ�داویستییەکانی کارمەندان �بۆ ه�شتنەوەی ژمارەی شوێنی کار �ە 
کەمرتیبن ئاست و جێبەج�کردنی ئامادەکارییە نوێکانی کارکردن لە شوێنەکانی 

کارکردن �بۆ کەمکردنەوەی ئەگەری �اڵو�بوونەوە
•  ڕێبوشوێنی توندی کەرەنتینە �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی کە هەموو ئەو کەسانەی لە 

شوێنەکانی �ەرهەمه�نان و هەڵکەندن کاردەکەن �بێ کۆرۆنا �بن
•  دامەزراندنی ڕێبوشوێبن لە شوێنەکانی کارکردن کە �اکوخاوێنی کارمەندان، 

جیاکردنەوە، و دوورکەوتنەوەی کۆمەاڵیەتی �اشرت دەکات �بۆ کەمکردنەوەی 
مەترسییەکانی �ەتای کۆرۆنا

•  دامەزراندنی ڕێکخستەکانی گەشتکردن و گۆڕینی گرو�بی کارکردنی تیمەکان لە 
هەرێمی کوردستانی ع�براق �ەگوێبرەی پ�داویستییە ڕێکخراوەییەکان

•  دابینکردنی ژینگەیەکی سەالمەتی کارکردن �بۆ کارمەندانی ئۆفیسەکانمان، و 
جێبەج�کردنی مۆدێل�کی کارکردنی ت�کەاڵوی داینامیکی �ە درێبژایبی ساڵی ٢٠٢١ �بۆ 

ڕێگەدان �ە کارکردن لە ماڵەوە لەو شوێنانەی کە پ�ویستە، لە هەمان کاتیشدا 
ڕێگەدان �ە کارکردن لە ئۆفیسەکانمانەوە لەو شوێنانەی کە ڕێگەپ�دراون 

•  نوێکردنەوەی ئاسایبی زانیارییەکانی �ەتای کۆرۆنا کە پ�شکەش �ە هەموو 
کارمەندان دەکرێت و لەسەر ئاستی شوێنەکان لە ڕێگەی ڕاه�نانی پ�ناساندنی  

سەالمەتی تایبەت �ە شوێنەکەوە دەگەیەنرێت.

هەروەها ئەم ڕێبوشوێنانە �بۆ �ەڵ�ندەران جێبەجێ کران و �ەهۆی جێبەج�کردنی ئەم 
ڕێکارانەوە هیچ کات�ک وەستانی �ەرهەمه�نان لە ئەنجامی �ەتای کۆرۆنا ڕووینەداوە.

�ەدەمەوەچوونی  �ەتای  کۆرۆنا
ئەو ڕێبوشوێنانەی کە جێبەج�مان کردن �بۆ �اراستنی ه�بزی کارمان 

�ەردەوام �بوون لە گونجاندن لەگەڵ مەترسییە هەمیشە 
گۆڕاوەکان کە لە ئەنجامی �ەتای کۆرۆنا سەریان هەڵدا. �برۆسە و 

�النەکان �ەردەوام پ�داچوونەوەیان �بۆ دەکرا �بۆ کەمکردنەوەی 
مەترسی لەسەر کارمەندان، و �بۆ ئەوەی ڕێگە �درێت �ە 

�ەردەوامببوونی کاری سەالمەت �ە درێبژایبی ئەم ماوە �بڕ 
ئالنگارییە.

�ەدەمەوەچوونی گەنەڵ �ە سەر�ەرشتی لیبژنەی �ەڕێبوە�بردنی 
�ەتای کۆرۆنا �ە سەرۆکایەتی �ەڕێبوە�ەری جێبەج�کار ئەنجامدرا و 
پ�داچوونەوەی �ەردەوام لەسەر کۆنتڕۆڵ و �برۆتۆکۆڵەکانی �ەتای 

کۆرۆنا ئەنجامدرا �ەپ�ی نوێرتیبن زانیاری �بزیشکی کە لەڕێگەی 
SOS ی ن�بودەوڵەتی، ڕێکخراوی تەندروستی جیبهانی، و یاسا 

ناوخۆییەکانەوە �ەردەستە. �ە داننان �ەو ڕۆڵە گرنگەی کە 
وەرگرتنی ڤاکسیبن دە�بوو لە �ەرەنگار�بوونەوەی مەترسی �ەتای 
کۆرۆنا بیگ�بڕێت، گەنەڵ لە ساڵی ٢٠٢١دا �ە خ�برایبی هەنگاوی نا 

�بۆ �شتگیبریکردنی کارمەندانی مەیدانیمان لە ڕێگەی 
�اڵوکردنەوەی �ەرنامەی ڤاکسینەکەمانەوە و تا کۆتایبی ساڵی 

٢٠٢١ دۆخ�کی تەواو کوتاوی �بۆ کارمەندانی هەرێمی کوردستانی 
ع�براق �ەدەسته�نا کە ڕێبژەی ٪٩٧ ی کارمەندان �بوو.  

�ە درێبژایبی �ەتاکە گرنگ �بوو 
ڕێکخراوەکان �ە چاالکی �م�ننەوە لە 

هەمان کاتدا �ە خ�برایبی �ەرەسەندنیان 
هەب�ت تاوەکو کۆمەڵگەی زانستی 

زیاتر و زیاتری دەر�ارەی ڤایبرۆسەکە 
�ەدەست دەه�نا. گەنەڵ لەم کارەدا 

سەرکەوتوو �بوو،
�ە گرتنە�ەری ڕێبازێکی �بزیشکی 

سەرکردایەتی �بۆ �اراستنی 
کارمەندەکانی کە دەتوانم �ڵ�م زۆرێک 

لە رێکخراوەکانی تر�ەهۆیەوە 
دەیانااڵند/ ک�شەیان هە�بوو.  

دکتۆر رۆدریگۆ رۆدریگ�بز-ف�برناندێبز 
.SOS راوێبژکاری تەندروستی جیبهانی لە ن�بودەوڵەتی
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 �بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برسیارانە 
ڕۆڵی ئێمە بەدر�ی�اییی �یرۆسەی گواستنەوەی وزە   



تەندروستی و سەالمەتی

سەر�اری ئەو نادڵنیاییە �ەردەوامەی کە 
�ەهۆی �ەتای کۆرۆناوە دروست �بووە، 

سەرنجمان لەسەر تەندروستی و 
سەالمەتی �ە درێبژایبی ساڵ �بێ 

چەقبەستوویبی �بووە و وەک 
پ�شینەیەکیش دەم�ن�تەوە لە هەموو 

کارەکانماندا.

گەنەڵ �ا�ەندە �ە �ەرزتریبن پ�وەرەکانی 
تەندروستی و سەالمەتی و 

خۆشگوزەرانی ه�بزی کارمان هەمیشە 
�نەمای کارەکانمان �بووە. 

سیاسەتەکانمان �ەردەوامن لە 
ڕەنگدانەوەی �اشرتیبن �براکتیکی 

ن�بودەوڵەتی، لەوانە ئەوانەی لە 
ستانداردەکانی توانستی IFC، چوارچ�بوەی 

گەشەپ�دانی �ەردەوامیبی ICMM، و 
ستانداردەکانی IOGP دا هاتووە.

سەردێبڕەکانی ٢٠٢١:ا

١٠٢
سەردانی مەیدانی تەندروستی و 

سەالمەتی ژینگەیبی

٥٩
مەشقەکانی �ەدەمەوەچوونی 

فریاگوزاری

١،١٩٤
چاودێبرییەکانی سەالمەتی 

�ەرهەمه�نان

٢٤،٨٣٨
چاودێبرییەکانی سەالمەتی 

بیرهەڵکەندن

٩٨٢
ڕاه�نانی HSE ئەنجامدرا )لەسەر 

ئاستی ناوخۆ، �ەگوێبرەی 
سەر�ەرشتی گونجاو(

١٠٢
شۆف�بری تانکەرەکانی نەوتی خاو 

ڕاه�نانی HSE یان وەرگرت

�ەڕێبوە�بردنی  سەالمەتی
س�ستمی  بەڕ�یوەبیردن

سیاسەت و سیستەمی �ەڕێبوە�بردنی تەندروستی، 
سەالمەتی و ژینگەیبی )HSE( ی ئ�مە لەگەڵ 

ستانداردەکانی پیشەسازی و �اشرتیبن �براکتیبزە هاوتایە، 
�بۆ ئەوەی کارپ�کردنی سەالمەت چاالک �کات و 

مەترسییەکە هەتا نزمرتیبن ئاستی گونجاو و کردەیبی 
کەم �کاتەوە )ALARP(.  ئەم چارەسەرییە 
سەرەکیەکانی الی خوارەوە لەخۆدەگرێت: 

کۆنرتۆڵکردنی مەترسی  •
ل�بهاتوویبی و ڕاه�نان  •

�ەڕێبوە�بردنی �ەڵ�ندەر  •
سەالمەتی کارەکان و �ەڕێبوە�بردنی شەفافیەت  •

�ەڕێبوە�بردنی سەالمەتی کەسیبی  •
مۆڵەتی کار  •

کۆنرتۆڵکردنی مەوادە مەترسیدارەکان  •
گواستنەوەی زەمینی  •

ڕا�بۆرتکردن و ل�کۆڵینەوەی ڕووداو  •
•  �ەدەمەوەچوونی فریاگوزاری و کۆنرتۆڵکردنی قەیبران

دڵنیایبی و پ�داچوونەوەی �ەڕێبوە�بردن  •

کولتوری  سەالمەتی
ئ�مە تیمەکانمان �ە کولتوری سەالمەتیمانەوە سەرقاڵ 

دەکەیبن لە ڕێگەی سەردانی ئاسایبی سەرکردەکان �بۆ 
شوێنی کار، چاودێبری سەالمەتی، ناساندن، ڕاه�نان، و 

کۆ�بونەوەی گشتی. لە ڕێگەی ئەم �برۆسەی 
�ەشداریکردنەوە، ئامانجی گەنەڵ ئەوەیە هەموو 

کەس�ک لەناو ڕێکخراوەکەدا �ەه�بز �کات �بۆ دەست�بوەردان 
و وەستاندنی هەر کارێک کە �ە نە�ارێبزراو دادەنرێت
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�ەخش�بن �ە کۆمەڵگە

سەرنج�ك  لەسەر  ت�می  گەنەڵ  �بۆ 
�ەشداریپ�کردنی  کۆمەڵگەی  هەرێمی 

کوردستانی  ع�براق 
لەماوەی زیاتر لە ٢٠ ساڵ کارکردن لە هەرێمی 

کوردستانی ع�براق، گەنەڵ تیم�کی �بڕۆژەی 
کۆمەاڵیەتی )CSR( ی هەمیشەیبی �نیاتناوە کە 

�نکەکەی لە سل�مانیە. تیمەکە �ە سەرۆکایەتی �نار 
صالح، سەرۆکی �ەیبوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان ، کە 

�ەدرێبژایبی ماوەی بیست ساڵمان لە هەرێمی 
کوردستانی ع�براق لەگەڵمان �بووە و لەماوەی �انزە 

ساڵی ڕا�بردوودا لەالیەن نەسریبن ڕحیم، �سپبۆری 
�ااڵی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی �شتیبوانی کراوە.

تیمی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی )CSR( ڕۆڵ�کی گرنگ 
دەگ�بڕێت �بۆ گەنەڵ و لە ڕێگەی دروستکردنی 

�ەیبوەندی و ت�گەیشنت لە پ�داویستییەکانی کۆمەڵگە 
ناوخۆییەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان، 

توانیبومانە سوودی کۆمەڵگەیبی مانادار و درێبژخایەن 
پ�شکەش �کەیبن.

گفتوگۆیەک  لەگەڵ...
جەنگیبن عبدولکریم

کارمەندی �ەیبوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانی گەنەڵ

کەم�ک  لە�ارەی  خۆتەوە  �بۆمان  �دوێ.
من  ناوم  جەنگیبن  عبدولکریمە،  و  لەڕووی  �سپبۆریەوە  

ئەندازیاری  نەوتم.  خ�بزانەکەم  لە  �نەڕەتدا  خەڵکی  
ناوچەی  قەرەداغن.  

ژینگەی  کارکردنت  چۆن  وەسف  دەکەیت؟
گەنەڵ  ژینگەیەکی  کاری  �شتیبوانی  و  ڕێبزداری  هەیە،  و  

�ەهاکانی  کۆمپانیا  لەالیەن  هەموو  ئەندام�کی  تیمەوە  
�ەیبڕەو  دەکرێبن.  �الندانانی  �اش  و  �ا�ەند�بوونی  �ەه�بز  لە  تیمەکەوە  دە�نە  

مایەی  سەرکەوتنی  �ەشداریپ�کردنەکانی  کۆمەڵگەکەمان.  

�ەشداریکردنی  گەنەڵ  لە  کۆمەڵگەدا  چۆن  دەبینیت؟
گەنەڵ  �ەشدارییەکی  زۆری  کردووە  لە  ڕووی  دابینکردنی  ناوخۆیبی  و  �بڕۆژەکانی  

وە�ەره�نانی  کۆمەاڵیەتی  لە  قەزای  قەرەداغ.  ئەمە  زۆر  خۆشحاڵم  دەکات  
کات�ک  تیمی  �بڕۆژەی  کۆمەاڵیەتیم  �بڕۆژەیەکی  وە�ەره�نانی  کۆمەاڵیەتی  

پ�شکەش  دەکات  یان  �شتگیبری  کۆمەڵگە  دەکات  لە  ڕێگەی  دابینکردنی  
ناوخۆیبی  لە  قەرەداغ،  و  من  شانازی  دەکەم  �ەوەی  کە  خزمەت  �ە  

کۆمەڵگەکەم  �کەم  لە  ڕێگەی    کارەکانم  لەگەڵ  گەنەڵ.

یەک�ک لە ئامانجەکانی �ەشداریپ�کردنی کۆمەڵگە 
�بریتیە لە �شتگیبریکردنی �ەرەپ�دانی �سپبۆرانی 

گەنجی ناوخۆ �ە مە�ەستی دەستە�ەرکردنی کارامەیبی 
و ئەزموونی �ەهادار �بۆیان. نموونەیەکی �اشی ئەمە 
دامەزراندنی کارمەندی �ەیبوەندییە کۆمەاڵیەتیەکانە 

)CRO( و ئ�مە خۆشحاڵیبن کە لە خوارەوە گفتوگۆیەکی 
ئەم دواییە لەگەڵ یەک�ک لە تازەتریبن ئەندامی تیمی 

گەنەڵ، جەنگیبن عبدولکریم، لەگەڵتان هاو�ەش 
�کەیبن.

