وزە �بۆ هاندانی
بەردەوام�یی
ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی ٢٠٢١

گەنەڵ

بەشدارێکی کۆمەاڵیەتی بەر�پرسیارانە �بۆ
کۆمەڵگەی وزەی ج�یهانی

٢٠

دروستکردنی
کاریگەرییەکی ئەرێنی

نوومرەفب 

بفەرموون �بۆ ڕا�پۆرتی

الپەڕەی خشتەی
ناوەرۆک

بەردەوام�یی گەنەڵ ئێن�ێرجی ٢٠٢١

بفەرموون
پەیامێک لە بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکارەوە
خاڵە گرنگەکانی بەردەوام�یی
ئێمە کێین
بەهاکانمان
ئێمە چی دەکە�ین
لە کوێ کاردەکە�ین
سرتات�یژی بەردەوام�یی گەنەڵ

١
٢
٣
٤
٤
٥
٥
٦

لە�بری هەمووان لە گەنەڵ ،بەخ�ێرهاتنتان دەکەم �بۆ ڕا�پۆرتی
بەردەوام�یی  ٢٠٢١مان .ئەمە س�ێهەم ڕا�پۆرتی بەردەوامییمانە
کە نەک بە تەنها ئاماژەیەکە بەو بەرەوپێشچوونەی لەو ساڵەدا
ئەنجاممانداوە ،بەڵکو خواستەکانمان لە چارەسەرکردنی
ئالنگاریەکانی گواستنەوەی وزە وەک کاری بەر�پرسیارانە
دەخاتە ڕوو.

مەترسی کەشوهەوا و
گواستنەوەی وزە
ڕۆڵیئێمەبەدر�ێژا�یی �پرۆسەیگواستنەوەیوزە
مەترسیەکانی پە�یوەست بە کەشوهەوا

٨

لەکاتێکدا بەرەبەرە سنوردارییەکانی پەتای کۆرۆنا کەمرت
دەکەینەوە  ،ئەم هەلە �بۆ سەرلەنوێ بەشداریکردنێکی زیاتر
لەگەڵ ئەو کۆمەڵگە ناوخۆییانەی کاریان تێدا دەکە�ین
دەقۆزینەوە .ئەمە هەردەم  -و بە بەردەوامیش  -دەبێتە
ڕەگەزێکی گرنگی کارەکەمان .کارەکانی بەردەوام�یی وەک
بناغەی سرتات�یژێکی بەر فراوانرت و ڕوانگەمان �بۆ ساڵی ئایندە
دەمێننەوە ،ئەمە لەکاتێكدایە کە ئێستا لە سارتە کاردەکە�ین و
ئامادەکاریش دەکە�ین �بۆ زیادکردنی چاالکیەکانمان لە
سۆماڵیالند ،ئەم بنەما و پابەندییەمان بە بەردەوامییەوە �بۆ
هەمیشە دەمێنێتەوە.

�بوون بە خاوەن کارێکی
بەر�پرسیارانە٦
تەندروستی و سەالمەتی
بەخش�ین بە کۆمەڵگە
ڕەوشتی کار
کۆنرتۆڵکردنی ژینگەی سروشتی
کۆنرتۆڵکردنی مەترسیەکانمان و
پێوانەکردنی بەرەوپێش چوونمان
کۆنرتۆڵکردنی مەترسیەکانی بەردەوام�یی
فەرهەنگی دەستەواژە
تەکنیکیەکان٤

١٠
١٣
١
١٨
٢٠
٢٥
٢٨
٣١
٣٢
٣

دەیڤید ماکمانۆس ،سەرۆک

ئەمە �بریتیە لە کۆپیەکی کورتکراوە و وەرگ�ێڕراوی ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی
گەنەڵ  .٢٠٢١تەواوی ڕا�پۆرتەکە بە زمانی ئینگل�یزی لەسەر ماڵپەڕی
گەنەڵ بەردەستە کە بە کۆ�پی کۆتا�یی دادەنرێت لە کاتی هە�بوونی هەر
ناتەباییەک کە بەهۆی ال�بردن یان لەکاتی وەرگ�ێڕاندا دروست �بووبێت.
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خوار ئاستی ستانداردی
مەودای  ١و  ٢ی
چڕی کار�بۆنی  ١٦کگم
CO2e/bbl

لەسەر بنەمای یەکسانی

%٣٤

وەبەرهێنان بە �بڕی

٣٥٢،٢٥٦$

ی ه�ێزی کار لە
ڕەگەزی م�ێن

لە �پڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان لە ٢٠٢١

گەنەڵ

٢٠

دروستکردنی
کاریگەرییەکی ئەرێنی

٠

خاشاک �بۆ ژ�ێر زەوی لە
کارەکانی سارتە

1
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٢٥٠

وەبەرهێنانی
کۆمەاڵیەتی و
کۆمەڵگە�یی لە ماوەی
بیست ساڵی ڕا�بردوودا

نوومرەفب ���������������������������

یەکخستنی ئەم خاڵە گرنگانە لەم دوو هەرێمەی کارکردنماندا
سەرنجی بەردەوام�یی ئێمە دەبێت لەسەر پشتگ�یری کردنی
پێداویستیەکانی کۆمەڵگەی ناوخۆ لەڕێگەی هاوشانکردنی لەگەڵ
هەڵ�بژاردەکانمان لەن�ێو پەرەپێدانی بەردەوام�یی نەتەوە
یەکگرتووەکان لەڕووی تەندروستی باش و خۆشگوزەرانی ،کاری
شکۆدار و گەشەکردنی ئا�بوری ،جۆرێتی خوێندن ،و ژیان لەسەر
زەوی .ئەم پێکهاتەیە لە سەرمایەی گونجاو �بۆ ئایندە و وەبەرهێنانی
کۆمەاڵیەتی بەردەوام هۆکاری سەرەکی سەرکەوتنمانە وەک کار،
لەکاتێکدا هەوڵ دەدە�ین ببینە بەشدارێکی کۆمەاڵیەتی بەر�پرسیارانە
�بۆ کۆمەڵگەی وزەی ج�یهانی.

دەربارەی ئەم ڕا�پۆرتە
مەبەست لەم ڕا�پۆرتە پێدانی زانیاریە لەسەر چاالکیەکانی بەردەوام�یی گەنەڵ لە
 ٢٠٢١ەوە ،بە ش�ێوەیەکی بنەڕەتی �بۆ پیشاندانی ئەو بەرەوپێشچوونەی لەماوەی
ساڵەکەدا بەدەستمان هێناوە ،لە هەمان کاتیشدا وردەکاریەکانی خواستەکانمان
دەخاتە ڕوو سەبارەت بە بەرەوپێشربدنی سرتات�یژی بەردەوامییمان .ئێمە
پابەند�بوونمان بە پەیمانی ج�یهانی نەتەوە یەکگرتووەکان بەرز دەنرخێن�ین و ئەم
ڕا�پۆرتە هۆکارەکانی گەیاندنی بەرەوپێشچوونمان لەم پابەندیەدا دەخاتەڕوو.

بیڵ هیگز ،بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار

خاڵە گرنگەکانی بەردەوام�یی
سفر ڕووداوەکانی چاکسازی
سەالمەتی کار پلە ١
یان پلە٢

لە خاڵی
کەشوهەوای CDP

� ١١پڕۆژەی
وەبەرهێنانی

سفر
زیادەڕەوی

خوار ئاستی ستانداردی
مەودای  ١و  ٢ی چڕی
کار�بۆنی

١٦

کگم CO2e/bbl

لەسەر بنەمای یەکسانی

2

سفربەژ�ێرگڵەوەکردنی
خاشاک٪٩٢دووبارەبەکارهێنانەوە
و ٪٨سووتاندن

کۆمەاڵیەتی و
کۆمەڵگە�یی داراییکرا
و گەیەنرا
دەستپێکردن بە

پابەند�بون سەربەخۆ�یی
مافەکانی مرۆڤ

هەڵسەنگاندنی توانای کارمان بەرامبەر بە بنەما
ڕێنوێنەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان �بۆ کار و
مافەکانی مرۆڤ ()UNGPs
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تو�ێژینەوەی توانای
جێبەجێکردن لە سارتە

کۆنرتۆڵکردنیخاشاکیسارتە

لە چاود�ێری کواڵیتی
هەوای سارتەوە تۆمار
کراوە

لەشساغی
گەنەڵ

وزەی
نوێبووەوە

 ٢٢٥کارمەند
لە هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق �بۆ
گەنەڵ لە هەرێمدا
کاردەکەن

نوومرەفب

پێشەکی بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار

سەرنجمان بەردەوام
دەبێت لەسەر
هەوڵەکان �بۆ
کەمکردنەوەی کار�بۆن
کە �بۆ ئایندەیەکی
بەردەوام پێویسنت