ڕێبازی  گەنەڵ  �بۆ  �ەر�برس�ارێتی 
کۆمەاڵیەتی  کۆمەڵگە

�ەرنامەی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی )CSR( ڕەگەزێکی 
�نەڕەتی �ەهاکانمان پ�ك دەه�ن�ت. �ەشداریپ�کردنی 

کۆمەڵگە لە �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی )CSR( لەگەڵ 
هاو�ەرژەوەندیەکان لە سێ تەوەرەدا �ەرجەستە 

دەب�ت، کە ئەمانەن:

١. �بڕۆژەکانی وە�ەره�نانی کۆمەاڵیەتی
٢. دابینکردنی ناوخۆ  و �ەرەپ�دانی ئا�بوری
٣. کارکردن لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆیبی

�بڕۆژەکانی وە�ەره�نانی کۆمەاڵیەتی

یەکخستنی ئەو ڕێبازەی کە ئ�مە �بۆ هەڵببژاردنی 
�بڕۆژەکانی وە�ەره�نانی کۆمەاڵیەتیمان دەیگرینە�ەر، 

وایکردووە لە کۆمپانیای گەنەڵ هاوسەنگی 
هاتووەکان ڕا�گرێت لە ن�بوان زانیارییەکانی هەموو 

هاو�ەرژەوەندیەکان و خواستی دامەزراندنی میبرات�کی 
ئەرێنی لەو ناوچانەی کە تێیاندا کاردەکەیبن. ئەم 

�برۆسەیە ئەمانەی الی خوارەوە لە�ەرچاو دەگرێت.

�ێویستی: چ جۆرە وە�ەره�نان�کی �بڕۆژەی 
کۆمەاڵیەتی لەو ناوچانەدا پ�ویستە کە تێیاندا 

کاردەکەیبن:
• تەندروستی

• �ەروەردە و ف�برکردن
• ژینگەیبی

• �ەرەپ�دانی ئا�بوری

سرتات�ی�ی ئێمە: چۆن �بڕۆژەکە هاوتا دەب�ت لەگەڵ 
سرتاتیبژمان:

• گواستنەوەی وزە
• خاوەنکاری �ەر�برسیار لەڕووی کۆمەاڵیەتی و 

ژینگەیبی
• هاوتا �بوون لەگەڵ ئامانجەکانی �ەرەپ�دانی 

�ەردەوامیبی نەتەوە یەکگرتووەکان کە هەڵمان 
�بژاردوون

�ۆمەڵگە�انی خانەخو�مان: �ەکاره�نانی 
ل�بهاتوویبی و خاڵە �ەه�بزەکان و �ەیکەری کولتووری 

کۆمەڵگەکان لە ڕێگەی:
• �ەشداریپ�کردنی کۆمەڵگە

• �اشرتکردنی کولتور و کارامەییە هە�بووەکان

وە�ەره�نان لە کۆمەڵگە، ژینگە و �ەروەردە
لە ڕێگەی کارەکانی تیمی �ەشداریپ�کردنی 

کۆمەڵگەمان لە ساڵی ٢٠٢١ گەنەڵ کۆمەڵ�ک 
�بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی جۆراوجۆری لە سەرانسەری 

هەرێمی کوردستانی ع�براق پ�شکەش کرد. تیمی 
�بڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان ١١ �بڕۆژەی وە�ەره�نانی 

کۆمەاڵیەتی �ە سەرکەوتوویبی ئەنجامدا کە �ەهاکەی 
زیاتر لە $٣٥٢،٢٥٦ �بوو لە �لۆکەکانی سارتە، 

قەرەداغ، و تەقتەق. ئەم �بڕۆژانە گرنگی دەدەن �ە 
زیادکردنی هەل و �ەرەپ�دانە ئا�بورییەکان، 

�اشرتکردنی تەندروستی کۆمەڵگە، و �شتگیبریکردنی 
کەرتی �ەروەردەی ناوخۆ.
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�ەشداریکردنی کۆمەڵگە هەمیشە 
�ناغەی کارەکانی گەنەڵی پ�که�ناوە و 

�ا�ەندیمان �ەردەوام دەب�ت �ە 
هاو�ەشانی ناوخۆییمانەوە و �ە 

�ەرەپ�دانی توانا ناوخۆییەکان. ئەمساڵ 
٢٠ ساڵە لە کارکردن لە هەرێمی 

کوردستانی ع�براق �بۆ گەنەڵ و ئەم 
�ەشداریکردنە وەک پ�شینەیەکی 

سەرەکی دەم�ن�تەوە.

�ەشداریپ�کردنی  کۆمەڵگە
لە کات�کدا کە نزیک دەبینەوە لە ٢٠ ساڵ لە وە�ەره�نان 

لە هەرێمی کوردستانی ع�براق، چاالکییەکانمان لە 
ساڵی ٢٠٢١ �ایەیەکی ناوەندی سرتاتیبژی �ەردەوامیبی 

گەنەڵی �ەه�بزتر کرد؛ کە �بریتیە لە �شتگیبریکردنی 
کۆمەڵگە خانەخوێکانمان و کۆمەڵگە ناوخۆییەکان. 

�ەم پ�یە، جێبەج�کردنی �ەرنامەی �ەر�برسیارێتی 
کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگە )CSR( �ەردەوامە لە 

دابینکردنی سەرمایەی کۆمەاڵیەتی ناوخۆیبی و 
�اشرتکردنی �ەیبوەندییەکانی کۆمەڵگە و 

هاو�ەرژەوەندیەکانمان لە ڕێگەی دا�ەشکردنی 
سوودی کارەکانمانەوە.  �ەم کارە ئامانجمان نەک �ە 

تەنها چارەسەرکردنی پ�داویستییەکانی کۆمەڵگەیە، 
�ەڵکو �ەرەوپ�شربدنی خۆشگوزەرانی کۆمەڵگە 

ناوخۆییەکان و �ەرەپ�دانی دەرفەتە ئا�بوورییەکانیشە.

سیاسەتی فەرمی گەیاندنی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی 
)CSR( کۆمپانیاکەمان، کە �بۆ یەکەمجار لە ساڵی 

 ٢٦٠٠٠ ISO ٢٠١٩ ناس�ندرا و لەسەر �نەمای ڕێنمایبی
لەسەر �ەر�برسیارێتی کۆمەاڵیەتی، �ەردەوام دەب�ت 

�بۆ پ�شکەشکردنی ڕێنمایبی فەرمی �بۆ سرتاتیبژی 
�بڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان. ئەم سیاسەتە یارمەتی 

گەنەڵ دەدات �بۆ �ەڕێبوە�بردنی پ�شبینیەکانی 
کۆمەڵگەی ناوچەیبی و مەودای فراوانرتی �بڕۆژەی 
کۆمەاڵیەتی )CSR( �ەسەندکراوی ن�بودەوڵەتی کە 

�ەیبوەندی �ە گەشەپ�دانی �ەردەوام، مافەکانی مرۆڤ 
و ژینگەوە هەیە. ئەم سیاسەتە �ەردەوامیبی 

�ەرەوپ�ش دە�ات و هەوڵەکانی گەنەڵ فراوانرت دەکات 
�بۆ دروستکردنی �النی سرتاتیبژی زیاتر و �ەکاره�نانی 

ش�بوازناسی سیستماتیک �بۆ جێبەج�کردنی �ەرنامەکانی 
.)CSR( بڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان�

خاڵە  �نچ�نەی�ەکانی  ٢٠٢١:

١١
�بڕۆژەی وە�ەره�نانی کۆمەاڵیەتی 

داراییکرا و گەیەنرا

٢٢٥
کارمەند لە هەرێمی کوردستانی 

ع�براق �بۆ گەنەڵ لە هەرێمدا 
کاردەکەن

٣٥٢،٢٥٦$
وە�ەره�نان لە ١١ �بڕۆژەی 

کۆمەاڵیەتی ئەنجام درا

٩٤٨
کەس لە کۆمەڵگەی ناوخۆوە لە 

ناوچەکانی کارکردن لە ساڵی ٢٠٢١ 
دامەزران

٢٣٧
ئام�بر لە کۆمەڵگەی ناوخۆوە لە 

ناوچەکانی کارکردن لە ساڵی ٢٠٢١ 
�ەکرێگیبران

�ەخش�بن �ە کۆمەڵگە

گەنەڵ

گەدروستکردنی 
کاریگەرییەکی ئەرێنی

٢٠ 

هەندێک لە دەستکەوتەکانی ماوەی 
بیست ساڵی ڕا�بردوو

زیاتر لە $٦٠ ملیبۆن وە�ەره�نان لە زیاتر لە ٢٥٠ 
�بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی 

�ایبی $٥٤ ملیبۆن گرێبەستی �ەسەندکراو �بۆ ئەو 
کۆمپانیانەی کە ڕاستەوخۆ �شتیبوانی کارەکانی 

گەنەڵ دەکەن

�ەنزیکەیبی ٦٠٠ خوێندکاری زانکۆیبی ناوخۆ لە 
�ەرنامەی ڕاه�نانی تەکنیکی ئ�مەدا �ەشداریان 

کردووە

تیمی �بزیشکی کۆمپانیای نەوتی تەق تەق 
)TTOPCO( لە ساڵی ٢٠٠٧ و �ەدواوە هەموو 

ساڵ�ک لەن�بوان ٤٥ تا ٥٠ سەردانی �بزیشکی 
خۆڕایبی �بۆ ١٥ گوندی دەورو�ەر ئەنجامداوە
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٥٠٠

٤٥٠

٤٠٠

٣٥٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

داب�نکردنی  ناوخۆ  و  �ەرەپ�دانی  ئا�بوری
تیمی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان )CSR( لە ڕێگەی 

�ەکاره�نانی سیاسەتی دابینکردنی ناوخۆیبی گەنەڵ 
�ەگوێبی کۆمەڵگە ناوخۆییەکان دەکات، لە هەمان 

کاتیشدا �ا�ەند دەب�ت �ە سیاسەتی دابینکردنی ناوخۆیبی 
وەزارەتی سامانە سروشتیەکان. دڵنیا�بوون لەوەی کە 

�بڕۆژەکانمان لەالیەن ه�بزی کاری کۆمەڵگەوە �شتگیبری 
دەکرێبن، پ�کهاتەیەکی �نەڕەتی سرتاتیبژی ئ�مەیە. 

�ەه�بزکردنی ه�بزی کاری کۆمەڵگە وەک هاو�ەرژەوەندی 
لە �برۆسەکەدا و �ە زیادکردنی �ەها �بۆ ئا�بووری ناوخۆیبی لە 

ڕێگەی �ەشداریکردنیانەوە، خاوەندارێتی خۆشگوزەرانی 
درێبژخایەنی ناوچەکە دەکات.

�ە �شتیبوانی دەستپ�شخەرییەکانمان، خۆشحاڵ �بوویبن 
�ە بینینی زیاد�بوونی ژمارەی ئەو دەرفەتانەی کە �بۆ 

کۆمەڵگەی ناوخۆیبی پ�شکەش دەکرێبن سە�ارەت �ە 
هەلی کار، �ەکرێگرتنی ئام�بر، و ڕاه�نانی کارمەند.

تا کۆتایبی ساڵی ٢٠٢١، شانزە کۆمپانیای ناوخۆیبی 
خزمەتگوزارییان لە سارتە و قەرەداغ پ�شکەش 

کردووە، و هەژدە کۆمپانیای تریش �بۆ کارەکانمان لە 
تەقتەق؛ هەموویان �ەشدارییان کرد لە دروستکردنی 

کاریگەری ئەرێنی لەسەر گەشەسەندنی ئا�بووری و 
گەشەکردن لەناو ئەم کۆمەڵگانەدا.

دەستکەوت�کی سەرەکی تیمی �ەشداریکردنی 
کۆمەڵگە �ەرەپ�دانی دەرفەتە ئا�بوورییەکان �بووە �بۆ 

کاری ناوخۆ و دانیشتووان، و ئ�مە شانازی �ەو 
هاو�ەشیانەوە دەکەیبن کە لەناو کۆمەڵگەکانماندا 

�بردوومانە �ەڕێبوە. وەک ڕێبزل�نان�ک �بۆ ئەم هاو�ەشییە 
درێبژخایەنانە، ئ�مە �ەختەوەریبن کە گفتوگۆیەکی 

ئەم دواییە لەگەڵ خاوەن کارێکی ناوخۆیبی، �ەڕێبز 
مح�دیبن میبر عەزیبز، �ەیەکەوە �اس �کەیبن.

قەرەداغ سارتە تەقتەق

   دامەزراندنی ناوخۆیبی
   �ەکرێگرتنی ئام�بری ناوخۆیبی

     زێدی کۆمپانیا ناوخۆییەکان 
ناوچەی کارکردن

ئ�مە  �الن  دادەنێین  �بۆ  جێبەج�کردنی  
�ەر�برسیارێتیەکانمان  و  �ەرەپ�دانی  

تواناکانمان.

ئایا  لەڕێگەی  �ەشداریکردن  لەگەڵ  گەنەڵ  
سوودتان  بینیبوە؟

�ەڵێ،  ئ�مە  لە  ڕووی  داراییەوە  و  لە  ڕێگەی  
�ەرەپ�دانی  ل�بهاتووییەکانمان  سوودمان  

بینیبوە.
کارکردن  لەگەڵ  گەنەڵ  �اڵنەرێکی  

پ�بەخشیبویبن  �بۆ  هەوڵدان  و  گەیشنت  �ە  
توانست  و  دەرئەنجام�کی  �اشرت.

چی  �اڵنەرە  �بۆ  کۆمپانیاکەتان  �ەردەوام  ب�ت  
لە  کارکردن  لەگەڵ  گەنەڵ؟

دەرفەتەکانی  کارکردنی  گەنەڵ  �بۆ  کۆمپانیا  
ناوخۆییەکان  هاندەرمانە  �بۆ  �ەردەوامببوون.  

سوودی  ئەمە  لەوەدایە  کە  ڕێگەمان  پ�دەدات  
لە  کۆمەڵگەی  ناوخۆییەوە  �ەکرێ  �گریبن  �بۆ  

کارەکانمان،  ئەمەش  سوودی  زیاتر  �ەو  
کۆمەڵگەیە  دەگەیەن�ت  کە  ل�بوەی  هاتوویبن.  

هەروەها،  ئ�مە  هەوڵەکانی  گەنەڵ  هاندەرمانە  
�بۆ  ڕاه�نان  و  �ەکاره�نانی  کۆمەڵگەی  ناوخۆیبی  

لە  ڕاییکردنی  کارەکانماندا.  

چۆن  کۆمپانیای  سارتە  دەستیکرد  �ە  کارکردن  
لەگەڵ  گەنەڵ؟

�ەرنامەی  �ەشداریپ�کردنی  کۆمپانیاکانی  
ناوخۆی  گەنەڵ  هەل�کی  �بۆ  کۆمپانیاکەم  

ڕەخساند  کە  لە  دەستە�ەرکردنی  
خزمەتگوزاریەکان  لە  �لۆکی  سارتەدا  �ەشداری  

�کات.  ئەم  دەستپ�شخەرییە  هەل�کی  �ەرچاو  
�بوو  �بۆ  گەشەکردن  لە  کۆمپانیاکەماندا.

گەنەڵ  چۆن  �شتیبوانی  کۆمپانیاکەتانی  کرد؟
گەنەڵ  �شتیبوانی  پ�شکەش  کردووە  لە  کاتی  

جێبەج�کردنی  کارەکانماندا  کە  �بووەتە  هۆی  
�اشرت�بوونی  توانستی  کارکردن.

�ەشداری  کۆمپانیاکەتان  چۆن  دەبینیت  لەگەڵ  
کۆمپانیای  گەنەڵ  لە  ئایندەیەکی  نزیکدا؟

�ە گفتوگۆکردن لەگەڵ...
�ەڕێبز مح�دیبن میبر عەزیبز

�ەڕێبوە�ەری جێبەج�کار، کۆمپانیای سارتە

�ەشداریپ�کردنی کۆمەڵگە

   ٣٠٢

 ٥
 ٣٧

 ٤٦٣

    ١٠٣

    ١١

    ١٨٣
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    ١٨

22          ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی گەنەڵ ٢٠٢١

 �بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برسیارانە  بەخ��ین بە �ۆمەڵگە



�بڕۆژەکانی کۆمەڵگە لە ٢٠٢١
دیارتریبن �ەشداریمان لە ناوچەی قەرەداغ دەستپ�کردنی 

دروستکردنی سەنتەرێکی گەشەپ�دانی الوان �بوو. مە�ەست 
لەم �بڕۆژەیە دابینکردنی شوێن�کی هەمیشەییە �بۆ ڕاه�نان و 
�ەرەپ�دانی کارامەیبی �بۆ دانیشتوانی ناوخۆیبی لە ٨٣ گوندی 

دەورو�ەر، �ە ئامانجی �ەه�بزکردنی مندااڵن و گەنجانی 
پ�گەیشتوو �بۆ �اشرتکردنی  ل�بهاتوویبی خۆیان و �ەرزکردنەوەی 
تواناکانیان و توانستی داهاتیان.  کاری بیناسازی �ەردەوامە و 

پ�شبینی دەکرێت لە هاوینی ٢٠٢٢ دا تەواو �کرێت.
لەگەڵ مانەوەی �ەروەردە وەک پ�شینەیەکی سەرەکی �بۆ وە�ەره�نانەکانی 

کۆمەڵگەی گەنەڵ، ئ�مە خۆشحاڵ �بوویبن �ە هاو�ەشیکردنمان لەگەڵ 
خوێندنگەی سەرەتایبی گۆشان لە قەرەداغ لەڕێگەی دابینکردنی پ�داویستی 

و ئام�بری �ەروەردەیبی.

�بڕۆژەکانی تری ساڵی ٢٠٢١ لە دەورو�ەری قەرەداغ �بریتی �بوون لە 
تەواوکردنی یاریگایەکی تۆ�بی �بێ لە شارۆچکەی قەرەداغ، کە ئامانج ل�بی 

یارمەتیدانی پ�شخستنی چاالکییە وەرزشییەکان و دابینکردنی دامەزراوەیەکی 

مۆدێبرن و سەالمەتە �بۆ وەرزشوانانی گەنج �بۆ ئەوەی �ەش�بوەیەکی 
�ەردەوام وڕێک و پ�ک کۆببنەوە و یاری �کەن.

وەک پ�زانین�ک �ە پ�ویستی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان، گەنەڵ خۆشحاڵ 
�بوو �ە تەواوکردنی دانانی مۆلیدەی کارە�ای ٢٥٠ کەی ڤی لە گوندی 

جافەران، و تەواوکردنی �بڕۆژەیەک کە ئاوی خواردنەوە �بۆ گوندی سەرکۆ و 
گوندەکانی س�بوس�نان دابین دەکات. کاریگەری �ەکۆمەڵی ئەم 

دەستپ�شخەرییانە یارمەتی ئەندامانی ئەم کۆمەڵگەیەیان داوە �بۆ 
�اشرتکردنی کواڵیتی ژیان.

لە سارتە لە ساڵی ٢٠٢١ گەنەڵ ٥٠٠ نەمامی �ەدرێبژایبی ڕێگایەک چاند �ە 
مە�ەستی �اشرتکردنی ناوچەکە ، لە هەمان کاتیشدا �ەردەوامببوونمان لەسەر 

�ەروەردە وایکرد کە کۆمپیوتەر و چا�کەر �ە سێ خوێندنگەی ناوخۆیبی ناوچەکە 
ببەخشیبن. دوای ئەو الفاوە وێبرانکەرەی لە مانگی کانوونی دووەمی ٢٠٢١ 

هەول�بری گرتەوە، گەنەڵ �بڕی ١٠ هەزار دۆالری �ەخشی وەک �ەشداریکردن�ک 
لە دروستکردنی �بردێک و نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەیەکی ناوخۆیبی.

ئ�مە �ەو�ەڕی خۆشحاڵییەوە �ەهیبوایبن لە چاالکییەکانماندا هەنگاوی �ەرزتر �نێین 
و دەستپ�شخەرییە درێبژخایەنەکانی وە�ەره�نانمان لە ساڵی ٢٠٢٢ دەستپ�بکەیبن، 

دوای ئەوەی لە سەرەتای ساڵدا کاری �ەڕێبوە�بردنی ک�ڵگەکەمان گرتە ئەستۆ

کاریگەری �ەکۆمەڵی ئەم 
دەستپ�شخەرییانە یارمەتی ئەندامانی 
ئەم کۆمەڵگەیان داوە �بۆ �اشرتکردنی 

کواڵیتی ژیان 
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ڕەوشتی کار

ئ�مە لە گەنەڵ �ەئاگایبن لەو ئامانجە 
گەورانەی کار کە �بۆ خۆمانی دادەنێین. 

�ەاڵم ئەوە ش�بوازی �ەڕێبوە�بردنی 
کارەکانمانە لە �ەدیبه�نانی ئەم 

�ەرۆشیەدا، کە ئ�مە وەک ڕێکخراوێک 
پ�ناسە دەکات. شەفافیەت و دەستپاکی 

ئەو سیفەتە گرنگانەن کە وا لە گەنەڵ 
دەکەن �ە ش�بوەیەکی �ەر�برسیارانە و 

ئەخالقیانە کارەکانمان �ەڕێبوەببات.

ڕەگەزەکانی 
�ەرنامەی 

�ا�ەند�بوون �ە 
نەه�شتنی �ەرت�بل

سەرکردایەتی و 
�ا�ەندی لە 

ئاستی لوتکەدا

ڕێکارەکانی 
پ�داچوونەوە

ڕێبوشوێبن و 
چاودێبریڕێکارەکان

هەڵسەنگاندنی 
مەترسی

ڕاه�نان و 
�ەیبوەندیکردن

نەه�شتنی  �ەرت�بل
گەنەڵ لە �ەیامەکانی سە�ارەت �ە نەه�شتنی �ەرتیبل 

�ەردەوام �بووە، و ج�بی خۆیەتی ل�برەدا جارێکی تر 
�ەیامەکە دوو�ات �کەینەوە: گەنەڵ لێبووردەیبی نییە 

�ەرامبەر هەر جۆرێکی �ەرتیبل و �ا�ەندە �ە چەسپاندنی 
هەموو یاسا کارپ�کراوەکان و ڕێگریکردن و دۆزینەوە و 

�ەرەنگار�بوونەوەی گەندەڵی لە هەموو مامەڵەکانی 
کاریدا. ئەمە کارپ�کراوە �ەسەر:

•  هەموو کارمەندان
•  هەموو �ەڵ�ندەران

•  هەموو الیەنانی سێیەم کە خزمەتگوزاریەکان �بۆ 
گەنەڵ دەستە�ەر دەکەن یان لە�بری گەنەڵ 

کاردەکەن.

ڕێبوشوێبن و ڕێکارەکانی نەه�شتنی �ەرتیلی گەنەڵ �ە 
ئاشکرا لەسەر ماڵپەڕەکەمان �ەردەسنت، لەوانە 

ڕێنمایبی �بۆ کارمەندان لەسەر هەڵسەنگاندنی 
مەترسیەکان، ت�گەیشنت لە یاسا کارپ�کراوەکانی 

نەه�شتنی �ەرتیبل و ڕا�بۆرتکردنی نیگەرانیەکان 
�ەڕێگەی کەناڵە دروستەکان.

لە ساڵی ٢٠٢١ ڕاه�نانەکانی گەنەڵ �ە هەردوو 
ش�بوەی خولی ئۆنالیبن و ڕوو �ە ڕوو ئەنجامدران، کە 

تیایدا هەریەک لە یەکەکانی کار �ەر�برسیارێتی دەگرنە 
ئەستۆ �بۆ جێبەج�کردن، �ە �شت �ەسنت �ە چاودێبری 

گونجاو. ئ�مە �ە �ەکاره�نانی ش�بوازی خۆمان کە 
لەسەر �نەمای مەترسیە و سەرنج دەخاتە سەر 

نەه�شتنی �ەرتیبل، کۆنرتۆڵکردنی ئا�ڵوقە  
�ازرگانیەکانی هەناردە و هاوردە و ئاسانکاری 

خۆدزینەوەی تاوانکارانەی الیەنی س�بهەم لە �اج، ئ�مە 
�برۆسەی پ�داچوونەوەی پ�ویست ئەنجام دەدەیبن �ە 

�ەکاره�نانی ڕێکارەکانی ڕا�برسی دەر�ارەی هاو�ەشانی 
کاری الیەنی س�بهەم )ئەوانەی لە�بری گەنەڵ 

�ەیبوەندیان هەیە لەگەڵ الیەنەکانی تر( پ�ش ئەوەی 
لەگەڵیان کار �کەیبن. ئ�مە لەڕێگەی ئەندام�تیمان لە 

ترەیس ئینتەرناشناڵ )Trace International( و 
ڕێکخراوی شەفافیەتی ن�بودەوڵەتی �ەریتانیاوە 

)Transparency International UK( �ا�ەندی دەرەکی 

خۆمان دەسەلم�نیبن �بۆ جێبەج�کردنی کارەکانمان �ە 
ڕەوشت و یاسایبی و �ەر�برسیارانەوە.

ڕێبوشوێبن و ڕێکارەکانی گەنەڵ �بۆ نەه�شتنی �ەرتیبل 
لەالیەن ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن و �ەڕێبوە�بردنی 

�ااڵوە �ە تەواوی �ەسەند کراون و �ەهاوکاری ن�بوان 
هاو�ەرژەوەندیانی گروو�ەکە �شتیبوانی زیاتریشی 

ل�دەکرێت.

ئ�مە هەموومان ڕۆڵی خۆمان هەیە لە سەلماندنی 
�ا�ەندیبی �ەکۆمەڵمان �ە لەخۆگرتنی کولتورێکی 

�ا�ەندیبی �شتبەستوو �ە �نەماکانی ڕەفتاری گەنەڵ و 
�ەها دامەزراوەییەکانمان. لەسەر ئەم ال�ەڕەیە 

شەش ڕەگەزی �نچینەیبی �ەرنامەی گەنەڵ دەبینن �بۆ 
�ا�ەند�بوون �ە نەه�شتنی �ەرتیبل. وردەکاری زیاتری 

ئەم ڕەگەزانە لە ڕێبوشوێنی ئ�مە �بۆ نەه�شتنی �ەرتیبل 
و ڕێکارەکانی نەه�شتنی �ەرتیلدا هاتوون، کە 

دەتوانرێت لەسەر ماڵپەڕی گەنەڵ �دۆزرێتەوە.
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�ەرنامەی  ڕاه�نانی  مەیدانی
گەنەڵ هانی �ەڵ�ندەرانمان دەدات �ە ش�بوەیەکی 

ناوخۆیبی لەو کۆمەڵگانەی کاریان تێیدا دەکەیبن ه�بزی 
کار وەر�گرن و ئ�مە �شتگیبری لە 

دەستپ�شخەرییەکانی ڕاه�نان دەکەیبن لەکاتی 
پ�ویستدا. خۆشحاڵ �بوویبن کە لە ساڵی ٢٠٢١دا 

�برۆگرام�کی ڕاه�نانی مەیدانیمان خستە �بواری 
جێبەج�کردن کە خول�کی ڕاه�نانی هاوینەی ئۆنالینی �بۆ 

پ�نج خوێندکاری �ەیمانگای �بۆڵیتەکنیکی هەول�بر 
دابینکرد، و کۆمەڵ�ک یەکەی فراوانی گرتەوە و گەنەڵ 

توانی زانیاری و شارەزایبی لەگەڵیاندا هاو�ەش �کات؛ 
�ەتایبەتی ئەندازیاریبی شارستانی، �ەڕێبوە�بردنی 
کارەکان، سەالمەتی �برۆسەکان، �ەڕێبوە�بردنی 

سەرچاوە مرۆییەکان و تەندروستی، سەالمەتی و 
ژینگە.

کارکردن  لەگەڵ  کۆمەڵگەی  ناوخۆیبی
�ەشداریکردنی کۆمەڵگە �ەش�بوەیەکی مانادار و 

�ەردەوام �بۆ گەنەڵ زۆر گرنگە، و �ەش�کی سەرەکی 
ئەمەش �بریتیە لە �ەڕێبوە�بردنی سکااڵکان و 

داواکارییەکانی قەرە�بووکردنەوەی زەوی لەکاتی 
ڕوودانیان، لەگەڵ وەاڵم�کی هاوکات و شکۆدار. لە 

کاتی دامەزراندنی کارمەند لە کۆمەڵگە 
ناوخۆییەکانەوە، دەکرێت قورس ب�ت کە هەموو 

الیەک ڕازی �کرێت �ەهۆی سنوورداریبی هەلی کارەوە.

ت�گەیشنت و وەاڵمدانەوەی هەر ناڕەزاییەک لە 
کۆمەڵگەی ناوخۆییەوە �ەش�کی گرنگە لە ڕۆڵی تیمی 

ناوخۆیبی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی )CSR( و ئەمەش لە 
ڕێگەی �ەیبوەندییە ئاسایبی و کاریگەرەکان لەگەڵ 

هاو�ەرژەوەندیەکانی کۆمەڵگەی ناوخۆیبی و 
وەاڵمدانەوەی گونجاو و لە کاتی خۆیدا �ەدەست دێت. 

دەتوانرێت نمونەکانی ئەم ناڕەزاییانە لە بیست تۆماری 
قەرەداغەوە لە ساڵی ٢٠٢١ دا ببیرنێبن. 