ڕووداوەکانی دوو ساڵی ڕا�بردوو ئێمەی
خستە بەردەم ژمارەیەک ئالنگاری کە
چاوەڕوانکراو نە�بوون و هەندێک
دەرەنجام پاڵنەری هەندێکمان �بوو کە
پێداچوونەوەیەک بکە�ین بەو لە
پێشینانەی کە پێشرت دامانا�بوون.
ئێمە لە گەنەڵ بە در�ێژا�یی ئەم ماوەیە ئەجندای
بەردەوامییمان یەکەم�ین پێشینەمان �بووە .پرت
لەمەش ،لە ماوەی ساڵێکدا کاتێک گالسکۆ کۆنگرەی
گۆڕینی کەشوهەوای نەتەوە یەکگرتووەکان و COP26
ی گرتەخۆ ،سەرنجی ج�یهان زیاتر لە هەر کاتێکی تر
لەسەر ئەو کارە گرنگانە �بوو کە �بۆ ئایندەیەکی
بەردەوام پێویسنت ٢٠٢١ .ساڵێکی تری
بەرەوپێشچوونی مانادار �بوو �بۆ گەنەڵ لەمبارەیەوە،
و بەه�یوا�ین ئ�ێوە زیاتر ف�ێر�بن لەبارەی ئەم
بەرەوپێشچوونانە کە لەالپەڕەکانی دواتری ئەم
ڕا�پۆرتەدا هاتوون.
ئەو ئالنگارییانەی بەهۆی پەتای کۆرۆناوە لە  ٢٠٢١دا
هاتنەکایەوە بەردەوام پێویستی بە بەدەمەوەچوونی
خ�ێرای ئێمە �بوو و من شانازی دەکەم بە
دەستکەوتەکانی ساڵی ڕا�بردوەوە ،بەتایبەتی
سەبارەت بە سەالمەتی و خۆشگوزەرانی شوێنی کار.
پێکهاتەی بەه�ێزی بەڕ�ێوە�بردنمان یارمەتیدەرمان
�بووە �بۆ بەدەمەوەچوونی دەستبەجێ و
دەستەبەرکردنی سەرچاوە بنەڕەتیەکان �بۆ
کارمەندانی مەیدانیمان  -کە ڕ�ێژەی وەرگرتنی
ڤاکس�ین � ٪٩٧بوو لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق –
بەدەمەوەچوونی هاوبەشمان یارمەتیدەر �بوو �بۆ
کارکردنێکی سەالمەت و لێکدانە�بڕاو.
سەرنجمان بەردەوام دەبێت لەسەر هەوڵەکان �بۆ
کەمکردنەوەی کار�بۆن کە �بۆ ئایندەیەکی بەردەوام
پێویسنت ،لەبەرئەوەی ڕووبەڕووی ئەو ئالنگارییانە
دەبینەوە کە وەک پێویستییەکی گواستنەوەی وزەی
ج�یهانی هاتوونەتە کایەوە ،ئێمە سرتات�یژی
سەرمایەی کار�بۆن-نزم و نرخ-نزم بە سرتات�یژێکی
دروست دەزان�ین �بۆ ئەم قۆناغەی گواستنەوە .من
خۆشحاڵ �بووم بەو بەرەو پێشچوونەی لەساڵی ٢٠٢١
دا بەدەستمان هێنا ،کاتێک لە�بواری دەستپێشخەر�یی
کۆنرتۆڵکردنی گازی سارتە پێشکەوتنمان بەدەست
هێنا و دەستپێکردنی �پرۆسەی تو�ێژینەوەی توانای
جێبەجێکردن �بۆ �بژاردە نوێبووەوەکان �بۆ کارەکانمان
لە سارتە؛ کە هەوڵێکی هاوبەش �بوو و بەهۆیەوە
خاڵی کەشوهەوای  CDPلە  Dیەوە لە � ٢٠٢٠بوو بە C
لە .٢٠٢١
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وە هەروەها ساڵی  ٢٠٢١گەڕانەوەیەکی بەخۆیەوە
دی لە بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە �بۆ ئاستەکانی پێش
پەتای کۆرۆنا ،ئەمەش لەسایەی ئاسانکاریەکانی
ال�بردنی بەرەبەرەی سنوردارییەکان .ئەمە ئێجگار
گرنگ �بوو �بۆم و �بۆ تیمەکانم لەناو واڵتدا ،لەبەرئەوەی
گۆڕانکارییەکی ئەرێنی دورستکرد و پشتگ�یریکردنی
ئەو کۆمەڵگایانەی کە تێیاندا کاردەکە�ین هەمیشە
سەرنجی سەرەکی گەنەڵ �بووە .بەشداریپێکردنی
کۆمەڵگە بناغەی کارەکەمانە ،لەبەرئەوەی ئامانجی
ئێمە بە تەنها دروستکردنی پانتاییەک نییە لە سەرمایە
کە هاوتابێت لەگەڵ ئایندەیەکی کەمرت و باشرتی
�پڕۆژەکانی سەرچاوە سروشتیەکاندا ،بەڵکو
سەرنجیش دەخەینە سەر سوودگەیاندنی ڕاستەوخۆ
بە کۆمەڵگە لەڕێگەی دامەزراندنی ناوخۆ و
دەستەبەرکردنی مەودایەکی بەرفراوانرتی هەلی کار.
لەگەڵ ڕووبەڕوو �بوونەوەی ئالنگارییەکانی
گواستنەوەی وزە وەک کارێکی بەر�پرسیارانە،
بەردەوام دەبین لە الیەنگ�یری پابەندییە
ن�ێوەوڵەتیەکان؛ بە تایبەتی ئامانجەکانی پەرەپێدانی
بەردەوام�یی نەتەوە یەکگرتووەکان ( )SDGsو ١٠
بنەماکەی پەیمانی ج�یهانی نەتەوە یەکگرتووەکان
( )UN Global Compactلەسەر مافەکانی مرۆڤ ،بنەمای
کار ،ژینگە ،و نەهێشتنی گەندەڵی .لەڕێگەی
پابەند�بوون بەم بنەمایانەوە و لەڕێگەی ئەندامێتیمان
لە شەفافیەتی ن�ێودەوڵەتی شانشینی یەکگرتوو
( )Transparency International UKو ترەیس (،)Trace
هەوڵ دەدە�ین �بۆ بەدەستهێنانی بنەماکانی ڕەوشتی
بااڵ �بۆ هاندانی �پراکت�یزەکانی کارمان و پشت�یوانیکردنی
کۆنرتۆڵکردنی ژینگە�یی و نیگەرانیە
کۆمەاڵیەتیەکانمان .ئەمساڵ قۆناغێکی گرنگمان
�بڕی کاتێک هەڵسەنگاندنی سەربەخۆیانەی مافەکانی
مرۆڤمان ئەنجامدا .ئەم کارە نەخشە ڕێگایەک و
ناوچەی سەرنجی �بۆ گەنەڵ دەستەبەر کرد �بۆ ئەوەی
گەنەڵ لە لوتکەی ئەم بابەتە زۆر گرنگەدا �بهێڵێتەوە.
بەڵێنەکانی  ٢٠٢٢دەبنە ساڵی خاڵی دەستپێک �بۆ
گەنەڵ ،لەبەرئەوەی یادی  ٢٠ساڵەی واژۆکردنی
یەکەم گرێبەستی بەرهەمهێنانی ( )PSCلە هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق دەکەینەوە و ئەم خاڵە گرنگە
دیاری دەکە�ین �بۆ دەستپێکی زیادکردنی چاالکیە
کۆمەڵگە�یی و کۆمەاڵیەتیەکانمان لە هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق لەژ�ێر دروشمی گەنەڵ 20دا.
هەروەها هەمان ساڵ زیاد�بوونێک بەخۆوە دەبینێت لە
چاالکیەکانمان لە سۆماڵیالند ،لەکاتێکدا کار لەسەر
هەڵکەندنی بیرێک دەکە�ین لە .٢٠٢٣

بەخ�ێرا�یی

ئێمە چی دەکە�ین

گەنەڵ بەرهەمهێنەرێکی نەوتی بەر�پرسیارە لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە و بەرهەمهێنانی پارەی نەختینە�یی هەیە کە
دارا�یی گەشەکردن و پێدانی پاداشتێکی ماددی و وەبەرهێنان لە سرتات�یژی بەردەوامییمان دەکات.

سرتات�یژیگەنەڵ
گەڕاندنەوەی پارەی نەختینەی
زیادە �بۆ خاوەن پشکەکان
بەرهەمهێنانی پارەی نەختینەی پێویست بە
در�ێژا�یی سوڕی وەبەرهێنان �بۆ داراییکردنی
قازانجێکی بەرجەستە و سەرکەوتوو

وەبەرهێنان لە گەشەکردندا

بەرهەمهێنانی پارەی نەختینە

دووبارە بەکارهێنانەوەی پارە �بۆ سەرمایەیەک
کە توانای گەیاندنی بەرچاو و بەردەوامی
گەشەی پارەی نەختینەی هەبێت

بەرهەمهێنانی کەم تێچوو و پەراو�ێزی بەرز
کە �بڕێکی بەرجەستەی پارەی نەختینە
بەرهەم دەهێنێت

دروستکردنیبەها�بۆ
حکومەتەکان

دابینکەران

کوردستان

کارمەندان

تورکیا

کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی

خاوەن پشکەکان

لە کوێ کاردەکە�ین
بەرهەمهێنان
پێش-بەرهەمهێنان

ئ�ێران

مەغریب

هەرێمی کوردستانی ع�ێراق

تاوکێ  ٢٥٪سوودی کار
سارتە  ٣٠٪سوودی کار
تەقتەق  ٤٤٪سوودی کار ،کارپێکەری هاوبەش
قەرەداغ  ٤٠٪سوودی کار ،کارپێکەر