قەرە�بووی  زەوی
گەنەڵ دان �ەو گرنگییەدا دەن�ت کە 

قەرە�بووکردنەوەی زەوی الی کۆمەڵگە ناوخۆییەکان 
هەیەتی و ئ�مە �ەئاگایبن لە تۆکمەکردنی 

�ەشداریکردن و گفتوگۆی �ەردەوام لەسەر ئەم 

�ا�ەتە. وەک �ەش�ک لەم �برۆسەیە، هەر ناوچەیەک 
�ەهۆی کارەکانی کۆمپانیاکەوە کاریگەری خرا�بی 
لەسەر دروست بب�ت، �ەپ�ی سیاسەتی وەزارەتی 

سامانە سروشتیەکان قەرە�بوو دەکرێتەوە. �رت 
لەمەش، هەر کاریگەرییەکی کاتی یان �اشماوەیبی 

لەسەر کۆمەڵگە دروست دەب�ت قەرە�بوو دەکرێتەوە 
�ە ش�بوەی وە�ەره�نانی ناوخۆیبی گونجاو �بۆ دابینکردنی 

سوودێکی هاوتا �بۆ کۆمەڵگە. لەماوەی ٢٠ ساڵی 
کارکردنمان لە هەرێمی کوردستانی ع�براق، گەنەڵ 
ئین�برجی قەرە�بووی �ە�بڕی زیاتر لە $٣ملیبۆن وەک 

قەرە�بووی زەوی و دانەوێڵە داوەتەوە. 

�ەرەو  ئایندە
گرنگیدانی �ەردەواممان �ە �ەشداریکردنی کۆمەڵگە 

یارمەتیدەرە �بۆ ئەوەی نیشانی �دەیبن کە چۆن 
وە�ەره�نانی �ەر�برسیارانە لە سەرچاوە سروشتییەکان 
دەتوان�ت سوودێکی �ەرچاو �ە کواڵیتی ژیان لە واڵتانی 

خانەخوێدا �گەیەن�ت، و ئ�مە شانازی �ەو کاریگەرییە 
ئەرێنییانە دەکەیبن کە �ەردەوامیین لە ئەنجامدانیان 

لە کۆمەڵگە ناوخۆییەکاندا. لە کات�کدا �ەهیبوای 
زیادکردنی چاالکییەکانیبن لە ک�ڵگەی سارتەمان لە 
ساڵی ٢٠٢٢، �ە هەمان ش�بوە �ەهیبوای دابینکردنی 

وە�ەره�نانی کۆمەاڵیەتیبی مانادار و درێبژخایەنیبن �بۆ 
کۆمەڵگە ناوخۆییەکانی ئەم ناوچەیە. �رت لەمەش، 

ئ�مە �ەئاگایبن لەوەی هەر پ�شهات�کی ئایندە لە 
سەرمایەی ئەفریقامان تەنیا ئەو کاتە پ�شدەخرێت کە 

لەگەڵ هەمان ئاستی گرنگیدان �ە �ەشداریکردن و 
وە�ەره�نانی کۆمەڵگەدا ت�کەڵ �کرێت.

�رت لەمەش، �ەو پ�یەی ساڵی ٢٠٢٢ بیست ساڵ 
�ەسەر وە�ەره�نانی گەنەڵ لە هەرێمی کوردستانی 

ع�براقدا ت�دە�ەڕێت، ئ�مە �ەهیبوای زیادکردنی 
�ەرۆشی وە�ەره�نانە کۆمەاڵیەتییەکانمانیبن لە ژێبر 

دروشمی گەنەڵ ٢٠دا، شانبەشانی ئامانجە جێ 
سەرنجەکانمان کە لە ئامانجەکانی گەشەپ�دانی 
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25          ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی گەنەڵ ٢٠٢١

 �بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برسیارانە  ڕەوشتی �ار



وەک �ەش�ک لە �ا�ەندیبی �ەردەواممان، لەساڵی 
٢٠٢١، گەنەڵ هەستا �ە ئەنجامدانی 

هەڵسەنگاندن�کی سەر�ەخۆ �بۆ کارایبی تە�ا�بوونی 
سەر�ەخۆمان �ە �نەما ڕێنوێنەکانی نەتەوە 

یەکگرتووەکان �بۆ کار و مافەکانی مرۆڤ 
)UNGPs(. هەڵسەنگاندنەکە هەم توانستی �اشی 

ئ�مە و هەم �بوارەکانی �بۆ گەشەپ�دان دەستنیشان 
کرد، و لە شت�کی گرنگدا هەڵسەنگاندنەکە 

نەخشەڕێگایەکی پ�شکەش کرد کە سەرنج 
دەخاتە سەر چوار �بوارە �ا�ەتییەکانی 

سیاسەتەکان، ل�کۆڵینەوەی پ�ویست، 

چارەسەرکردن، و �ەیبوەندییەکان و ڕاه�نان، 
�ەجۆرێک کە هەر �بوارێکی �ا�ەتیبی پ�شنیارەکان 

�بۆ �الندانانی ئایندە پ�شکەش دەکات، کە ئ�مە 
�ەو�ەڕی خۆشحاڵییەوە چاوەڕێبی جێبەج�کردنیان 

دەکەیبن وەک �ەش�ک لە سرتاتیبژی ESGمان.

هەڵسەنگاندنی  مافەکانی  مرۆڤ و 
کۆیالیەتی  هاوچەرخ

ناوەندی �ەڕێبوە�بردنی ESGمان �ا�ەند�بوون�کی 
�ەردەوامە �ە �ەڕێبوە�بردنی کارەکەمان �ە ش�بوەیەک 

کە ڕێبز لە مافەکانی مرۆڤ دەگرێت لە ت�کڕای 
ناوچەکانی کارکردندا. ئ�مە �ا�ەندیبن �ە مامەڵەکردن �ە 

ش�بوەیەکی ڕەوشتیبی و �ە دەستپاکی لە مامەڵە 
�ازرگانییەکانماندا، جێبەج�کردن و سە�اندنی 

سیستەمی کاریگەر کە مەترسی کۆیالیەتی هاوچەرخ 
لەناو هەموو ڕەگەزەکانی کارەکەماندا کەمدەکاتەوە.

لەگەڵ �ەرەسەندنی ڕەوتەکانی مافی مرۆڤ لەو 
ناوچانەدا کە کۆمپانیای گەنەڵ ئ�ن�برجی تێیدا 

کاردەکات، گرنگییەکی �ەرچاو �ەم �ا�ەتە دەدەیبن و 
هەڵسەنگاندنەکەمان ڕێگەی پ�داویبن پ�شنیاری 

کۆنکرێتی �ەرەپ�بدەیبن �بۆ نوێکردنەوەی سیاسەت و 
�برۆسەکان و ستانداردە ناوخۆییەکان، و لەم کارەدا 

�ا�ەند�بوون �ە مافەکانی مرۆڤ �ە ستانداردە 
ن�بودەوڵەتییەکانی وەک UNGPs �ەه�بز �کەیبن.

�رت لەمەش، ئ�مە داوای هەمان ستانداردی �ەرز لە 
هەموو �ەڵ�ندەران و دابینکەران و هاو�ەشە 
�ازرگانییەکانی تر دەکەیبن. وەک �ەش�ک لە 

�برۆسەکانی گرێبەستکردنمان، ئ�مە قەدەغەکردنی 
تایبەت لە �ەکاره�نانی کاری زۆرەملێ، ناچاری یان 

�ازرگانیکردن، یان هەر کەس�ک �ە کۆیلەیبی یان لە 
کۆیالیەتیدا ڕاگیبراب�ت، لەخۆدەگریبن. زانیاری زیاتر 

لەژێبر �ا�ەند�بوونەکانی ئاشکراکردنی یاسای کۆیالیەتی 
هاوچەرخی ٢٠١٥مان �ەردەستە.

س�اسەتی  زان�اریدان  و  ناڕەزایبی
گەنەڵ هانی کولتوری کراوەیبی و لێپرسینەوە دەدات 

لە هەموو کارەکانماندا و لە نیشاندانی زیاتری گرنگی 
ئەمەدا، سیاسەتی زانیاریدانمان لە ساڵی ٢٠٢١ 

پ�داچوونەوەی �بۆ کرا �بۆ �ەه�بزکردنی �ا�ەند�بوونمان 
�ەم �برۆسەیە و ج�گیبرکردنی سیاسەتی ناڕەزایبی 

لەخۆگرت. ئەمەش لە چوارچ�بوەی ئەو �ا�ەند�بوونە 
گشتیەدا �بوو کە ئەنجاممان داوە �بۆ ڕەچاوکردنی 

پ�داویستییەکانی �ەیمانی جیبهانی نەتەوە 
یەکگرتووەکان، کە الیەن�کیان داوا لە گەنەڵ دەکات 

میکانیبزم�کی ناڕەزایبی دا�ن�ت کە �ەو پ�یە الیەنی 
سێیەم �توان�ت سکااڵ الی کۆمپانیاکە �خاتەڕوو، لەوانە 

لە چوارچ�بوەی مافەکانی مرۆڤدا.

سیاسەتی نوێکراوەی ئاگادارکردنەوە و ناڕەزایبی 
هەموو ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە لە هەموو 
ئاستەکاندا لەناو کۆمپانیادا کاردەکەن، لەوانە 

�ەڕێبوە�ەران، �ەر�برسان، کارمەندان، و �ەڵ�ندەران، و 
هەر الیەن�کی سێیەمی هاو�ەرژەوەند. ئەم 

سیاسەتانە لە ڕێگەی ڕاه�نانی ناوخۆییەوە �ە 
کارمەندانی گەنەڵ دەگەیەنرێبن و �بۆ هەموو 

هاو�ەرژەوەندیەکان لەسەر وێب �بۆرتاڵی گشتی 
گەنەڵ �ەردەستە.

�ەڕێبوە�بردنی ESG وەک ڕەچاوکردن�کی سەرەکی 
�بۆ گەنەڵ دەم�ن�تەوە. لە ساڵی ٢٠٢١ گەنەڵ 

ئەنجومەنی جێبەج�کردنی سرتاتیبژی و 
گەشەکردن )Sage(ی دامەزراند، کە 

سەکۆیەکی ئاسایبی �بۆ �اسکردنی ڕەچاوکردنی 
سرتاتیبژی سەرەکی �بۆ گەنەڵ دابین دەکات - کە 

ESG پ�کهاتەیەکی گرنگە تێیدا - لە ن�بوان تیمی 
 ESG سەرکردایەتی گەنەڵ، و ڕەچاوکردنەکانی

لە سرتاتیبژی کاری فراوانرتی ئ�مەدا 
دەچەسپ�ن�ت.

ئەم کۆ�بوونەوانە تەواوکەری کۆ�بوونەوە 
 HSSE ئاساییەکانی لیبژنەی دەستەی کارگ�بڕی

یبن و کولتورێکی یەکخسنت و �ەڕێبوە�بردنی 
کاریگەرانەی ESG لەخۆدەگرن، لەگەڵ 

ئەنجومەنی جێبەج�کردنی سرتاتیبژ و گەشە )SAGE( ی گەنەڵ

�اسکردنی کردارەکانی ESG لە کۆ�بوونەوە 
گشتیەکانی  کارمەندان. جەختکردنەوەیەکی 

زیاتر لەسەر �ا�ەند�بوونەکانمان، ٢٠٢١ کە 
لەسەر ساڵی پ�شوو �نیات نرا، کە �ەش�ک لە 

�اداشتی سااڵنە �بۆ هەموو کارمەندانی گەنەڵ 
�ەیبوەست �بوو �ە �ەدیبه�نانی ئامانجەکانی 
 ،ESG سااڵنەی دامەزراوەی �ەیبوەست �ە

 ESG هەروەها لەگەڵ ج�گیبرکردنی پ�وەرەکانی
ئ�ستا لە �النەکانی هاندانی سااڵنە و درێبژخایەن، 

وردەکارییەکانی ئەمە لە ڕا�بۆرتی سااڵنەی 
ساڵی ٢٠٢١ی کۆمپانیای گەنەڵدا هاتووە 
)ل٧٥(. ئەم لەخۆگرتنەی پ�وەری ESG لە 

�اک�جی �اداشتی گەنەڵ دا �بۆ ساڵی ٢٠٢٢ 
دیسان دوو�ارە �بووەتەوە.

گەنەڵ ه�ڵ�کی گەرمی ئاگادارکردنەوە �ەڕێبوەدە�ات 
کە کارمەندان و الیەنانی سێیەم دەتوانن 

نیگەرانییەکانیان لە�ارەی کۆمەڵ�ک �ا�ەتەوە ڕا�بۆرت 
�کەن، لەوانە پ�ش�لکردنی مافەکانی مرۆڤ وەک 

کۆیالیەتی و قاچاخچ�تی مرۆڤ کە �ە چەندیبن زمان 
�ەردەستە. هەموو ڕووداوێکی زانیاریدان ل�کۆڵینەوەی 

لە�ارەوە دەکرێت و ئەنجومەنی گشتی �ەر�برسە لە 
پ�داچوونەوە و ل�کۆڵینەوە لە �انگەشەکانی پ�ش�لکاری 

یاسا. ئەگەر ئەو �انگەشانە سەلم�رنا، ئەوا �ا�ەند دەبین 
�ە گرتنە�ەری کرداری تەمب�کاری هەتا ئاستی و هەندێک 

جاریش دەرکردن لەکار.

وا پ�ویست دەکات ئەم ڕێبوشوێنە النیکەم ساڵی 
جارێک لە ڕووی یاسایبی و کارپ�کردنەوە لەالیەن 
�ەڕێبوە�ەری ئاشکراکردنی سەرپ�چی )لە ئ�ستادا 

ئەنجومەنی گشتی(، �ە هاوکاری لیبژنەی وردبینی 
پ�داچوونەوەی ت�دا �کرێت. هەموو کارمەندان 

�ەر�برسیارن لە سەرخستنی ئەم ڕێبوشوێنە و ڕێنمایبی 
دەکرێبن �بۆ ئاشکراکردنی هەر مەترسیەکی گوماناوی 
یان خرا�ەکارییەک. کارمەندان �انگه�شت دەکرێبن �بۆ 

ئەوەی ل�دوان لەسەر ئەم ڕێبوشوێنە �دەن و ئەو 
ڕێگایانە پ�شنیار �کەن کە ڕەنگە تێیدا �اشرت �کرێت. 

�ەپ�ی پ�ویست ڕاه�نان لەسەر ئەم ڕێبوشوێنە ئەنجام 
دەدرێت، ئەمەش لەگەڵ �اک�جی ڕاه�نانی هەر 
کارمەندێکی نوێ و هەروەها لەڕێگەی ڕاه�نانی 

وەرزی �بۆ هەموو کارمەندان.

�ولتوور�کی داد�ەروەری و ڕ�یزگرتن
ه�نانەکایەی شوێنکارێک کە �ەها �ە فرەچەشنی �دات، کە هەموو کەس�ک �ە ش�بوەیەکی 

داد�ەروەرانە و �ە ڕێبزەوە ، �ە گیانی هاوکاری و کراوەیبی و کارگ�بڕی، و ڕەفتارکردن �ە ڕێبز و 
دەستپاکی و کارکردنی هاریکارانە لە هەموو مامەڵەکانمان لەگەڵ هاو�ەرژەوەندیەکان، گەورە 

�بن یان �چووک مامەڵەی لەگەڵدا �کرێت.

دەستەبەر�ردنی شو�نکار�کی سەالمەت و �ار�یزراو و تەندروست
ه�نانەکایەی شوێنکارێکی سەالمەت و �ارێبزراو و تەندروست �بۆ کارمەندان و �ەڵ�ندەرانمان �بۆ 

ڕێگریکردن لە �بریندار�بوون یان نەخۆشی �ەیبوەست �ە کار، کەمکردنەوەی مەترسی لە ڕێگەی 
ڕاه�نانی ئاسایبی و ئام�بر و �برۆسەی گونجاو، و �ەه�بزکردنی ه�بزی کار.

ڕەفتار�ردن بەشێیوەیە�ی یاساییی و ڕەوشت�یی
دڵنیا�بوون لە شەفافیەت لە کارەکانمان و زنجیبرەکانی دابینکردندا، کە �ەرتیلدان �ە هەر 

ش�بوەیەک ب�ت چاو�بۆشی لێ ناکرێت، لە کات�کدا ئ�مە �ا�ەند دەبین �ە �ەڕێبوە�بردنی کارەکانمان 
توندتر لە یاسا و ڕێسا ناوخۆییەکانی هەر دەسەاڵت�کی دادوەری کە تێیدا کار دەکەیبن.

ڕ�یزگرتن لە مافە�انی مرۆڤ
�ە �ەڕێبوە�بردنی کارەکانمان �ە ش�بوەیەک کە ڕێبز لە مافەکانی مرۆڤ و شکۆی خەڵک �گرێت، 

ئ�مە �شتگیبری لە �اراستنی مافەکانی مرۆڤی دانپ�دانراوی ن�بودەوڵەتی دەکەیبن لە ناوچەکانی 
کارکردنماندا و ڕێبزیان دەگریبن.

ڕ�یزگرتن لە ژینگە
�ا�ەند�بوون �ە ستانداردە �ەرزەکانی ژینگەیبی، کەمکردنەوەی دەردانی گازی ژەهراوی، و 

�ەکاره�نانی سەرچاوەکان، و سازش نەکردن لەسەر �ەها ژینگەییەکانمان �بۆ قازانج یان 
�ەرهەمه�نان، کەمکردنەوەی شوێنپ�ی ژینگەییمان و �اراستنی جۆراوجۆریبی زیندەیبی، 

لەکات�کدا �شتگیبری لە ئامانجەکانی گواستنەوەی وزە دەکەیبن.

�ار�ردن لەگەڵ هاوتا�انمان
کارکردن �ە هاو�ەشی لەگەڵ الیەنانی سێیەم کە ڕەنگدانەوەی �ەهاکانمانن و �ەپ�ی ئەوان 

کاردەکەن، دڵنیا�بوون لەوەی کە ئەوان �ە �ا�ەند�بوون �ە هەموو یاسا ناوخۆییە کارپ�کراوەکان 
کاردەکەن و لەگەڵ هەمان ستانداردە ڕەوشتییەکان هاوتان کە ئ�مە �شتگیبریان دەکەیبن.

ئاشکرا�ردنی بازاڕ و ڕ�گریکردن لە مامەڵە�ردنی ناوخۆییی
ڕا�بۆرتکردن لەسەر کارەکەمان �ە ش�بوەیەکی شەفاف و ورد و لە کاتی خۆیدا، �ا�ەند�بوون �ە 

دابینکردنی �ەڕێبوە�بردن و سیستەم و �برۆسەکان �بۆ دیاریکردنی ئەوەی کە ئایا کۆمپانیاکە 
خاوەنی زانیاری ناوخۆیبی و کۆنرتۆڵکردنی کارمەندە کە مامەڵە لەگەڵ �شک و 

دەستە�ەرییەکانی تردا دەکات.

بەشداریپێکردنی بەر�یرس�ارانەی �ۆمەڵگە و وەبەرهێنان
مامەڵەکردن �ە ڕێبزەوە لەگەڵ ئەو کۆمەڵگانەی کە کاریان ت�دا دەکەیبن، �ە �ەرنامەیەکی وە�ەره�نانی 

کۆمەاڵیەتی و �ەشداریپ�کردن لەسەر �نەمای گەشەپ�دانی ئا�بووری �ەردەوام، �ەیبوەندییە مانادارەکانی 
کۆمەڵگە، تواناسازی لە ڕێگەی �ەروەردە و ڕاه�نانەوە، و تەندروستی کۆمەڵگە.

سەرمایەمان
�اراستنی سەرمایەی �ەرجەستە و نا�ەرجەستەی کۆمپانیا �بۆ سوودی هاو�ەرژەوەندیەکانی.

ئەر�ی دەنگ هەڵبیڕیین و ڕا�یۆرتکردن
دابینکردنی شوێنکارێکی �ارێبزراو و سەالمەت و تەندروست، هاندانی ئەرێنی هەموو کارمەندان 

و ستافی �ەڵ�ندەر �بۆ وروژاندنی هەر نیگەرانییەکی �ەیبوەست �ە کار، �شتگیبریکردنی ئەو 
کارمەندانەی کە نیگەرانی ڕاستەقینە دەوروژێنن، و گرتنە�ەری ڕێبوشوێبن لە دژی هەر تاک�ک 

کە هەڕەشە یان تۆڵەسەندنەوە لە کارمەندێک دەکات �ەهۆی وروژاندنی نیگەرانییەک �ە 
نیەت�کی �اشەوە.

26          ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی گەنەڵ ٢٠٢١

 �بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برسیارانە  ڕەوشتی �ار



یاسای  ڕەفتار
یاسای ڕەفتاری ئ�مە �نەمای هەموو ئەو کارانەیە کە 

ئەنجامی دەدەیبن و �ناغەیەک �بۆ ڕێنماییکردنی 
کارمەندانمان �بۆ �بوون �ە خاوەن کارێکی ڕەوشتیبی 

دەستە�ەر دەکات.

دوای جێبەج�کردنی سەرکەوتووانەی یاسای ڕەفتاری 
هەموارکراوی گەنەڵ لە ساڵی ٢٠٢٠، ئەم �ەهایانە 

وەک �ناغەیەک �بۆ �براکتیبزەکانی کاری گەنەڵ 
چەسپ�رناون و �ەردەوامن لە دانانی پ�شبینیەکی ڕوون 

سە�ارەت �ە چۆن�تی هەڵسوکەوتی خەڵکەکەمان 
لەکاتی ئەنجامدانی هەر چاالکیەک کە ڕاستەوخۆ یان 

ناڕاستەوخۆ �ەیبوەندی �ە کارەکەمانەوە هەب�ت. یاسای 
ڕەفتاری ئ�مە ئاماژە �ە �ەها دامەزراوەییەکانمان 

دەکات و جێبەج�کردنیان لە کار و �بڕیارەکانی ڕۆژانەماندا 
دەخاتە ڕوو، و پ�کهاتەیەکی سەرەکی وەرگرتنی 

کارمەندەکانمان پ�ک دەه�ن�ت. کارپ�کردنی یاسای 
ڕەفتار �بریتیە لە کارپ�کردنی ڕەفتاری گەنەڵ، 

ئەنجامدانی کارەکان �ە ڕێگەیەکی �اشرت و دروستکردنی 
جیاوازییەکی �ەرجەستە لە ژیانی خەڵکدا.

دەش�ت هەر شکست�کی کارمەندان لە �ا�ەند�بوون �ە 
یاسای ڕەفتار و ڕێبوشوێنەکانمانەوە بب�تە مایەی 

کرداری تەمب�کاری. �رت لەمەش، �بۆ ئەوەی دڵنیابین 
لە هاریکاری و کارکردنمان لەگەڵ الیەنانی س�بهەم 

�ەجۆرێک کە ڕەنگدانەوەی �ەهاکانمان ب�ت، پ�ویستە 
لەسەر هاو�ەشانی کارمان �ەگوێبرەی ڕێبوشوێبن و 

ڕێکارەکانمان وەک �ەش�ک لە �برۆسەی �ەسەندکردنی 
تۆمارکردن، واژۆی �بڕوانامەی �ەهاکانمان �کەن.

یاسای ڕەفتاری گەنەڵ

�ولتوور�کی داد�ەروەری و ڕ�یزگرتن
ه�نانەکایەی شوێنکارێک کە �ەها �ە فرەچەشنی �دات، کە هەموو کەس�ک �ە ش�بوەیەکی 

داد�ەروەرانە و �ە ڕێبزەوە ، �ە گیانی هاوکاری و کراوەیبی و کارگ�بڕی، و ڕەفتارکردن �ە ڕێبز و 
دەستپاکی و کارکردنی هاریکارانە لە هەموو مامەڵەکانمان لەگەڵ هاو�ەرژەوەندیەکان، گەورە 

�بن یان �چووک مامەڵەی لەگەڵدا �کرێت.

دەستەبەر�ردنی شو�نکار�کی سەالمەت و �ار�یزراو و تەندروست
ه�نانەکایەی شوێنکارێکی سەالمەت و �ارێبزراو و تەندروست �بۆ کارمەندان و �ەڵ�ندەرانمان �بۆ 

ڕێگریکردن لە �بریندار�بوون یان نەخۆشی �ەیبوەست �ە کار، کەمکردنەوەی مەترسی لە ڕێگەی 
ڕاه�نانی ئاسایبی و ئام�بر و �برۆسەی گونجاو، و �ەه�بزکردنی ه�بزی کار.

ڕەفتار�ردن بەشێیوەیە�ی یاساییی و ڕەوشت�یی
دڵنیا�بوون لە شەفافیەت لە کارەکانمان و زنجیبرەکانی دابینکردندا، کە �ەرتیلدان �ە هەر 

ش�بوەیەک ب�ت چاو�بۆشی لێ ناکرێت، لە کات�کدا ئ�مە �ا�ەند دەبین �ە �ەڕێبوە�بردنی کارەکانمان 
توندتر لە یاسا و ڕێسا ناوخۆییەکانی هەر دەسەاڵت�کی دادوەری کە تێیدا کار دەکەیبن.

ڕ�یزگرتن لە مافە�انی مرۆڤ
�ە �ەڕێبوە�بردنی کارەکانمان �ە ش�بوەیەک کە ڕێبز لە مافەکانی مرۆڤ و شکۆی خەڵک �گرێت، 

ئ�مە �شتگیبری لە �اراستنی مافەکانی مرۆڤی دانپ�دانراوی ن�بودەوڵەتی دەکەیبن لە ناوچەکانی 
کارکردنماندا و ڕێبزیان دەگریبن.

ڕ�یزگرتن لە ژینگە
�ا�ەند�بوون �ە ستانداردە �ەرزەکانی ژینگەیبی، کەمکردنەوەی دەردانی گازی ژەهراوی، و 

�ەکاره�نانی سەرچاوەکان، و سازش نەکردن لەسەر �ەها ژینگەییەکانمان �بۆ قازانج یان 
�ەرهەمه�نان، کەمکردنەوەی شوێنپ�ی ژینگەییمان و �اراستنی جۆراوجۆریبی زیندەیبی، 

لەکات�کدا �شتگیبری لە ئامانجەکانی گواستنەوەی وزە دەکەیبن.

�ار�ردن لەگەڵ هاوتا�انمان
کارکردن �ە هاو�ەشی لەگەڵ الیەنانی سێیەم کە ڕەنگدانەوەی �ەهاکانمانن و �ەپ�ی ئەوان 

کاردەکەن، دڵنیا�بوون لەوەی کە ئەوان �ە �ا�ەند�بوون �ە هەموو یاسا ناوخۆییە کارپ�کراوەکان 
کاردەکەن و لەگەڵ هەمان ستانداردە ڕەوشتییەکان هاوتان کە ئ�مە �شتگیبریان دەکەیبن.

ئاشکرا�ردنی بازاڕ و ڕ�گریکردن لە مامەڵە�ردنی ناوخۆییی
ڕا�بۆرتکردن لەسەر کارەکەمان �ە ش�بوەیەکی شەفاف و ورد و لە کاتی خۆیدا، �ا�ەند�بوون �ە 

دابینکردنی �ەڕێبوە�بردن و سیستەم و �برۆسەکان �بۆ دیاریکردنی ئەوەی کە ئایا کۆمپانیاکە 
خاوەنی زانیاری ناوخۆیبی و کۆنرتۆڵکردنی کارمەندە کە مامەڵە لەگەڵ �شک و 

دەستە�ەرییەکانی تردا دەکات.

بەشداریپێکردنی بەر�یرس�ارانەی �ۆمەڵگە و وەبەرهێنان
مامەڵەکردن �ە ڕێبزەوە لەگەڵ ئەو کۆمەڵگانەی کە کاریان ت�دا دەکەیبن، �ە �ەرنامەیەکی وە�ەره�نانی 

کۆمەاڵیەتی و �ەشداریپ�کردن لەسەر �نەمای گەشەپ�دانی ئا�بووری �ەردەوام، �ەیبوەندییە مانادارەکانی 
کۆمەڵگە، تواناسازی لە ڕێگەی �ەروەردە و ڕاه�نانەوە، و تەندروستی کۆمەڵگە.

سەرمایەمان
�اراستنی سەرمایەی �ەرجەستە و نا�ەرجەستەی کۆمپانیا �بۆ سوودی هاو�ەرژەوەندیەکانی.

ئەر�ی دەنگ هەڵبیڕیین و ڕا�یۆرتکردن
دابینکردنی شوێنکارێکی �ارێبزراو و سەالمەت و تەندروست، هاندانی ئەرێنی هەموو کارمەندان 

و ستافی �ەڵ�ندەر �بۆ وروژاندنی هەر نیگەرانییەکی �ەیبوەست �ە کار، �شتگیبریکردنی ئەو 
کارمەندانەی کە نیگەرانی ڕاستەقینە دەوروژێنن، و گرتنە�ەری ڕێبوشوێبن لە دژی هەر تاک�ک 

کە هەڕەشە یان تۆڵەسەندنەوە لە کارمەندێک دەکات �ەهۆی وروژاندنی نیگەرانییەک �ە 
نیەت�کی �اشەوە.

27          ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی گەنەڵ ٢٠٢١

 �بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برسیارانە  ڕەوشتی �ار



کۆنرتۆڵکردنی ژینگەی سروشتی

کۆنرتۆڵکردنی  خاشاکی سارتە  ٢٠٢١:

سفر
ن�بررا �بۆ ز�ڵدان

٪٩٢
خاشاک دوو�ارە �ەکاره�نانەوەی �بۆ کرا

٪٨
کرا �ە خۆڵەم�ش

چاودێبریکردنی  کواڵ�تی  هەوای 
سارتە:

سفر
تێپەڕاندنی ڕێساکانی کواڵیتی هەوای ساڵی ٢٠٢٠ی 
هەرێمی کوردستانی ع�براق �بۆ کارەکانی سارتەمان 

لە ساڵی ٢٠٢١

کۆنرتۆڵکردنی  خاشاک
گەنەڵ �ەردەوامە لە �نیاتنانی ناو�انگی نایا�بی 

کۆنرتۆڵکردنی خاشاکمان لە سەرانسەری هەموو ئەو 
�بوارانەی کە ئ�مە تێیدا کاردەکەیبن. ئەم گرنگی پ�دان و 

پ�شکەوتنی �ەردەوامە لە ش�بوازەکانی کۆنرتۆڵکردنی 
خاشاک، وایکرد کە ڕژێمی خاشاکمان لە سارتەوە 

�اشماوەی سفر �بۆ ز�ڵدانەکان دروست �کات، کەم�ک 
زیاتر لە ٨٪ �بۆ سووتاندن، لەگەڵ ٩٢٪ی خاشاک 

دوو�ارە �ەکاره�رنانەوە. لە ساڵی ٢٠٢١دا سارتە �ە 
گشتی ٣٢،٣٧٢ م٣ خاشاکی �ەرهەمه�ناوە کە لە 

٢،٤٦١ م٣ خاشاکی گشتی پ�کهاتووە.