ع�ێراق

مەغریب

سۆماڵیالند

کەنداوی
عەدەن

سۆماڵیالند

ئیث�یوپیا
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جیبۆتی

الگز�یرا (پێشرت ناسراو بە سیدی موسا)
 ٧٥٪سوودی کار ،کارپێکەر

ئۆدۆیین  ٥٠٪سوودی کار ،کارپێکەر
 ٥١٪ SL10B13سوودی کار ،کارپێکەر

مەغریب
جەزائ�یر

ئۆقیانوسی
ئەتڵەسی

بەخ�ێرا�یی

ئێمە کێین
ئامانجی گەنەڵ ئەوەیە کە ببێتە بەشدارێکی
کۆمەاڵیەتی بەر�پرسیارانە �بۆ کۆمەڵگەی وزەی
ج�یهانی ،بە بەرهەمهێنانی کەم-تێچوو و کار�بۆن-نزم.
خواستمان ئەوەیە بب�ین بە داهێنەرێکی پلە بەرزی
ج�یهانی �بۆ بەد�یهێنانی بەها �بۆ هاوبەرژەوەندیەکانمان و
کۆمپانیایەک کە کاریگەرییەکی ئەرێنی هەبێت لەسەر
هاندانی گەشەی ئا�بوری و پشتگ�یریکردنی ئەو
کۆمەڵگانەی کە تێیاندا کاردەکە�ین.
ئێمە یەکێک�ین لە گەورەتر�ین بەرهەمهێنەرانی نەوتی
سەربەخۆ لە بازاڕی دراوی لەندەن ،بە هە�بوونی
بەرهەمێکی قازانج-بەرز کە یارمەتیدەرمانە �بۆ
وەبەرهێنان لە گەشەپێدان و پارەدان بە پشکی قازانجی
بەرجەستە و سەرکەوتوو.

بەهاکانمان
بەها بنەڕەتیەکانی گەنەڵ لە بناغەی
ڕێکخراوەکەماندایە و ڕێنوێنی ئەو ش�ێوازە دەکات
کە کارەکەمانی �پێ ئەنجام دەدە�ین.
شەفافیەت

کارکردن بەش�ێوەیەکی ڕاستگۆیانە و بە شەفافیەت یارمەتیدەرمانە
�بۆ دروستکردنی متمانە لەالیەن هاوبەرژەوەندییەکانمان و هاندەری
ڕەهای وەبەرهێنە و مۆڵەتی کۆمەاڵیەتیمان �بۆ کارکردن دەپار�ێزێت.

ڕ�ێزگرتن

ڕ�ێزگرتن لە خەڵکی و کۆمەڵگەی خانەخوێمان یارمەتیدەرمانە �بۆ
بنیاتنانی پە�یوەندیەک کە پشت�یوانە �بۆ کارەکانی بەردەوام�یی.
ڕ�ێزگرتن لە هەمەچەشنی و مەودایەک لە بیروڕا یارمەتیدەرمانە �بۆ
دروستکردنی متمانە لەالیەن هاوبەرژەوەندییەکانمان .ڕ�ێزگرتن لەو
ژینگەیەی کە کاری تێدا دەکە�ین یارمەتیدەرمانە �بۆ دروستکردنی
متمانە بە کۆمەڵگەکانی خانەخوێ و بەردەوام�بوونی کارەکانمان.
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لێپرسینەوە

کولتوری لێپرسینەوە لە هەموو گەنەڵ دا دەنگێک دەدات بە هەموو
کارمەندان ،و هەروەها کولتوری بەر�پرسیارێتی پەروەردە دەکات و
ئەو ستانداردانە دەباتە پێشەوە کە لە سەالمەتی و کواڵیتی دا
پێشبینی دەکر�ێن.

هاوکاری

هاوکاری ن�ێوان هەموو هاوبەرژەوەندییەکان ڕێگە بە ژینگەیەکی
گشتگ�یر دەدات کە کۆمەڵێک �بۆچوونی جۆراوجۆر لەخۆدەگرێت �بۆ
هاندانی کارەکە.

داهێنان

هاوکاری ن�ێوان هەموو هاوبەرژەوەندییەکان ڕێگە بە ژینگەیەکی
گشتگ�یر دەدات کە کۆمەڵێک �بۆچوونی جۆراوجۆر لەخۆدەگرێت �بۆ
هاندانی کارەکە.
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نامزابێڕ

سرتات�یژی بەردەوام�یی گەنەڵ
گەنەڵ پابەندە بە بەرهەمهێنانی بەرمیلی کەم کار�بۆن کە لەگەڵ ئەم قۆناغەی گواستنەوەی وزەدا بگونجێت،
و ئامانجمان ئەوەیە وەک خاوەن کارێکی بەر�پرسیار لە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە ئەو کارە بکە�ین.
ت�ێڕوانینی سرتات�یژی بەردەوامییمان
گەنەڵ ئامانجی ئەوەیە ببێتە بەد�یهێنەرێکی پێشەنگی بەهای خاوەن پشک وەک بەرهەمهێنێکی بەر�پرسیارانەی کۆمەاڵیەتی نەوت و گاز وەک
بەشدارێک لە کۆمەڵگەی وزەی ج�یهانی .ئێمە ئامانجمان بەد�یهێنانی ئەم ت�ێڕوانینەیە بە داڕشتنی سرتات�یژی بەردەوامییمان بەم ش�ێوەی الی خوارەوە:

گواستنەوەی وزە

�بوون بە خاوەن کارێکی بەر�پرسیارانە

گەنەڵ بە توندی ئاگاداری ئەو گواستنەوەی وزەی ج�یهانییە کە لە
دەیەکانی داهاتوودا پێویستە و ئێمە خۆشحاڵ�ین کە بەشێک بین لەو
گواستنەوەیە بە بەرهەمهێنانی کەم تێچوو و کار�بۆن نزم .بەم کارە،
مەبەستی گەنەڵە کە وەک وەبەرهێنانێکی سەرنجڕاکێش لەم قۆناغی
گواستنەوەیەدا بمێنێتەوە.

لەگەڵ گەشتکردنمان لە گواستنەوەی وزەدا ،ئێمە وەک ڕێکخراوێکی
بەر�پرسیار ،دان دەنێین بەو بەر�پرسیارێتیانەی لە ئەستۆمانە بەرامبەر:
• تەندروستی ،سەالمەتی و خۆشگوزەرانی ه�ێزی کارمان
• خەڵکەکەمان
• کۆمەڵگەی ناوخۆمان
• ژینگەی سروشتی ئەو شوێنەی کاری تێدا دەکە�ین
• ڕەفتاری کارمان

ئەم ڕا�پۆرتە بە ش�ێوەیەک داڕ�ێژراوە ئەو پێشکەوتنانە بخاتەڕوو کە لە ماوەی ساڵی ٢٠٢١دا لەسەر ئەم دوو �بوارەی سرتات�یژی بەردەوامییمان بەدەست هاتوون و
وردەکارییەکانی کارەکانمان لە داهاتوودا دەربخات.

لەژ�ێر ڕێنما�یی ئامانجەکانی پەرەپێدانی بەردەوام�یی

ئامانجەکانی پەرەپێدانی بەردەوامی کۆکراوەی  ١٧ئامانجی ج�یهان�ین کە لەالیەن
کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە دامەزراوە ،و �بۆ دابینکردنی ‹نەخشەیەک
�بۆ بەدەستهێنانی ئایندەیەکی باشرت و بەردەوامرت �بۆ هەمووان› داڕ�ێژراون.
گەنەڵ ئەو ڕێنماییانە بەرز دەنرخێنێت کە لەالیەن ئامانجەکانی پەرەپێدانی
بەردەوام�یی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە ( )UN SDGsپێشکەش دەکر�ێن و ئێمە
هاوتا�بوونمان لەگەڵ ئەمانە وەک ئامرازێک دەبین�ین �بۆ دروستکردنی
گۆڕانکارییەکی بەرجەستە لە ژیانی خەڵک لەو کۆمەڵگانەی کە کاریان تێدا
دەکە�ین .پااڵوتەکردنی زیاتری ئەم ئامانجانە �بۆ ئەوانەی کە زیاتر پە�یوەندیدارن بە
کارەکەمان و کۆمەڵگە خانەخوێکانمان دادەنر�ێن ،وایکردووە هەوڵەکانمان
لەسەر گەیاندن بە ئامانجدارتر�ین و کاریگەرتر�ین ش�ێوە چڕ بکەینەوە.
دەستپێشخەرییەکانی پەروەردە و تەندروستی لە م�ێژە لە پێشینەی بەرنامەکانی
وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتیمان �بوون و هەردوو بابەتەکە وەک پێویستییەکی سەرەکی
�بۆ کۆمەڵگە ناوخۆییەکان دەستنیشان کراون .پرت لەمەش ،ئامانجی کارەکانمان
ئەوەیە کە زۆرتر�ین دامەزراندن لە کۆمەڵگەدا هەبێت ،بنیاتنانی زنج�یرەی دابینکردنی
ناوخۆ�یی ،و پەروەردەکردنی چاالکی ئا�بووری بەرفراوانرت .وەک کۆمپانیایەکی
سەرچاوە سروشتییەکان ،ئێمە بە زۆرباش ئاگاداری شوێنپێی ژینگە�یی خۆمان�ین ،و
بەڕ�ێوە�بردنی کاریگەریمان کارێکی بنەڕەتیە �بۆ پەرەپێدانی شوێنەکانی کارکردنمان.
بەم پێیە ،چوار ئامانجی پەرەپێدانی بەردەوام�یی نەتەوە یەکگرتووەکان کە لە
خوارەوە هاتوون ئەوانەن کە ئێمە بە جێگەی سەرنجمانی دەزان�ین.
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بەم پێیە ،چوار ئامانجی پەرەپێدانی بەردەوام�یی نەتەوە یەکگرتووەکان کە لە
خوارەوە هاتوون ئەوانەن کە ئێمە بە جێگەی سەرنجمانی دەزان�ین.
 ٣تەندروستی باش
و خۆشگوزەرانی