�ەرنامەیەکی توندی جیاکردنەوەی خاشاک لە سارتە و 
قەرەداغ لە ئارادایە کە �نەما و �لە�ەندی کۆنرتۆڵکردنی 

خاشاک �ەیبڕەو دەکات. �رت لەمەش، ئ�مە �ەردەوام 
�بوویبن لە پ�شکەوتن لەگەڵ �ەرنامەکانی دوو�ارە 
�ەکاره�نانەوەی ئۆفیسەکانمان، کە ئۆفیسەکانی 

هەرێمی کوردستانی ع�براق، تورکیا و شانشینی 
یەکگرتوو دەگرێتەوە. 

هەروەها ئ�مە خۆشحاڵ �بوویبن �ە ت�کەڵکردنی 
�ەرنامەکانی کۆنرتۆڵکردنی خاشاکمان لەگەڵ 
�شتگیبری �ەردەوامیبی گەنەڵ �بۆ تواناسازی 

ناوخۆیبی. ئ�مە گرێبەستمان ئەنجام داوە �بۆ ال�بردنی 
خاشاک و دوو�ارە �ەکاره�نانەوە و چارەسەرکردن 

لەڕێگەی کۆمپانیا ناوخۆییەکان و کارمەندانمان 
�ەیبوەندی �ەه�بزیان هەیە لەگەڵ �ەڵ�ندەرانی خاشاکی 

ناوخۆ �بۆ ناساندنیان �ە دەستپ�شخەرییە نوێکانی 
دوو�ارە �ەکاره�نانەوە �بۆ هاندانی چارسەرییەکانی 
گرتنەدەستی کاریگەر و سەالمەت و �براکتیبزەکانی 

خاشاک. �ە سەرنجدان لەوەی کە ئەو ناوچانەی کە لە 
ڕووی جوگرافییەوە دوورن کە کۆمپانیای گەنەڵ تێیدا 

کاردەکات ژێبرخانی خاشاکی هە�بووی سنووردار 
پ�شکەش دەکەن، ئەم �ەیبوەندییە لەگەڵ �ەڵ�ندەرە 

ناوخۆییەکان �ە مە�ەستی یارمەتیدانی �شتگیبریکردنی 
�براکتیبزەکانی کۆنرتۆڵکردنی خاشاکی �ەردەوام و 

ج�گیبرە لە سەرانسەری هەرێمدا.

چاودێبریکردنی  �ەردەوام�بی  کواڵ�تی  
هەوا

لەگەڵ �ەرەسەندنی کارەکانی سارتە ئ�مە 
�ەردەوامیین لە هەوڵەکانمان �بۆ چاودێبریکردن و 

کەمکردنەوەی هەر کاریگەرییەکی نەرێنی �ەیبوەست 
�ەم کارانە. لە نمایش�کی ئەم هەواڵنەدا، لە ساڵی 

٢٠٢١ �ەردەوام �بوویبن لە چاودێبریکردنی 
�ەردەوامیبی هەوا لە سێ یەکەی چاودێبری کواڵیتی 

هەوا لەناو ک�ڵگەی سارتە. دوای دامەزراندنی ه�ڵ�کی 
�نەڕەتی لە ساڵی پ�شوودا، ئەم �ەرنامە �ەردەوامە 

ت�گەیشتن�ک لە �ارودۆخی کواڵیتی هەوای ناوخۆیبی 
دەدات لەگەڵ �ەرەسەندنی کارەکانی سارتە و ڕێگە 
�ە چاودێبریکردنی �ەردەوامیبی کارەکانمان دەدات �ە 

مە�ەستی ڕێگریکردن لە کاریگەری نەرێنی لەسەر 
تەندروستی کۆمەڵگەکانی دراوسێ.

لە ساڵی ٢٠٢١ دا زانیارییەکانی کواڵیتی هەوا �ەراورد 
کران �ەرامبەر ڕەشنووسی توندتری ڕێساکانی ٢٠٢٠ی 

هەرێمی کوردستانی ع�براق )�ە پ�چەوانەی ڕێساکانی 
٢٠١١ کە لە ساڵی �نەڕەتیماندا �ەکاره�رنان( و تەنانەت 

لە �ەرامبەر ئەم ڕێنماییە توندترانەدا، هیچ زیادەیەک 
تۆمار نەکرا.

28          ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی گەنەڵ ٢٠٢١

 �بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برسیارانە  �ۆنرتۆڵکردنی ژینگەی سروشتی



گەنەڵ گرنگی �اراستنی ژینگەی 
سروشتی دەزان�ت و ئ�مە �ەهایەکی 

گەورە دەدەیبن �ەو ناوچە سروشتییانەی 
کە تێیدا کار دەکەیبن. �رت لەمەش، ئ�مە 

دان دەنێین �ە پ�ویستی ئەنجامدانی 
کارەکانمان �ەجۆرێک کە مەترسی 

ژینگەیبی �ەڕێبوەدە�ات و هەر 
ئەگەرێکی کاریگەری نەرێنی 

کەمدەکاتەوە. ئەمەش درێبژدەب�تەوە 
�بۆ �ەکاره�نانی سەرچاوە، کۆنرتۆڵکردنی 

خاشاک، کواڵیتی هەوا، ڕێگریکردن لە 
پیسببوون و �اراستنی جۆراوجۆریبی 

زیندەیبی.
سرتات�بژی  گەنەڵ

�ە سەرنجدان لە سروشتی هەمەچەشنی کارەکانمان و 
ئەو ڕێکبەندە ژینگەییە جۆراوجۆرانەی کە تێیدا کار 

دەکەیبن، ڕێبازی �نەما لەسەر مەترسیمان �بۆ 
کۆنرتۆڵکردنی ژینگەی سروشتی دڵنیایبی دەدات 
لەوەی کە ئ�مە هەوڵ و وە�ەره�نانەکانمان لەو 

شوێنانە تەرخان دەکەیبن کە زۆرتریبن پ�ویستیان 
پ�یەتی، �بۆ �ەڕێبوە�بردن و کەمکردنەوەی هەر 

ئەگەرێکی کاریگەر.

کۆنرتۆڵکردنی  ژینگە لە کاردا
ئ�مە لە گەنەڵ سەرنجمان لەسەر کۆنرتۆڵکردنی 

خاشاک و کەمکردنەوەی �ەکاره�نانی سەرچاوەکان و 
ئاو و �اراستنی ژینگەی سروشتییە �ە درێبژایبی 

کارەکانمان:

•  ئ�مە �ەردەوامیین لە داڕشتنی سیاسەت و ڕێکار و 
 ISO النەکانمان �بۆ هاوتا �بوون لەگەڵ مەرجەکانی�
١٤٠٠١ کە ئ�مە پ�شکەوتنیان ت�دا دەکەیبن �ەرەو 

�بڕواپ�دان

•  �ە هاوکاری لەگەڵ هاو�ەرژەوەندیەکانی ناوخۆ و 
شانبەشانی ستانداردی توانستی ٦ی دامەزراوەی 

دارایبی ن�بودەوڵەتی )IFC( سە�ارەت �ە 
جۆراوجۆریبی زیندەیبی، ئ�مە لە �برۆسەی 
�ەرەپ�دانی �ەرنامەیەکی کەمکردنەوەی 

کاریگەری لە قەرەداغ 

•  ئ�مە �ەردەوامیین لە �ا�ەند�بوون �ە �النی 
کۆنرتۆڵکردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی )ESG(مان 

�ە مە�ەستی چاودێبریکردن و �ەدەمەوەچوون 
�ەپ�ی پ�ویست �بۆ کاریگەرە ئەگەرییەکان، کە 

لەوانەیە لەگەڵ کۆمەڵگە ناوخۆییەکان 
سەرهەڵبدەن 

•  ئ�مە لە کارەکانماندا �ە چاالکی دەم�نینەوە و 
دەتوانیبن خۆمان لەگەڵ گۆڕانکارییە پ�ویستەکان 

�گونج�نیبن �بۆ کۆنرتۆڵکردنی �ەردەوامیبی ژینگە، کە 
�ەشە �ەیبوەندیدارەکانی گەنەڵ ل�بی �ەر�برسیارن �بۆ 

جێبەج�کردنی ئەم ڕێبوشوێبن و �النانە لە سەر 
ئاستی ناوخۆیبی، �ە مەرج�ک چاودێبری و 

ڕا�بۆرتکردنی گونجاو لە ن�بو گرو�ەکەدا ئەنجام 
�درێت.

کۆنرتۆڵکردنی  ئاو
وەک �ەش�ک لە �ەر�برسیارێتی ژینگەییمان، ئ�مە 

دەزانیبن کە لە ناوچەیەکدا کاردەکەیبن سەرچاوەی 
ئاوی سنوردارە و �ەردەستببوونی ئاوی شیبریبن �ەنرخە. 

�بۆیە کۆنرتۆڵکردنی �ەکار�بردنی ئاو وەک پ�شینەیەکی 
سەرەکی دەم�ن�تەوە و �ەردەوام هەوڵ دەدەیبن �بۆ 

�اشکردنی زیاتر لە �براکتیبزەکانی دوو�ارە 
�ەکاره�نانەوە هاوشانی �ەردەوامببوونی کارەکانمان. 

�ە درێبژایبی ساڵی ٢٠٢١ کۆمپانیای گەنەڵ 
�ەکاره�نانی ئاو و سەرچاوەکەی و فڕێدانی لە هەموو 

شوێنەکانمان لە سەرانسەری هەرێمی کوردستانی 
ع�براقدا تۆمار کردووە. ئ�مە �ەردەوامیین لە گرنگیدان 

�ە کەمکردنەوەی �ەکاره�نانی ئاوی شیبریبن �ە 
زیادکردنی �بڕی ئاو �بۆ دوو�ارە �ەکاره�نانەوە ، وەکو 

دوو�ارە �ەکاره�نانەوەی ئاوی ئاوەڕۆ لە ڕێگەی 
یەکەی �اککردنەوەی ئاوەڕۆی �لە �ەرزمان لە سارتە، 

یان ئاوی ئاوەڕۆی �ەرهەمه�نانی چارەسەرکراو �بۆ 
لیتەی هەڵکەندن. شوێنەکانی کارکردنمان �ەیەکەوە 

ساڵی ٢٠٢١ لە سارتە و قەرەداغ �ە گشتی ١٢٤،٥٨٦ 
مەترە س�جا ئاوی �ەکاره�ناوە کە ١١٠،٤٣٧ مەتر 

س�جا �بۆ �ەکاره�نانی ناوماڵ �بوو.

هەموو ئاوێکی ئاوەڕۆ چارەسەر دەکرێت �بۆ ه�نانەدی 
پ�وەرە ژینگەییە کارپ�کراوەکان پ�ش ت�بڕژانی �بۆ ن�بو 

ژینگە. ئاوی ئاوەڕۆی �ەرهەم ه�رناو یان چەور یان لە 
شوێنی کارەکە لە ناو گۆمی تایبەتدا �ە �ەکاره�نانی 

سیستەم�کی �برژێنەر چارەسەر دەکرێت یان دە�برێتە 
دامەزراوەیەکی دیاریکراوی حکومەت �بۆ 

چارەسەرکردن لە �بۆیلەرەکاندا، نەوتی کۆکراوە �ە 
ش�بوەیەکی �ەشەکی �ااڵوتەکراو و �اشماوە �بۆ 

چەندیبن مە�ەستی وەک سووتەمەنی، ڕۆنی 
گەرمکردنەوە یان چەورکەر �ەکار دەه�رنێتەوە. ئەمە 

�ەش�کە لە سرتاتیبژی کۆنرتۆڵکردنی ئاوی گەنەڵ کە 
ئاوی �ەرهەمهاتوو، لیتاوی ئاویبی یان ئاوەڕۆی تری 

چارەسەرکراو �ەکاره�نانەوە/ دوو�ارە �ەکاره�نانەوەی 
�بۆ دەکرێت لەهەر کوێ گونجاو ب�ت.

کۆنرتۆڵکردنی ژینگەی سروشتی
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 �بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برسیارانە  



کۆنرتۆڵکردنی  مەترس�ەکانمان  و 
پ�وانەکردنی  �ەرەوپ�ش  چوونمان

ئەم ڕا�بۆرتە وردەکاریبی مەترسییەکانی گۆڕانی کەشوهەوا و هەندێک لەو 
ئالنگارییانەی لەخۆگرتووە کە �ەهۆی گواستنەوەی وزەوە دێنە کایەوە، �ە 
جیاش دیکۆم�نتی کردووە کە چۆن گەنەڵ ئەم قۆناغی گواستنەوەیە وەک 

کارێکی �ەر�برسیارانە �ەڕێبوەدە�ات. هەریەک�ک لەم ڕەگەزانە ئالنگاریبی 
�ەردەوامیبی دەخەنە ڕوو، و ئ�مە لەم ال�ەڕانەی خوارەوەدا وردەکارییەکانی 

ڕێکارەکانی �ەڕێبوە�بردن دەخەینەڕوو کە �بۆ چارەسەرکردن و کەمکردنەوەی 
مەترسییەکانی �ەیبوەست �ەو ئالنگارییانە داڕێبژراون.

لەم بەشەدا
کۆنرتۆڵکردنی مەترسیەکانی 

٣٢ �ەردەوامیبی 

٣٤ فەرهەنگ 
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�برۆسەی  هەڵسەنگاندنی  کاریگەری 
ژینگەیبی  کۆمەاڵیەتی  تەندروستی 

)ESHIA(
ڕەگەزێکی گرنگی ڕێبازی گەنەڵ �بۆ کۆنرتۆڵکردنی 

هەردوو ژینگەی سروشتی و �نیاترناو ڕۆڵی �برۆسەی 
هەڵسەنگاندنی کاریگەری تەندروستی کۆمەاڵیەتی 

ژینگەییە )ESHIA(. �برۆسەی ESHIA پ�ش هەر 
چاالکیەکی �ەرەپ�دان دەب�ت لەالیەن کۆمپانیای 

گەنەڵەوە �ە مە�ەستی دەستنیشانکردن و 
�ەڕێبوە�بردنی کاریگەرییە ڕەخساوەکان لە 

کارەکانمانەوە و ڕێبوشوێنی کەمکردنەوەی �ەه�بز �بۆ 
هەر کاریگەرییەکی ئەگەری دابین دەکات. ئەم 

�برۆسەیە �ەش�کی �نەڕەتی لە �الندانانی �بڕۆژەکەمان 
پ�کدەه�ن�ت کە تێیدا:

•  یاسادانەرانی ناوخۆیبی ئاگادار دەکرێنەوە و پ�ش 
�ەسەندکردنی �بڕۆژەکان دەرفەتیان پ�دەدرێت �بۆ 

گفتوگۆ
•  �الن�کی کۆنرتۆڵکردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی و 

�ەڕێبوە�بردن )ESG( �ەرەپ�دەدرێت �بۆ 
چاودێبریکردن و وەاڵمدانەوەی کاریگەرییە 

ڕەخساوەکانی ژینگە، کۆمەاڵیەتی و مافەکانی 
مرۆڤ، و ئەو ناڕەزایەتیانەی کە لەوانەیە لەگەڵ 

کۆمەڵگە ناوخۆییەکان سەرهەڵبدەن.