 ٤کواڵێتی
پەروەردە

 ٨کاریشکۆدارو
گەشەکردنیئا�بوری

١٥ژیانلەسەر
زەوی

ئەو ئامانجانەی
زۆرتر�ین
پە�یوەندیدارن بە
گەنەڵەوە ئەمانەن:

ئاشکراکردنی
دەردانی مەوداکانی
 ،٢ ،١و ٣

سارتە :بنیاتنانی سەرمایەیەکی
گونجاو �بۆ ئایندە
کۆنرتۆڵکردنی گاز

کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس ( )GHGوەک ڕەگەزێکی سەرەکی کارەکانی گەنەڵ
دەمێنێتەوە ،لەگەڵ سەرمایەی کارپێکراو کە چاالکانە بەڕ�ێوەدە�بر�ێن �بۆ کەمکردنەوەی تەمەنی
دەردانی گازی ژەهراوی بە مەبەستی هاوتاکردن لەگەڵ ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی
گرینهاوسمان ( .)GHG Emissions Management Standardئێمە بەم کارە ،سەرمایەکانمان بەو
ش�ێوەیە دەبین�ین کە �پرۆفایلی دەردانی گازی ژەهراوی گونجاویان هەبێت لەم قۆناغەی گواستنەوەی
وزەدا .لە  ١کانونی دووەمی  ٢٠٢٢گەنەڵ ڕۆڵی بەڕ�ێوە�بردنی کێڵگەی سارتەی گرتە ئەستۆ،
سەرمایەیەک کە لەگەڵ ئاواتەکانی ئێمەدا دەگونجێت ،کە کەم تێچوو و کار�بۆن نزمە .ئێمە
ئامانجمان نەهێشتنی سووتانی ڕۆتینییە لەکاتێک دا گەشەکردنی سەرمایەکە و �پرۆسەی
هەڵسەنگاندنی کۆمەڵێک چارەسەری گونجاوی کۆنرتۆڵکردنی گاز �بۆ بەدەستهێنانی ئەمە لە ساڵی
٢٠٢٢دا زیاتر پەرەی پێدراوە.

�بژاردەکانی وزەی نوێبووەوە

باشرت�بوونی
نمرەی
کەشوهەوای
 CDPلە � Dبۆ

C

تو�ێژینەوەی
کۆنرتۆڵکردنی
گازی سارتە
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هەروەها لە ساڵی  ٢٠٢١دەستمان بە تو�ێژینەوەیەکی توانای جێبەجێکردن کرد �بۆ دیاریکردنی
بەرگەگرتنی �بژاردەکانی وزەی نوێبووەوە �بۆ پێداویستییەکانی وزەی داهاتوومان لە مەیداندا .هەردوو
ئەم دەستپێشخەرییە هەنگاوی گرنگن �بۆ گەنەڵ لە کاتێکدا هەوڵ دەدە�ین دەردانی گازی ژەهراوی لە
داهاتوودا کەم بکەینەوە .وەک هەنگاوێکی سەرەتا�یی بەدر�ێژا�یی ڕێگای سەرچاوەی
پێداویستییەکانی وزەی خۆمان لە پێداویستییە نوێبووەکان ،ساڵی  ٢٠٢١کۆمپانیای گەنەڵ دەستیکرد
بە پەرەپێدانی پانێڵی خۆری  ٧.٥کیلۆوات و یەکەیەکی هەڵگرتنی پاتری لە سارتە ،١-کە مەبەست ل�ێی
دابینکردنی وزەیە �بۆ یەکەکانی بەرهەمهێنان و پاشکۆکان لە شوێنی دەمی �بۆریەکانی بیر لە سارتە،١-
کە �بڕیارە لە ساڵی  ٢٠٢٢دا تەواو بکرێت ،لەگەڵ یەکەیەکی هاوش�ێوە کە پالنی �بۆ دانراوە �بۆ
سارتە .٦-جگە لەوەش ،ساڵی  ٢٠٢١پەمپەکانی �پژاندنی کیمیاییمان کە بە وزەی خۆر کاردەکەن لە
سارتە ،٢-سارتە ،٣-و سارتە ٤-سەرکەوتووانە کاریان کرد .ئەم یەکانە وزەی نوێبووەوە �بۆ پاکێجی
�پژاندن دابین دەکەن �بۆ ئەوەی بتوانرێت باڵوکردنەوەی خ�ێرا و سەربەخۆ ئەنجام بدرێت .ئەم
پێشکەوتنانە ئەو هەنگاوە زیادانە نیشان دەدەن کە لەالیەن کۆمپانیای گەنەڵەوە دەنر�ێن �بۆ
چارەسەرکردنی بەکارهێنانی وزەی خۆمان و کەمکردنەوەی شوێنپێی کار�بۆنی خۆمان ،بە گەڕان
بەدوای �بژاردەکاندا �بۆ بەکارهێنانی سەرچاوەی وزەی نوێبووەوە.
کەمکردنەوەی دەردانی گازی مێتان بە بەکارهێنانی LDAR

شانبەشانی پابەند�بوونی گەنەڵ �بۆ سنووردارکردنی دەردانی مێتانی دەرچوو لە پانتا�یی شوێنی کارمان،
هەڵمەتێکی سەربەخۆی الیەنی سێیەم �بۆ دۆزینەوە و چاککردنەوەی دزەکردن ( )LDARلە سارتە لە
ئا�بی  ٢٠٢١ئەنجامدرا .هەڵمەتی  LDARهەڵسەنگاندنی ئەنجامدا �بۆ زیاتر لە  ٩٠٠٠بەستەر لە
سەرانسەری دامەزراوەکانی چارەسەرکردن ،هێڵەکانی لێشاو و سەری بیرەکان بە بەکارهێنانی
باشرت�ین تەکنەلۆژیای بەردەست �بۆ دیاریکردنی تەنانەت بچووکرت�ین دزەکردن ،لە ڕێگەی بەکارهێنانی
ئام�ێری دیاریکردنی ئا�یۆن کردنی گڕ و وێنەگرتنی گازی بینا�یی .پێوانەکان لە شوێنەکەدا ئەنجامێکی
دڵخۆشکەریان خستەڕوو چونکە تەنها شەش دزەکردن بیرنایەوە ،کە یەکسانە بە  tCO2e ٢.٤لە
دەردانی گازی ژەهراوی لە ساڵێکدا .گەنەڵ توانی هەر شەش سەرچاوەی دزەکردنی دەستنیشانکراو
چاک بکاتەوە و پابەندیشە بە بەردەوام�بوون لە ئەنجامدانی هەڵمەتەکانی سااڵنەی � LDARبۆ
دیاریکردنی ئەگەری دزەکردن �بۆ چاککردنەوە ،و بەردەوام�بوون لە کەمکردنەوەی دەردانی
نەخوازراو.

ڕوان�ین بەرەو داهاتوو

لەگەڵ پێشکەوتنی سەرمایەی سارتە ،گەنەڵ بەردەوام دەبێت لە چڕکردنەوەی هەوڵەکانمان لەسەر
هەریەکێک لەم بەرانە لە بەدواداچوون �بۆ پەرەپێدانی سەرمایەیەک کە گونجاوە �بۆ داهاتوو و پرت
لەمەش ،سەرمایەیەک �بۆ ئەم قۆناغەی گواستنەوەی وزە.

مەترسی کەشوهەوا و گواستنەوەی وزە
گەنەڵ دان بەو مەترسیانەدا دەنێت کە بەهۆی گۆڕانی کەشوهەوا وئەو
ئالنگارییانەی کە بەهۆی گواستنەوەی پێویستی وزەوە دروست �بوون .هەروەها
ئێمە ئاگاداری ئەو ڕۆڵە گرنگە�ین کە نەوت و گاز بە بەردەوامی بەدر�ێژا�یی ئەم
قۆناغی گواستنەوەیە دەیگ�ێڕێت ،و پێمان وایە کە چڕی کار�بۆنی نزم و کاری قازانج
بەرزی سافیمان دەتوانێت ببێتە پێکهاتەیەکی گرنگی ئەم قۆناغەی گواستنەوە.
ساڵی  ٢٠٢١لە میانەی گفتوگۆکانی کۆنگرەی نەتەوە یەکگرتووەکان لە گالسکۆ بە ش�ێوەیەک توندتر لە جاران سەرنجی ج�یهانی �بۆ ئەو
مەترسیانە چڕکرایەوە کە گۆڕانی کەشوهەوا دەنوێنن ،و پابەندی ئێمە بەردەوام دەبێت بەو کردارانەوە کە �بۆ کەمکردنەوەی ئەم
مەترسیانە پێویسنت .لە دووتو�ێی الپەڕەکانی خوارەوەی ئەم ڕا�پۆرتەدا ئاماژە بە مەترسییە سەرەکییەکانی پە�یوەست بە کەشوهەوای
گەنەڵ و ش�ێوازی چارەسەرکردنیان دەکە�ین .ئێمە وردەکارییەکانی ئەو پەرەسەندنانە دەخەینەڕوو کە لەسەر ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی
دەردانی گازی گرینهاوسمان ( )GHG Emissions management Standardبەدەست هاتوون ،وردەکارییەکان دەخەینەڕوو لەسەر ئەو کارانەی
کە ئەنجام دەدر�ێن لە بەدواداچوونی �بژاردەی نوێبووەوە �بۆ پێداویستییەکانی وزەی خۆمان ،و نوێکارییەک دەخەینەڕوو کە چۆن
شەفافیەتمان لەسەر ئەم بابەتانە باشرت دەکە�ین لە ڕێگەی ئاشکراکردنەکانی پە�یوەست بە کەشوهەوا.

خاڵە بنچینەییەکانی
:٢٠٢١

لە خوار تێکڕای پیشەسازی
لەسەر بنەمای یەکسانی
مەودای  ١و  ٢چڕی کار�بۆنی
کگم CO2e/bbl

١٦

لەم بەشەدا
ڕۆڵی ئێمە بەدر�ێژا�یی
�پرۆسەی گواستنەوەی وزە
مەترسیەکانی
پە�یوەست بەکەشوهەوا
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وزەی نوێبووەوە
تو�ێژینەوەی توانای
جێبەجێکردن لە سارتە

ەزو یەوەنتساوگ ،اوەهوشەک یسرتەم �������������������������

گەنەڵ بەردەوام دەبێت لە گەڕان بەدوای هەلەکانی
کەمکردنەوەی دەرچوونی کار�بۆن ،ڕاگرتنی چڕی نزمی
کار�بۆن ،و چەسپاندنی کولتورێک �بۆ هەڵسەنگاندن و
کەمکردنەوەی مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوا �بۆ
ن�ێو پالنەکانی پەرەپێدانی دەستمایەو ئەنجامدانی
کارمان .ئێمە بەردەوام دەبین لە دانانی �پرۆسەی
کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس ( )GHGلە
بەرەی پێشەوەی کارەکانمان دا ،بەجۆرێک کە
هەریەک لە بلۆکە کاراکان بە چاالکانە ڕەچاوی
کەمکردنەوەی تەمەنی دەرچوونەکان بکەن
لەمەیداندا .ئێمە لە ڕێگەی پابەند�بوون بە پێوەری
بەڕ�ێوە�بردنمان �بۆ دەردانی گازی گرینهاوس توانای
ڕکابەرانەی خۆمان بەدر�ێژا�یی �پرۆسەی گواستنەوەی
وزە دەسەلمێن�ین بە مەبەستی گەیاندنی پانتاییەک کە
لەگەڵ ج�یهانێک لە �پڕۆژەکانی سەرچاوە سروشتیە
کەمرت و باشرتەکاندا بگونجێت.

�پرۆفایلی دەردانی

GHG

ئەو ڕ�ێوشوێنانەی کە لەالیەن کۆمپانیای گەنەڵ لە
ساڵی  ٢٠٢٠دا گ�یراوەتەبەر ڕا�پۆرتکردنی دەردانی
گازی گرینهاوسی بەرزکردەوە بە گۆڕ�ین �بۆ ڕێبازێکی
هاوبەشی یەکسانی �بۆ دەردانی مەودای  ١و  ،٢لە
هەنگاوێکدا بەرەو باشرت�ین �پراکتیک و پێشکەشکردنی
ت�ێڕوانینێکی گشتی گشتگ�یرتر لە کاریگەرییەکانی
گازی گرینهاوسمان .ئەم ڕێبازە لە ڕا�پۆرتکردنی
ئەمساڵدا دووبارە کراوەتەوە و ش�ێوازناسی بەکارهێرناو
ئەو ڕێنماییانە پە�یڕەو دەکات کە لە ستانداردی
ژم�ێریاری و ڕا�پۆرتکردنی کۆمپانیاکانی �پرۆتۆکۆڵی
گازی گرینهاوسی  ٢٠١٥دا هاتووە .داتاکانی دەردانی
گازی گرینهاوس لە سەرمایەی کارنەکراو لەالیەن
هاوبەشانی �پڕۆژەی هاوبەشمانەوە دابین دەکرێت و
دەردانی مەودای  ١و مەودای ٢مان سااڵنە لەالیەن
دابینکەری دڵنیا�یی الیەنی سێیەمی باوەڕپێکراوەوە
پشتڕاست دەکرێتەوە.

هەروەها ئێمە دەردانی گازی ژەهراوی مەودای ٣مان
لە سەرمایە کارپێکراوەکانەوە لەم ڕا�پۆرتەدا جێگ�یر
کردووە ،و مەبەستمانە پشتڕاستکردنەوەکە در�ێژ
بکەینەوە �بۆ دەردانی مەودای ٣مان لە ساڵی  ٢٠٢٢دا
لەکاتێکدا بەردەوامیین لە چاکسازی زیادە لە
ڕا�پۆرتکردن و کارپێکردنەکانی بەردەوامییمان.
ئێمە خۆشحاڵ�ین بە ڕا�پۆرتکردنی سەرکەوتنی
بەردەوام�یی سرتات�یژی کار�بۆن نزممان و لە کاتێکدا
چڕی کار�بۆنمان کە �بریتیە لە  ١٦کگم ( CO e/bblبە
پشتبەسنت بە دەردانی مەودای  ١و  )٢زیاد�بوونێک
دەنوێنێت لە  ١٣( ٢٠٢٠کگم  ،)CO2e/bblئەمەش
پێشبینی کرا�بوو لە ڕەچاوکردنی زیاد�بوونی
چاالکییەکانی کارمان لە ساڵی  ٢٠٢١پە�یوەست بە
بەرهەمهێنانی نەوتی تاقیکاری لە سارتە و کارەکانی
بیرهەڵکەندن لە سارتە و قەرەداغ.
2

دەردانی  GHGلە ٢٠٢١
دەردانی مەودای ١

tCO2e ١٩٠،٢٢٧

دەردانی مەودای ٢

tCO2e ٢٣٢

چڕی کار�بۆن

 ١٦کگم CO2e

تێگەیشتنێکی بەه�ێز لە شوێنپێی گازی گرینهاوسمان
( )GHGزۆر گرنگە �بۆ ئەوەی گەنەڵ بتوانێت ناوچە
پە�یوەندیدارەکانی کارکردن بکاتە ئامانج کە ڕێگەمان
پێدەدات ئەم دەردانانەی گازی ژەهراوی کەمرت
بکەینەوە .پرت لەمەش ،ژم�ێریاری مانگانەی دەردانی
گازی ژەهراوی و ئاشکراکردنی سااڵنەمان  -کە لە ساڵی
٢٠٢١دا دەردانی گازی ژەهراوی مەودای ٣ی
لەخۆگرت�بوو  -ڕێگە بە بەڕ�ێوە�بردنی کارەکانمان دەدات
بەپێی ئامانجمان کە �بریتیە لە کەمکردنەوەی دەردانی
گازی ژەهراوی بەرەو ئامانجەکانی ڕێککەوتنی پاریس.

مەودای  ٣سەرچاوەی دەردانی گازی ژەهراوی (بنەمای کۆنرتۆڵکردنی
کارپێکردن)
گرو�پی  :١کەلوپەل و خزمەتگوزاری کڕدراو
گرو�پی  :٢کەلوپەلی سەرمایە
گرو�پی  :٣چاالکیەکانی پە�یوەست بە سووتەمەنی و وزە
گرو�پی  :٤گواستنەوە و دابەشکردن سەر�بۆخوار
گرو�پی  :٥خاشاکی بەرهەمهاتوو لە کارکردنەکانەوە
گرو�پی  :٦گەشتی کار
گرو�پی  :٧هاتوچۆی کارمەند
گرو�پی  :٩گواستنەوە و دابەشکردن خوارەوە
گرو�پی  :١١بەکارهێنانی بەرهەمە ڕەقەکان
کۆی دەردانی مەودای ٣
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کۆی )GHG (tCO2e

%٢.٩٩
٩،٩٦٥
%١.٥٣
٥،١٠٤
%١.٤٠
٤،٦٦١
%٠.٠٣
٨٦
%١.٢٢
٤،٠٨٣
%٠.١٧
٥٧٦
%٠.٠٠
٧
%٠.٦٢
٢،٠٥٥
%٩٢.٠٤ ٣٣٣،٦٠٩
%١٠٠ ٣٥٦،٨٤٧

دەردانی مەودای ٣

ڕەگەزێکی گرنگی ژم�ێریاری گازی گرینهاوسمان
( )GHGکە یارمەتیدەرمانە �بۆ ئەوەی بە تەواوی
شوێنپێی کار�بۆنمان بەرز برنخێن�ین ،ڕەچاوکردنی
دەردانی مەودای  ٣ی ئێمەیە (واتە دەردانی گازی
ژەهراوی لە ئەنجامی چاالکییەکان یان سەرمایەکان
کە لەالیەن کۆمپانیای گەنەڵ خاوەندارێتی ناکرێت یان
کۆنرتۆڵ ناکرێت).
لە ماوەی ساڵی  ٢٠٢٠دا کۆمپانیای گەنەڵ
زنج�یرەیەک ۆركشۆ�پی ئەنجامدا کە نۆ سەرچاوەی
ماددی دەردانی مەودای ٣ی �بۆ سەرمایە
کارپێکراوەکانمان دەستنیشان کرد ،لەگەڵ بنەمای
وەرگرتن و دوورخستنەوەی سەرچاوەکان لەسەر
بنەمای ستاندارد و ڕێنماییەکانی  IPIECAو �پرۆتۆکۆڵی
گازی گرینهاوس (.)GHG
ئەم سەرچاوە ماددییانە پێداچوونەوەیان �بۆ کرا و نۆ
گرتنەخۆی هاو�پۆلی مەودای  ٣لە ساڵی ٢٠٢١دا بە
کارپێکراوی مانەوە .دەردانی مەودای  ٣ی ئێمە کۆی
گشتی � tCO e ٣٥٦،٨٤٧بووە و زیاتر لە %٦٥ی کۆی
گشتی دەردانی گازی گرینهاوسمان لە ساڵی ٢٠٢١
پێک دێنێت.
2