 )IFC( گەنەڵ �برۆسەی ڕێکخراوی دارایبی ن�بودەوڵەتی
�ەیبڕەو دەکات و �ە ئەنجامدانی ESHIA �ەم ش�بوەیە، 

ئ�مە نەک تەنها داواکارییەکانی حکومەت و کۆمەڵگەی 
خانەخوێبی ناوخۆیبی جێبەجێ دەکەیبن �بۆ �اراستنی 

یەکپارچەیبی ژینگە و کۆمەڵگەکانی ئەو ناوچانەی کە 
ئ�مە تێیدا کاردەکەیبن، �ەڵکو �رت لەمەش، شانازی 
دەکەیبن �ەوەی کە �ا�ەندیبن �ە �اشرتیبن ستانداردە 

ن�بودەوڵەتییەکان کە �ە IFC ڕێنمایبی کراون.

جۆراوجۆریبی  زیندەیبی  و  �ەڕێبوە�بردنی 
زەوی

 ESHIA یەک�ک لە ڕەگەزەکانی �برۆسەی
هەڵسەنگاندنی کاریگەرییە ڕەخساوەکانی 

جۆراوجۆریبی زیندەیبی و ڕێبوشوێنی پ�ویستە �بۆ 
کەمکردنەوەی هەر کاریگەرییەکی ئەگەریبی.  

گەنەڵ زۆرتریبن گرنگی �ە �اراستنی جۆراوجۆریبی 
زیندەیبی دەدات و ئ�مە �ەردەوامیین لە کارکردن �ە 

هاوکاری لەگەڵ هاو�ەشەکانمان �بۆ �اراستنی ژینگەی 
سروشتی. �رت لەمەش، ئ�مە دان �ە گرنگی �اراستنی 

جۆراوجۆریبی زیندەیبی دەنێین وەک �ەش�کی دانە�بڕاو 
لە گەشەپ�دانی �ەردەوام و �ا�ەندیبن �ە �اراستنی 

ڕووەک و گیاندارەکان لە نزیکی سەرمایەکانمان.

میکانیبزمی فەرمی ئ�مە �بۆ �ەڕێبوە�بردنی کاریگەری 
جۆراوجۆریبی زیندەیبی لە ڕێگەی �ەرەپ�دان و 

جێبەج�کردنی �النی �ەڕێبوە�بردنی جۆراوجۆریبی 
زیندەیبی )BMP( جێبەجێ دەکرێت. ئەمە 

چوارچ�بوەیەک �بۆ کۆنرتۆڵکردنی مەترسی و 
کاریگەرییەکانی �بڕۆژە، کە �ە تایبەتی �ەیبوەندییان �ە 

جۆراوجۆریبی زیندەییەوە هەیە، دابین دەکات، و 
کرداری کۆنرتۆڵکردنی گونجاو دیاری دەکات. دوای 
جێبەج�کردن، BMP �ەردەوامە لە چاودێبریکردن و 

پ�وانەکردنی توانستی هەر �بڕۆژەیەکی �ەیبوەست �ە 

�اراستنی جۆراوجۆریبی زیندەیبی و هەروەها 
جێبەج�کردنی ڕێبوشوێنی �اراستنی زیادە 

لەخۆدەگرێت، کە کاریگەرییەکی ئەرێنی تەواو لە 
�ەهاکانی جۆراوجۆریبی زیندەیبی �بۆ شوێنی 

نیشتەجێبوون �ەدەست دەه�ن�ت، کە �ە ش�بوەیەکی 
کاتی لەکاتی ئەم کارانەدا کاریگەرییان لەسەرە.

وەک دانپ�دانان�ک �بۆ ژینگەی هەستیاری دەورو�ەری 
کارەکانمان لە قەرەداغ، ئ�مە �ە هاو�ەشی لەگەڵ 

فەرمانگەی دارستانی ناوخۆیبی، ڕێکخراوی سروشتی 
ع�براق )Nature Iraq(، و دامەزراوەی ڕووەکی 

کوردستان کاردەکەیبن �بۆ �اراستنی ئەم ژینگەیە و �بۆ 
�ەدەسته�نانی سفر زیانی سافی جۆراوجۆریبی 

زیندەیبی.  قەرەداغ لە ئاستی ن�بودەوڵەتیدا وەک 
شوێن�کی گرنگی جۆراوجۆریبی زیندەیبی ناسراوە و 

لەالیەن یەک�تی ن�بودەوڵەتی �بۆ �اراستنی سروشت 
)IUCN( وەک ناوچەیەکی سەرەکی جۆراوجۆریبی 

زیندەیبی �بۆل�بن کراوە. �ەهۆی ئەم دۆخە ژینگەییە 
هەستیارە، �النی کارکردنی جۆراوجۆریبی زیندەیبی 

تایبەت �ە شوێنەکە )BAP( دروستکراوە 

�بۆ خستنەڕووی ئامانجەکان، چاودێبریکردنی 
پ�داویستییەکان، و هەڵسەنگاندنی کاریگەرییەکانی 
جۆراوجۆریبی زیندەیبی لە سەرانسەری قۆناغەکانی 

پ�ش بیناسازی، بیناسازی، کارپ�کردن و لەکارخسنت. 

لەگەڵ پ�شکەوتنی کارەکانمان لە سۆماڵیالند، ئ�مە 
ل�کۆڵینەوەی توندی هاوش�بوە ئەنجام دەدەیبن �ە 

مە�ەستی هەڵسەنگاندن و کەمکردنەوەی 
کاریگەرییەکانمان لەسەر جۆراوجۆریبی زیندەیبی لە 

ناوچەکانی دەورو�ەری کارەکانمان. 
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 �بوون �ە خاوەن کارێکی �ەر�برسیارانە  �ۆنرتۆڵکردنی ژینگەی سروشتی



بابەتە �ەییوەندیدارە�ان ڕێبازی بەشداریپێکردن هاوبەرژەوەندی گرنگی
سرتاتیبژی و توانستی کارکردن حوکمڕانی 

کۆمپانیاکان
�اداشتی گواستنەوەی وزە

�ەرنامەی گشتگیبر �بۆ وە�ەره�نەران، 
AGM، نمایشە گەورەکان، کۆنفرانس، 

ڕا�بۆرتکردنی دارایبی، کۆ�بوونەوە لەگەڵ 
هاو�ەرژەوەندییەکان

کاریگەری لەسەر �بڕیارە سرتاتیبژی و 
کارگ�بڕییەکان، لێپرسینەوە لە 

هاو�ەرژەوەندییەکان

کۆمەڵگەی وەبەرهێنەران/دارایێی

�ا�ەند�بوونی یاسایبی، خۆ�اراسنت لە 
ڕووداوە گەورەکان، ڕەخساندنی هەلی کار، 

وە�ەره�نان و گەشەی ئا�بووری

کۆ�بوونەوە ئاساییەکان لەگەڵ وەزیبرەکان 
و فەرمانبەران

کارکردن لەگەڵ حکومەتەکان �بۆ 
دەستە�ەرکردنی مۆڵەت �بۆ �ەڕێبوە�بردنی 

�ا�ەند�بوونی یاسایبی

حکومەتی خانەخوێ، دەسەاڵتی 
هەر�می/خۆجێێی

سرتاتیبژی کۆمپانیا، وانەی ف�بر�بوو لە 
�بڕۆژەکانەوە

هاریکاری ن�بوان تیمەکان
�اداشت و بیمەکان

ئەنجامدانی کۆ�بوونەوەی ئاسایبی 
کارمەندان و �ەڵ�ندەر

وا�ەستەی توانستی کارمەند و 
�ەر�برسیارێتی فراوانرتی یاسایبی و 

ڕەوشتیبی ه�بزی کار �بۆ خۆشگوزەرانی 
کارمەند

کارمەندان و بەڵێندەران

هەلی کار، بیمە کۆمەاڵیەتییەکان و 
�ەرەپ�دانی ژێبرخان

کۆ�بوونەوەکانی کۆمەڵگە، 
چاوپ�کەوتنەکان، ڕا�برسیەکان

وە�ەره�نانی کۆمەاڵیەتی سەردانەکانی 
ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن/�ەڕێبوە�ەری �ااڵ

�ەر�برسیارێتی ڕەوشتیبی �بۆ کەمکردنەوەی 
کاریگەرییەکان لەسەر �بژێبوی و ژینگە

کۆمەڵگەی ناوخۆ

سیاسەت و ستانداردەکان
ناو�انگی پیشەسازی

هەلەکانی گەشەکردن
دڵنیایبی �ا�ەند�بوونی ئاسایبی

سیاسەت و ڕێکارەکانی دژە گەندەڵی

کۆ�بوونەوەکانی �ااڵی جێبەج�کار 
�ەڕێبوە�بردنی چاالکانەی �بڕۆژە و سەرمایە 

سەرەکییەکان

�شت �ەسنت �ە هاو�ەشە �بژاردەکان �بۆ 
�بڕۆژەی هاو�ەش، �ەر�برسیارێتی �ازرگانی 

�ەرامبەر �ە هاو�ەشەکان، توانستی کار 
ڕاستەوخۆ کاریگەری دەب�ت لەسەر 

توانستی �ەر�برسیارانەی دارایبی و 
کارپ�کردنمان 

هاوبەشانی کار

سیاسەتی دابینکردنی ناوخۆیبی 
پ�داویستیەکانی تەندروستی و سەالمەتی 

�بۆ تەندەرکردن

گرێبەست و ماوەی کارکردن توانستی ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر 
توانستی دارایبی، کارپ�کردن و 

�ەر�برسیارانەمان هەیە 
دڵنیا�بوون لە �ا�ەند�بوون �ە سیاسەتەکانی 

دژە گەنەدەڵی 
سەرچاوەی دابینکردنی �ەرەپ�دانی 

ناوخۆیبی

دابینکەران

پ�شخستنی توانای ناوخۆیبی 
جۆراوجۆریبی زیندەیبی و �اراستنەکان

پ�شخستنی یەکسانی کۆمەاڵیەتی

هاوکاری لەسەر وە�ەره�نانی کۆمەاڵیەتی 
چاودێبریکردنی میدیا

دابینکردنی چەمک�ک کە بب�تە هۆی 
ت�گەیشتنی نوێ و کەمکردنەوەی گرژییە 

ناوخۆییەکان

ڕ�کخراوە ناحکومیەکان و ڕ�کخراوەکانی 
کۆمەڵگە

گواستنەوەی وزە
�اشرتیبن �براکتیبزەکانی پیشەسازی 

�ەشداریپ�کردنی میدیا

�ەشداریکردنی �ەردەوام لە �بۆنەکاندا 
�ارەدان

�ەڕێبوە�بردنی ناو�انگ
 پ�شکەشکردنی هاوکاری لەسەر
 مەترسییە سیستماتیکیەکان کە 

ڕوو�ەڕووی
 پیشەسازی دە�نەوە �بۆ 

هاو�ەرژەوەندییەکانی تر

کۆمەڵە پیشەسازییەکان
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وەک لەم ڕا�بۆرتەدا دەرکەوتووە، 
�ەردەوامیبی وەک پ�شینەیەکی 

سەرەکی لە گەنەڵ دەم�ن�تەوە و 
سیاسەت و ستانداردە ناوخۆییەکان کە 

ڕێنمایبی چۆنیەتی کۆنرتۆڵکردنی 
مەترسییە �ەیبوەندیدارەکان دەکەن 

داڕێبژراون. ه�ڵکاری ئەم �برۆسەیە 
هاوتایە لەگەڵ سیستەمی کۆنرتۆڵکردنی 

مەترسی لەسەر ئاستی کۆمپانیای 
گەنەڵ، کە هەر �ا�ەت�ک 

هەڵدەسەنگ�ندرێت و وەک �ەرز، گرنگ، 
مامناوەند، نزم یان �بێ �ایەخ ڕیبز�ەندی 

دەکرێت؛ �ەش�بوەی هەمان پ�وەرەکانی 
مەترسییە ماددییەکانی تر.

ڕەگەزێکی سەرەکی �بۆ کۆنرتۆڵکردنی مەترسییەکانی 
�ەردەوامییمان داننانە �ەو دیمەنەی کە ئ�مە تێیدا 

کاردەکەیبن و دیاریکردنی هاو�ەرژەوەندییە 
�ەیبوەندیدارەکان کە �ەشداریپ�کردنیان پ�ویستە.

�ەشداریپ�کردنی  هاو�ەرژەوەند
گەنەڵ �ە ش�بوەیەکی ڕاستگۆیانە و شەفاف لە 

�ەشداریکردنی هەموو هاو�ەرژەوەندییەکان نزیک 
دەب�تەوە، �ە جۆرێک کە �ەیبوەندییەکان �نیات �ن�ت و 

یارمەتی ت�گەیشنت لە پ�داویستی و پ�شبینیەکانی 
هەریەکەیان �دات. ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردن چاودێبری 

الیەنە هاو�ەرژەوەندییەکانی گەنەڵ و 
کاریگەرییەکانیان لەسەر ئامانجە سرتاتیبژییە 

سەرەکییەکان دەکات، و چۆن کۆمپانیاکە لەگەڵ 
هەریەکەیان �ەیبوەندی ببەست�ت. لەم ڕووەوە، دوو 

نوێکردنەوەی سااڵنەی فەرمی لە ساڵنامەی 
ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردندا �ەرنامە �بۆ داڕێبژراوە �بۆ 

ئەوەی ڕێگە �ە �ەڕێبوە�ەرایەتی �دات نوێکارییەک 
لە�ارەی چاالکییەکانی �ەشداریکردنی 

هاو�ەرژەوەندییە سەرەکییەکان پ�شکەش �کات. لەم 
ڕا�بۆرتەدا ئ�مە �نەماکانی ڕا�بۆرتکردنی )GRI( مان لە 

لەخۆگرتنی هاو�ەرژەوەندییەکان، چوارچ�بوەی 
�ەردەوامیبی، �ەرجەستەیبی، و کامڵی �ەکاره�ناوە �بۆ 

یارمەتیدان لە داڕشتنی ناوەڕۆک و کواڵیتی 
ئاشکراکردنەکانمان. زانیاری زیاتر لەسەر 

�ەشداریکردنی هاو�ەرژەوەندییەکان و چۆن�تی 
�ا�ەند�بوونی دەستە �ە s١٧٢)١(ی یاسای کۆمپانیاکانی 

شانشینی یەکگرتوو ٢٠٠٦ لە ال�ەڕە ٣٧ی ڕا�بۆرتی 
سااڵنەی ٢٠٢١مان �ەردەستە، و �بوختەیەک لە 

خشتەی ال�ەڕەی خوارەوەدا هاتووە.