گرنگە �بۆ گەنەڵ کە لە کاتی ڕەچاوکردنی دەردانی
مەودای ٣مان ،بەکارهێنانی بەرهەمە
فرۆشراوەکانمان لەم ژم�ێرکارییەدا (هاو�پۆلی )١١
دابنێین ،کە زیاتر لە %٩٣ی ئەم دەردانانە پێکدەهێنێت
بە سەرنجدان لەوەی کە دەردانی مەودای ٣مان
لەسەر بنەمای کۆنرتۆڵی کارکردن هەژمار دەکرێت ،و
بەهۆی زیاد�بوونی بەرهەمهێنان لە سەرمایەی
کارپێکراوی سارتە لە تەنها دوو مانگدا لە ساڵی ،٢٠٢٠
�بۆ ساڵێکی تەواو لە بەرهەمهێنان لە ساڵی ،٢٠٢١
زیاد�بوونێکمان لە دەردانی مەودای  ٣دا بینی بەهۆی
زیاد�بوونی بەرهەمە فرۆشراوەکان لەم ماوەیەدا.
وردەکارییەکانی دەردانی گازی ژەهراوی مەودای ٣
مان لە سەرمایەی کارپێکراو الی خوارەوە هاتووە.

کۆی دەردانی
مەودای ٣
tCO2e ٨٤٧

ەزو یەوەنتساوگ ،اوەهوشەک یسرتەم

ڕۆڵی ئێمە بەدر�ێژا�یی �پرۆسەی گواستنەوەی وزە
لەگەڵ زیاد�بوونی ژمارەی دانیشتوانی
ج�یهان لە ماوەی  ٢٠ساڵی داهاتوودا،
پێداویستییەکانی وزەی نەوەکانی
داهاتوو بە تێکەڵەیەک لە وزەی
نوێبووەوە ،نەوت و گازی ئاسا�یی و
سەرچاوەی وزەی نوێنە�بووەوەی تر
دابین دەکرێت .خواستی ج�یهانی وزە لە
مەودایەکی کورتخایەن یان مامناوەنددا
کەم نابێتەوە و لە کاتێکدا سەرچاوە
جێگرەوەکانی وزە دەپێور�ێن �بۆ
یارمەتیدانی دابینکردنی ئەم خواستە
زیادەیە ،بەرهەمهێنانی نەوت و گاز بە
در�ێژا�یی ئەم گواستنەوەیە پێویست
دەبێت.

لەڕاستیدا ،پێشبینییەکان کە لەالیەن ئاژانسی
ن�ێودەوڵەتی وزە ( )IEAلە ڕوانگەی وزەی ج�یهانی
 )World Energy Outlook 2020( ٢٠٢٠دا ئەنجامدراون،
ئاماژە بە سینار�یۆیەکی سیاسەتە ڕاگەیەندراوەکان
دەکەن کە زیاد�بوونی خواست لەسەر وزە تا ساڵی
 ٢٠٣٠و بە هەمان ش�ێوە بەرز�بوونەوەی خواست
لەسەر نەوت لە هەمان ماوەی ساڵدا بەخۆیەوە
دەبینێت ،هەرچەندە لەڕووی بەرەوپێشچوون ،بە
بەشێکی کەمرت لە کۆی وزەی دابینکراو بەشداری
دەکات .تەنانەت لە چوارچ�ێوەی زۆرتر�ین سینار�یۆی
پەسەندکراوی ن�ێودەوڵەتیدا ،نەوت و گاز وەک بەشێک
لە تێکەڵەکە لەناو گواستنەوەی وزەدا دەناسرێتەوە.
لەم ماوەی گۆڕانکارییەدا ،پێویستە کەمکردنەوەی
دەردانی گازی گرینهاوس بە جۆرێک بێت لەگەڵ ئەو
ئامانجانەدا بگونجێت کە لە ڕێککەوتنی پاریسدا
دانراون ،و گەنەڵ دان بە پێویستی ئەم ئامانجانەدا
دەنێت لە پەرەپێدانی سەرمایەی ئێستا و ئایندەمان.
ئێمە بە هاوبەشی لەگەڵ زۆرێک لە هاوتەمەنانی
پیشەسازیمان ،لە شوێنە چاالکەکاندا کاردەکە�ین کە
زیانەکانی ئا�بووری کۆمەاڵیەتی زۆرە و وەبەرهێنان
لەناو پیشەسازی نەوت و گازدا گرنگە �بۆ پاڵپشتی
گەشەی ئا�بووری داهاتوو ،و هەر لەم چوارچ�ێوەیەدا
دەتوان�ین کاریگەرییەکی مانادارمان هەبێت .لە
ڕێگەی تێکەڵکردنی بەرمیلە کەم تێچوو و کار�بۆن
نزمەکانمان ،و کاریگەرییە کۆمەاڵیەتییە
ئەرێنییەکانی کارکردن وەک خاوەن کارێکی
بەر�پرسیار ،باوەڕمان وایە کە گەنەڵ پانتا�یی و

ڕوانگەی وزەی ج�یهانی  :IEAڕەوتە سەرەکییەکانی سووتەمەنی لە
سینار�یۆی سیاسەتە ڕاگەیەنراوەکاندا

سرتات�یژی دروستی هەیە �بۆ بەردەوام�بوون لە
بەڕ�ێوە�بردنی گواستنەوەی وزە.
الپەڕەکانی دواتری ئەم ڕا�پۆرتەمان لەگەڵ ئەو
پێشنیارانەهاوڕانکەلەالیەنتیمیکاریپە�یوەندیداربە
ئاشکراکردنەداراییەکانیپە�یوەستبەکەشوهەوایسەر
بە ئەنجومەنی سەقامگ�یری دارا�یی ( )TCFDدەرکراون ،بە
مەبەستیدابینکردنیڕوانگەیەکیقووڵرت�بۆڕێبازی
گەنەڵلەهەڵسەنگاندنوکۆنرتۆڵکردنیمەترسیە
داراییەکانیپە�یوەستبەگۆڕانیکەشوهەواوە.

ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی گازی
گرینهاوس ()GHG

ڕەگەزێکی سەرەکی پابەند�بوونمان بە بەرهەمهێنانی
بەرمیلە گونجاوەکانی داهاتوو ،چڕی کار�بۆنی نزم و
قازانج بەرز بەڕ�ێوە�بردن و پێشبینیکردنی دەردانی
گازی گرینهاوسە .ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی
گازی گرینهاوس گەنەڵ لە ساڵی  ٢٠٢٠لەالیەن
دەستەی بەڕ�ێوە�بردنەوە پەسەندکرا و بەردەوامە لە
دابینکردنی بناغەی ئاواتەکانمان �بۆ بەڕ�ێوە�بردن و
کەمکردنەوەی دەردانی گازی ژەهراویمان .ئێمە
پابەند دەمێنینەوە بە �پرۆفایلی گشتی دەردانی گازی
ژەهراوی بە جۆرێک کە لەگەڵ ئامانجەکانی
ڕێککەوتنی پاریس و بەکارهێنانی ستانداردی
کۆنرتۆڵکردنی گازی گرینهاوسمان هاوتا بێت،
�بودجەیەکی کار�بۆنی ژیانی مەیدانی دابین دەکات کە
�بودجەی کار�بۆن �بۆ سنووری گەرم�بوونی ج�یهان ١.٥
پلەی سەدی لەبەرچاو دەگرێت.