ڕێبازی  کۆنرتۆڵکردنی  مەترسی
لە ڕێگەی �برۆسەی �ەشداریپ�کردن کە لە سەرەوە 

�اسکراوە، ئەو �برسە سەرەکیانەی کە لە ڕێگەی 
هەڵسەنگاندنی �ەرجەستەییمانەوە وەک 

�ەیبوەندیدارترینیان �ە هاو�ەرژەوەندییەکانمانەوە 
سەریان هەڵدا، و لە سەرتاسەری ئەم ڕا�بۆرتەدا 

وردەکارییەکانیان خراوەتەڕوو، �ا�ەتە سەرەکییەکانی 
کۆنرتۆڵکردنی مەترسی �ەردەوامییمان پ�کدەه�نن.

�ە  سەر�ەرشتی  کۆمپان�ا
ڕێبازی گەنەڵ �بۆ پ�شبینیکردن و کۆنرتۆڵکردنی 

مەترسییەکانی �ەردەوامیبی �ە �لەی یەکەم لەناو 
سرتاتیبژی ESG ی ئ�مەدا چارەسەر دەکرێت، کە 

لەالیەن ئەنجومەنی �ەڕێبوە�بردنەوە لە ساڵی ٢٠١٩ 
�ەسەندکراوە. �ە تەواوکردنی ئەم سرتاتیبژە، ئ�مە 

�النی کاری سااڵنەی ESG �ەرەپ�دەدەیبن کە ئەرک و 
�ا�ەتە کردارییە تایبەتەکان دەخاتە ڕوو �بۆ ئەوەی وەک 

نیشاندەری توانستی کارکردن ب�ت کە ئ�مە تا چەند �ە 
�اشی مەترسییە ڕەخساوەکانی �ەردەوامیبی کەم 
دەکەینەوە. پ�کهاتەی حوکمڕانی گەنەڵ دڵنیایبی 

دەدات لەوەی کە کۆنرتۆڵکردنی مەترسییە 
کۆمەاڵیەتی و ژینگەییەکان لە هەموو ئاستەکانی 

کارەکەدا یەکدەخرێت و پ�داچوونەوەی پ�شکەوتنی 
وەرزیبی لەسەر �النی کار لەالیەن �ەڕێبوە�ەرایەتی 

�ااڵ و سەرۆکی �ەشەکانی گەنەڵەوە ئەنجام دەدرێت.

هەروەها �ەردەوامیبی لە کارنامەی کۆ�بوونەوەکانی 
دەستەکەماندا ج�گیبر کراوە و توانستی ESG ی ئ�مە لە 
�النەکانی �اداشت �بۆ هەموو کارمەندان ج�گیبر کراوە، 

کە ڕێبژەیەک لە کۆی �اداشتی سااڵنە پ�کدەه�ن�ت. 
هەروەها دەستە پ�داچوونەوەی وردی مەترسییەکان 

�بۆ مەترسییە سەرەکییە هەڵببژێبردراوەکان ئەنجام 
دەدات، کە دەرئەنجامەکەی لە تۆماری مەترسی 

کۆمپانیاکاندا دەگاتە لوتکە، کە دوو ساڵ جارێک 
لەالیەن دەستە و لیبژنەکانییەوە پ�داچوونەوەی �بۆ 

دەکرێت، لەگەڵ مەترسییە سەرەکییەکان کە سااڵنە 
لە ڕا�بۆرتی سااڵنەدا ئاشکرا دەکرێبن.

تەواوکەری تۆماری مەترسی کۆمپانیاکانمان تۆماری 
مەترسی سەرمایە و �بڕۆژەکانمانە کە �ە درێبژایبی ساڵ 
�ە ش�بوەیەکی ڕاستەوخۆ دەه�ڵرێتەوە و �ەکاردێت �بۆ 

نوێکردنەوەی تۆماری مەترسی کۆمپانیاکانمان دوو 
ساڵ جارێک. تۆماری مەترسی سەرمایە و �بڕۆژە لە 

ڕێگەی زنجیبرەیەک وێبرکشۆپ لەگەڵ 
�ەڕێبوە�ەرایەتی �ااڵ �بۆ هەموو تیمەکانی �ەڕێبوە�بردنی 

سەرمایە �ەرەپ�دەدرێت �بۆ ئەوەی ڕێگە �دات 
مەودایەکی �ەرفراوانی شارەزایبی و ئەزموون �بۆ 

ئەوەی لە دەستنیشانکردن و هەڵسەنگاندنی 
مەترسییەکاندا ج�گیبر �کرێت. ماتریکسی 

 )٥xهەڵسەنگاندنی مەترسی نیمچە چەندایەتی )٥
�ەکاردەه�رنێت کە لەگەڵ �اشرتیبن �براکتیبزەکانی 
پیشەسازیدا هاوتایە �بۆ یارمەتیدان لە �برۆسەکانی 

هەڵسەنگاندنی مەترسی.

گەنەڵ هەروەها دوو هەفتە جارێک کۆ�بوونەوەی 
لیبژنەی ئاراستەکردنی ESG �ەڕێبوەدە�ات کە 

�ەڕێبوە�ەری ESG سەرۆکایەتی دەکات و سەکۆیەک �بۆ 
زیادکردنی هۆشیاری و تواناسازی دابین دەکات، و 

تەواوکەری سرتاتیبژییەکانی �ەشداریپ�کردن و 
�ەیبوەندیکردنی هاو�ەرژەوەندییەکانی گەنەڵە.

کۆنرتۆڵکردنی مەترس�ەکانی 
�ەردەوام�بی
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فەرهەنگی دەستەواژە تەکن�ک�ەکان

دەستەواژەکانی گەنەڵ’، ‘ئ�مە’، ‘خۆمان’، ‘هی 
ئ�مە’ و ‘گرووپ’ ئاماژەن �ە کۆمپان�ای گەنەڵ 

ئ�ن�برجی گشتی سنوردار و/یان یەک�ک لە 
کۆمپان�ا لقەکانی و/یان یەک�ک یان چەند 

کارمەندێک �ەپ�ی حاڵەتەکە.  ئەمە �بۆ 
ئاسانکاری �ەکاردێت و �ە ه�چ ش�بوەیەک ئاماژە 

نی�ە �ە چۆن�ەتی پ�کهاتە، �ەڕێبوە�بردن یان 
کۆنرتۆڵکردنی گرو�بی گەنەڵ و هەر قەوارەیەکی 

ناو ئەو.  ‘کۆمپان�ا’ ئاماژەیە �بۆ کۆمپان�ای 
گەنەڵ ئ�ن�برجی گشتی سنوردار.

ADP

�النی �ەرەپ�دانی سەرمایە
AGM

کۆ�بوونەوەی گشتی سااڵنە
AIMP

�النی �ەڕێبوە�بردنی یەکپارچەیبی سەرمایە
BAP

�النی کاری جۆراوجۆریبی زیندەیبی
BBL

�ەرمیبل نەوتی خاو
CDP

CDP ڕێکخراوێکی قازانج نەویستە کە سیستەم�کی 

ئاشکراکردنی جیبهانی �ەڕێبوەدە�ات �بۆ وە�ەره�نەران، 
کۆمپانیاکان، شارەکان، ویالیەتەکان و ناوچەکان �بۆ 
ڕا�بۆرتکردن و پ�وەرکردنی کاریگەرییەکانیان لەسەر 

ژینگە
CO

2
e

هاوتای دووەم ئۆکسیدی کار�بۆن �بریتیە لە �بڕێک کە 
ت�کەڵەیەکی دیاریکراو و �بڕی گازی گرینهاوس، �بڕی 

CO2 وەسف دەکات کە هەمان توانای گەرمببوونی 

جیبهانی دەب�ت
CSR

�بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی
ESG

حوکمڕانی کۆمەاڵیەتی ژینگەیبی
ESHIA

هەڵسەنگاندنی کاریگەریبی ژینگەیبی، کۆمەاڵیەتی و 
تەندروستی

GHG

گازی گرینهاوس
GRI

دەستپ�شخەریبی ڕا�بۆرتکردنی جیبهانی
HSE

سەالمەتی تەندروستی و ژینگەیبی
HSSE ل�ی�نەی

لیبژنەی تەندروستی و سەالمەتی و ئاسایش و ژینگە

H
2
S

دووانە ئۆکسیدی گۆگرد
ICMM

ئەنجومەنی ن�بودەوڵەتی کانگا و کانزاکان
IEA

ئاژانسی وزەی ن�بودەوڵەتی
IFC

دامەزراوەی دارایبی ن�بودەوڵەتی
IFC ستانداردەکانی توانستی

پ�وەرێکی ن�بودەوڵەتییە �بۆ دەستنیشانکردن و 
کۆنرتۆڵکردنی مەترسی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی

IOGP

کۆمەڵەی ن�بودەوڵەتی �ەرهەمه�نەرانی نەوت و گاز
ISO

دامەزراوەی ن�بودەوڵەتی �بۆ یەکخستنی پ�وانەیبی
IUCN

یەک�تی ن�بودەوڵەتی �بۆ �اراستنی سروشت
KRI

هەرێمی کوردستانی ع�براق
LOPC

لەدەستدانی کۆنتڕۆڵی سەرەتایبی
MNR

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان
NGO

ڕێکخراوەی ناحکومی
خاشا�ی نامەترس�دار

خاشاک�ک کە وەک خاشاکی مەترسیدار پ�ناس 
نەکراوە. ئەمەش �بڕینەکانی هەڵکەندن و ئاوی 

�ەرهەم ه�رناو لە کارەکان ناگرێتەوە
ئاوی بەرهەمهێرناو

ئەو ئاوەیە کە لە کاتی کارەکاندا دەه�رنێتە سەر ڕووی 
زەوی کە هایدرۆکار�بۆن لە بیرەکانی نەوت و گاز 

دەردەه�ن�ت
PSE

ڕووداوی سەالمەتی �برۆسە
SASB

دەستەی ستانداردەکانی ژم�بریاری �ەردەوامیبی
SCE

ڕەگەزە گرنگەکانی سەالمەتی
مەودای ١

دەردانی ڕاستەوخۆی گازی گرینهاوس لە کارەکان کە 
ڕێکخراوەکە خاوەندارێتی و/یان کۆنرتۆڵیان دەکات 

)سەرچاوە:  �برۆتۆکۆڵی گازی گرینهاوس(.
مەودای ٢

دەردانی ناڕاستەوخۆی گازی گرینهاوس لە وزەی 
هاوردەکراو لە الیەنی سێیەم، گەرمکردنەوە، 

ساردکردنەوە و هەڵمی �ەکاره�رناو لەناو 
ڕێکخراوەکەدا

مەودای ٣
هەموو دەردانی گازی گرینهاوس کە لە ئەنجامی 

کارەکانی ڕێکخراوەکە ڕوودەدەن �ەاڵم ڕاستەوخۆ 
کۆنرتۆڵ ناکرێبن یان خاوەندارێتی ناکرێبن لەالیەن 

کۆمپانیاکە، وەک �ەکاره�نانی �ەرهەمە فرۆشراوەکان
SDG

ئامانجەکانی �ەرەپ�دانی �ەردەوامیبی نەتەوە 
یەکگرتووەکان

TCFD

ه�بزی کار �بۆ ئاشکراکردنی دارایبی �ەیبوەست �ە 
کەشوهەوا

tCO
2
e

تۆن هاوتای دووانە ئۆکسیدی کار�بۆن
ڕ�کەوتننامەی �اریس

�ەیماننامەیەکی ن�بودەوڵەتی �ا�ەندکەری یاساییە 
سە�ارەت �ە گۆڕانی کەشوهەوا.  �ەکۆدەنگی ١٩٦ 
الیەنەوە لە COP ٢١ لە �اریس �ەسەندکرا، لە ١٢ی 

کانوونی دووەمی ٢٠١٥ و لە ٤ی تشرینی دووەمی 
٢٠١٦ کەوتە �بواری جێبەج�کردنەوە.  ئامانجی 

سنووردارکردنی گەرمببوونی جیبهانە �بۆ زۆر لە خوار ٢، 
�اشرتە �بۆ ١.٥ �لەی سەدی، �ە �ەراورد �ە ئاستەکانی 

پ�ش پیشەسازی
ڕووداوە�انی سەالمەتی �ار �لە ١

ڕووداوی سەالمەتی �برۆسەی �لە ١ LOPC یە کە 
دەرئەنجامی هەیە.  ئەمە �بریتیە لە دەردانی �بێ �الن 

یان �بێ کۆنرتۆڵی هەر ماددەیەک، لەوانەش ماددە 
ژەهراویەکان و نەسووت�نەرەکان، لە �برۆسەیەک کە 

لە ئەنجامدا دەرئەنجامەکانی وەک ئەوەی ئاماژەی 
پ�کراوە، �ەپ�ی ڕێنمایبی API ٧٥٤ �ەدوای خۆیدا 
دەه�ن�ت.  ڕووداوی سەالمەتی �برۆسەی �لە ١ 

لەوانەیە کاریگەریبی ڕاستەقینە یان ئەگەری �ەرچاو 
لەخۆ�گرێت.

ڕووداوە�انی سەالمەتی �ار �لە ٢
ڕووداوی سەالمەتی �برۆسەی �لە ٢ی LOPC یە کە 

دەرئەنجامی هەیە. ئەمە �بریتیە لە دەردانی �بێ �الن 
یان �بێ کۆنرتۆڵی هەر ماددەیەک، لەوانە ماددە 

ژەهراویەکان و نەسووت�نەرەکان، لە �برۆسەیەک کە 
  ٧٥٤ API لە ئەنجامدا دەرئەنجامەکان �ەپ�ی ڕێنمایبی

�ەدوای خۆیدا دەه�ن�ت.
وەک نزیککردنەوەیەک، ڕووداوەکانی �لەی ٢ �ە 

نزیکەیبی ڕێبژەیەکی کەمرت کاریگەرییان هەیە لە 
ڕووداوەکانی سەالمەتی �برۆسەی �لەی ١.

TRACE

کۆمەڵەیەکی �ازرگانی قازانج نەویستە کە تایبەتە �ە 
دژە �ەرتیبل و �ا�ەند�بوون و حوکمڕانی �اش

UNGP

�نەما ڕێنماکانی نەتەوە یەکگرتووەکان سە�ارەت �ە 
�ازرگانی و مافەکانی مرۆڤ
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