ڕوانگەی وزەی ج�یهانی  :IEAداواکاری وزەی ج�یهانی و دەردانی دووانە
ئۆکسیدی کار�بۆن ( )CO2لە سینار�یۆی سیاسەتە ڕاگەیەندراوەکاندا
بەهاکانی � ٢٠٢٠بریت�ین لە خەماڵندنن
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
Energy demand

1.1
1

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ ٢٠٢٨ ٢٠٢٩ ٢٠٣٠
=١.٠
نوێبووەوەکان
گاز
ئەتۆمی
نەوت
خەڵوز
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0.9

CO2 emissions

٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١ ٢٠٢٢ ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ ٢٠٢٦ ٢٠٢٧ ٢٠٢٨ ٢٠٢٩ ٢٠٣٠
=١.٠
خواستی وزە
ڕ�ێڕەوی خواستی وزە پێش قە�یران
دەردانی دووانە ئۆکسیدی کار�بۆن ( )CO
ڕ�ێڕەوی دەردانی دووانە ئۆکسیدی کار�بۆن (  )COپێش قە�یران
2

2

١.٦
١.٥
١.٤
١.٣
١.٢
١.١
١
٠.٩

ەزو یەوەنتساوگ ،اوەهوشەک یسرتەم

مەترسیەکانی پە�یوەست بە کەشوهەوا
بەڕ�ێوە�بردنی مەترسی و هەلی
پە�یوەندیدار بە کەشوهەوا

گەنەڵ پێداچوونەوەی
بەردەوام بە مەترسییە
سەرەکییەکاندادر�ێژە
پێدەدات  -چ ئێستا و چ لە
سەرهەڵدان  -کە
کارەکانی لە هەموو ئەو
ناوچانەدا کە بەرکەوتەی
دە�بن
�پرۆسەی کۆنرتۆڵکردنی مەترسی
ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن سرتات�یژی
کۆمپانیا دادەنێت
تۆماری مەترسی پەرەپێدەدات و
خاوەن مەترسیەکان دیاری دەکات
کۆنرتۆڵەکانیڕێگریکردنوکەمکردنەوە�بۆ
کۆنرتۆڵکردنیمەترسیەکاندادەڕ�ێژێت
هەڵسەنگاندنی مەترسی �بۆ ئەنجومەنی
بەڕ�ێوە�بردن ڕا�پۆرت دەکات
کۆنرتۆڵە هە�بووەکان �بۆ
کۆنرتۆڵکردنی مەترسی
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کۆنرتۆڵکردنی مەترسی و هەلەکانی پە�یوەندیدار بە
کەشوهەوا وەک پێشینەیەکی سەرەکی �بۆ گەنەڵ
دەمێنێتەوە و لە سرتات�یژی بازرگانیە فراوانرتەکانماندا
جێگ�یرکراوە .بەر�پرسیارێتی کۆنرتۆڵکردنی
مەترسیەکانی بەردەوام�یی و چاود�ێریکردنی
بابەتەکانی تری پە�یوەندیدار بە کەشوهەوا
تێکهەڵکێشە بە کاری سەرپەرشتیارانەی ئەنجومەنی
بەڕ�ێوە�بردن لەڕێگەی ئەو ڕۆڵەوە کە سەرۆک،
بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار و ل�یژنەی تەندروستی،
سەالمەتی ،ئاسایش و ژینگە ( )HSSEدەیبینن.
بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکارمان هەردەم داکۆکی لە
پێشینە�یی پێدانی بەردەوام�یی ،و سەرپەرشتی
تەواوکاری هوشیاری و بەڕ�ێوە�بردن دەکات لە هەموو
ئاستەکانی ڕێکخراوەکەدا .بابەتەکانی کەشوهەوا و
گواستنەوەی وزە بە هەمان ش�ێوە لە ئەجنداکانی
کۆ�بوونەوەی ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن النیکەم ساڵی
جارێک لە میانەی کایەی سرتات�یژی سەرەکیدا هاتووە،
بەاڵم لە�بواری کردەییدا ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن
لەڕێگەی هەلە بەردەوامەکانی بەشداریکردن و
کۆ�بوونەوەکانی ترەوە بەردەوام ئاگادار دەکرێنەوە.
�بۆ نموونە ،ل�یژنەی  HSSEڕا�پۆرت دەدات بە
ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن لەسەر پێشکەوتنەکان
دەربارەی پالنی کاری  ESGکە هەڵسەنگاندنی
توانستی دەردانی گازی گرینهاوس ( )GHGی ئێمە
لەخۆدەگرێت .دوابەداوی پێشەنگی کردنی
ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن و بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار،
هەریەک لە بەشەکان ڕۆڵێکی چاالک دەبینن لە
هێنانەدی ئامانجەکانی بەردەوام�یی گەنەڵ.
بەڕ�ێوەبەری کۆنرتۆڵکردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی و
بەڕ�ێوە�بردن ( )ESGبەر�پرس دەبێت لە جێبەجێکردنی
پالنی کاری کۆنرتۆڵکردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی و
بەڕ�ێوە�بردن ( )ESGسااڵنەمان بەڕ�ێوە دەبات و
بەرەوپێشچوونەکان �بۆ ل�یژنەی جێبەجێکار ڕا�پۆرت
دەکات .کۆ�بوونەوەکانی کۆنرتۆڵکردنی ژینگە�یی و
کۆمەاڵیەتی و بەڕ�ێوە�بردن ( )ESGدەرفەتێکە �بۆ
زیادکردنی هۆشیاری و تواناسازی �بۆ تەواوکاری
سرتات�یژەکانی بەشداریپێکردن و پە�یوەندیکردنی
هاوبەرژەوەندییەکانی گەنەڵ .پرت لەمەش ،لە ساڵی
 ٢٠٢١گەنەڵ ئەنجومەنی جێبەجێکردنی سرتات�یژی و
گەشە (‘)’SAGEی دامەزراند ،کە لە ئەندامانی ل�یژنەی
جێبەجێکار پێکدێت لەگەڵ نوێنەرانی بەشەکانی تر و
سەکۆیەکی ئاسا�یی �بۆ گفتوگۆکردن لەسەر ئەم
مەترسی و دەرفەتانە دەستەبەر دەکات .لەکۆتایشدا،
پابەند�یی ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردنمان بە تۆکمەکردنی

بەردەوام�یی گونجاو بە لەخۆگرتنی پێکهاتەیەکی
کۆنرتۆڵکردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی و بەڕ�ێوە�بردن
( )ESGلە ڕێگەی کارتی ئەنجامی توانستی سااڵنەی
کۆمپانیادا ڕەنگی داوەتەوە.

دەسنیشانکردنی مەترسی و هەلی
پە�یوەندیدار بە کەشوهەوا

گەنەڵ پێداچوونەوەی بەردەوام بە مەترسییە
سەرەکییەکاندا در�ێژە پێدەدات  -چ ئێستا و چ لەکاتی
سەرهەڵدان  -کە کارەکانی لە هەموو ئەو ناوچانەدا کە
بەرکەوتەی دە�بن .ئەمەش لە ڕێگەی بەکارهێنانی
شارەزا�یی ناوخۆ�یی و زانیاری پیشەسازی و
پە�یوەندییە سرتات�یژییەکانییەوە بەدەست دێت.
هەروەها کۆمپانیای گەنەڵ ئامانجی ئەوەیە کە
خۆمان بە بەر�پرسیار �بزان�ین لە تۆکمەکردنی ستانداردە
ژینگەییە ڕێکخراوەییەکان لە کارەکانماندا و ئێمە
پابەند�ین بە ڕا�پۆرتەکانی پە�یوەست بە 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 �پڕۆژە .ئەنجومەنی بەڕ�ێوبەران هەڵسەنگاندنێکی
بەه�ێز �بۆ مەترسییە سەرەکییەکان ئەنجام دەدات کە
ڕووبەڕووی کۆمپانیا دەبێتەوە بە گرنگیدان بەو
مەترسیانەی کە دەکرێت کاریگەرییان هەبێت لەسەر
مۆدێلی بازرگانی ،سرتات�یژ ،توانای پارەدان،
نەختینە�یی ،توانستی داهاتوو و ناوبانگمان ،هەروەها
مەترسییەکانی پە�یوەست بە کەشوهەوا لەم
�پرۆسەیەدا جێگ�یرکراون .ناسینەوە و بەڕ�ێوە�بردن و
کۆنرتۆڵکردنی مەترسییەکان لەم هێڵکارییەی
خوارەوەدا خراوەتەڕوو.

ەزو یەوەنتساوگ ،اوەهوشەک یسرتەم ڕۆڵی ئێمە بەدر�ێژا�یی �پرۆسەی گواستنەوەی وزە

�پرۆفایلی دەردانی GHG
ئێمە سەرنج دەخەینە سەر د�یزاینی کاریگەر،
کارپێکردنی کارامە و بەکارهێنانی بەر�پرسیارانەی وزە
�بۆ کەمکردنەوەی دەردانی گازی ژەهراوی .یەکێک لە
گەورەتر�ین بەشدار�بووانی تاک کە کاریگەری لەسەر
�پرۆفایلی دەردانی گازی گرینهاوسمان هەیە� ،بریتیە لە
گڕگرتن و لەگەڵ هاوبەشانی �پڕۆژەی هاوبەشمان و
کارپێکەری  PSCتاوکێ ، DNO ،ئێمە بەردەوام
�بوو�ین لە ئەنجامدانی �پڕۆژەیەکی سەرکەوتووی
�پژاندنی گاز لە پیشخا�بور .بەردەوامیین لەگەڵ
کارەکانی سارتەمان ،ئامانجمان نەهێشتنی گڕگرتنی
ڕۆتینییە لەکاتێکدا سەرمایەکە لە گەشەدایە ،و
�پرۆسەی هەڵسەنگاندنی چارەسەرە ئەگەرەکان �بۆ
بەدەستهێنانی ئەمە لە ساڵی ٢٠٢٢دا پێشکەوتوو تر
�بووە ،هەروەک لە تو�ێژینەوەی کەیسی سارتە پێشرت
لەم ڕا�پۆرتەدا بە وورد�یی هاتووە.

خۆڕاگری پانتا�یی

بناغەی سرتات�یژی بازرگانیمان ئەوەیە کە
بەرهەمهێنەری بەرمیلەکانی نەوتی کەم تێچوو و
کار�بۆن نزم بین بە در�ێژا�یی گواستنەوەی وزە ،و ئێمە
بەردەوام پێداچوونەوە بە خۆڕاگر�یی پانیاییەکەمان
دەکە�ین �بۆ ئەوەی دڵنیا بین لەوەی کە لە ج�یهانێکی
ئاگادار بە کەشوهەوادا �بۆ ئەو مەبەستە گونجاوە.

کاریگەری لەسەر قازانج لە ٢٠٣٠

%٩٧

%١٠٠

%٧٨

کەیسی
بەڵێنە
پەرەپێدانی
بەردەوام ڕاگەیەندراوەکان بنەڕەتی بە
(/٥٦$بەرم�یل (/ $٦٧بەرم�یل /٧٠$بەرم�یل
�بێ باجی
�برێنت ،باجی
�برێنت� ،بێ
کار�بۆن
باجی کار�بۆن) کار�بۆن بە ٤٠
دۆالر/تۆن)
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خۆڕاگریمان دەرئەنجامی دەستپێشخەرییەکانە �بۆ
کەمکردنەوەی دەردانی کار�بۆنمان کە لەم بەندەدا بە
وردی باس کراون؛ بە تایبەتی هاوبەشیکردن لە
یەکەم �پڕۆژەی دووبارە �پژاندنی گاز لە هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق و جێگ�یرکردنی ستانداردی
کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس ()GHGمان لە
�بڕیارە سرتات�یژی و کارگ�ێڕییەکاندا .ئێمە سەرمایەی
بەرهەمهێنانمان بە بەراورد بە سینار�یۆ باوەکان
هەڵدەسەنگێن�ین کە لەالیەن ئاژانسی وزەی
ن�ێودەوڵەتی ( )IEAباسکراون ،بە مەبەستی
هەڵسەنگاندنی کارەکانمان �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی کە
سەرمایەکانمان لە کێبڕکێدا دەمێننەوە کاتێک فشار لە
بەرامبەر باجی کار�بۆنی گۆڕاو و نرخی نەوت
تاقیدەکرێنەوە.
�بۆ مەبەستی ئەم شیکارییە ئێمە سینار�یۆیەکی کەیسی
بنەڕەتیمان بەکارهێناوە مەزەندە دەکات کە نرخی
نەوتی �برێنت بە  ٧٠دۆالر/بەرم�یل و �بێ باجی کار�بۆنە ،بە
مەزندەی ئەوەی کە سەرمایەکانمان لەو ناوچانەدا
هەڵکەوتوون کە لە ئێستادا هیچ باجێکی کار�بۆنیان
لەسەر نییە� .بۆ ئەم کەیسە بنەڕەتییە ،و لە ژ�ێر
پێکهاتەی تێچووی ئێستاماندا ،ئێمە بەهای نرخی نەوت
و باجی کار�بۆنمان لە ژ�ێر دووان لە سینار�یۆ ئەگەرەکانی
کەشوهەوای ئاژانسی وزەی ن�ێودەوڵەتی ()IEA
بەکارهێناوە؛ واتە سینار�یۆی بەڵێنە ڕاگەیەنراوەکان و
سینار�یۆی گەشەپێدانی بەردەوام ،لەگەڵ ئاسۆی کات
�بۆ شیکارییەکانمان �بۆ ساڵی  ٢٠٣٠کە هاوتایە لەگەڵ
ئاسۆی کاتی گەنەڵ �بۆ سەرمایەی ئێستامان.

لە ژ�ێر سایەی ئەم سینار�یۆیانەدا ،قازانجی گەنەڵ لە
ساڵی ٢٠٣٠دا بە رێکەوت دادەبەزێت �بۆ  %٩٧و  %٧٨و
دیارە کە لە ژ�ێر ئاسۆی کات�یی کارکردنی گەنەڵدا،
سینار�یۆ هەڵ�بژ�ێراوەکانی ئاژانسی وزەی ن�ێودەوڵەتی
( )IEAکاریگەرییەکی کۆنرتۆڵکراویان دەبێت لەسەر
قازانجەکەمان ،کە یارمەتیدەرە �بۆ نمایشی توانستی
بەه�ێز و خۆڕاگر�یی کارەکەمان لە ج�یهانێکی گۆڕانی
کەشوهەوادا.

شەفافیەت و ئاشکراکردنەکانی
کەشوهەوا

گەنەڵ پابەندە بە گەیاندنی سرتات�یژی کەشوهەوا و
خۆڕاگری خۆی بە کۆمەڵگەی وەبەرهێنەران �بۆ
وێناکردنی ئەو هەواڵنەی کە دەیدە�ین �بۆ
کەمکردنەوەی شوێنپێی کار�بۆنمان .دوای یەکەم
ئاشکراکردنی ئێمە �بۆ  CDPلە ساڵی  ،٢٠٢٠گەنەڵ
خۆشحاڵ �بوو کە لە ساڵی  ٢٠٢١دا لە نمرەی
کەشوهەوای CDPی  Cی پێبەخشرا ،کە باشرت �بوو لە
نمرەی پێشوومان کە � Dبوو .هەروەها ساڵی ٢٠٢١
یەکەم پێشکەشکردنی ئاشکراکردنی ئاوی CDPمان
بەخۆوەدی .ئەم کردارانە نەک بە تەنها پابەند�بوونمان
بە ئاشکراکردنی پە�یوەست بە کەشوهەوا نیشان
دەدەن ،بەڵکو ئاماژەیان بەو پێشکەوتنانە کردووە کە
لە تواناکانی کۆکردنەوەی داتا و ڕا�پۆرتکردنماندا
بەدەست دەهێرن�ێن .ئێمە بەردەوام دەبین لە
بەشداریکردن لە پیشاندانی بەردەوام�یی و
دەستەبەرکردنی زانیاری �بۆ هاوبەرژەوەندیەکانمان
سەبارەت بەو بابەتە بنەڕەتیانەی کە کارەکانمانی
لەسەر بنیاترناوە.

ەزو یەوەنتساوگ ،اوەهوشەک یسرتەم ڕۆڵی ئێمە بەدر�ێژا�یی �پرۆسەی گواستنەوەی وزە

بەرەوپێش چوونمان

لە  ،٢٠٢٠ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن پێداچوونەوەی کرد
بە پێوەری کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس
( )GHGو لە کانونی دووەمی  ٢٠٢١بەڵگەنامەکەی
پەسەند کرد .ئەم پێوەرە پشت�یوانی دەکات لە
کارەکانی کۆنرتۆڵکردنی سوتانی گاز و سرتات�یژێکە �بۆ
دڵنیا�بوون لەوەی پالنەکانی پەرەپێدانی بەرهەمهێنانی
سەرمایەکان لەالیەن ئێمەوە لەگەڵ ئامانجەکانی
ڕێکەوتننامەی پاریس تەبان .جێبەجێکردنی پێوەرەکە
دەبێتە هۆی ئاراستەکردنی  ADPی ئێمە کە لەالیەن
ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن سااڵنە پێداچوونەوەی �بۆ
دەکرێت .هەروەها ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردنمان
سەرپەرشتی خەرجییەکانی دەستمایە و �بودجەی
سااڵنەی پە�یوەست بە �پڕۆژەکانی کۆنرتۆڵکردنی گاز
دەکات ،کە �پڕۆژەکەمانی �بۆ �پژاندنی گاز لە پیشخا�بور
لەخۆگرتووە .پرت لەمەش ،گرنگی ئەم پێکهاتەی
بەڕ�ێوە�بردنە بەردەوام دەبێت �بۆ پەسەندکردنی
خەرجییەکانی سەرمایەی داهاتوو کە پە�یوەندییان بە
تو�ێژینەوەکانی کۆنرتۆڵکردنی گازی سارتەوە هەیە و
لە ئێستادا بەردەوامن.

تێکەڵکردنی پێکهاتەی بەڕ�ێوە�بردنی بەه�ێزمان و
بەکارهێنانی ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی
گرینهاوسمان ( )GHGکلیلی ناسینەوە و کۆنرتۆڵکردنی
مەترسی و دەرفەتەکانی پە�یوەست بە کەشوهەوان
لەالیەن کۆمپانیای گەنەڵەوە.
لەگەڵ فراوان�بوونی کارەکانی گەنەڵ ،تیمە
تەکنیکییەکانمان بەردەوامن لە تەرخانکردنی کات و
سەرچاوە �بۆ لێکۆڵینەوە لە بەکارهێنانی تەکنۆلۆژیای
نوێ و د�یزاینی دامەزراوەکان ،کە دەبێتە هۆی
کەمکردنەوەی دەردانی گازی ژەهراوی ،ئەمەش لە
ڕێگەی تو�ێژینەوەکانی ئێستای کۆنرتۆڵکردنی گازەوە
نمایش دەکرێت کە لە سارتە ئەنجام دەدر�ێن.

مەترسیەکانی کەشوهەوای پە�یوەست
بە ئاو

گەنەڵ لە ناوچەی کەم ئاودا کاردەکات ،ئەمەش
وامان لێدەکات بە توندی ئاگاداری مەترسییەکانی
پە�یوەست بە ئاو بین� .بۆ ئەوەی ئەم مەترسییە کەم
بکەینەوە ،دڵنیا�یی دەدە�ین لەوەی کە بەردەست�بوونی
ئاو ،فڕێدان و بەڕ�ێوە�بردن لە پالندانانی ئێمەدا �بۆ
هەموو سەرمایە نوێ و کارپێکراوەکان جێگ�یر
دەکرێت .پرت لەمەش ،لە ساڵی � ٢٠٢١بۆ یەکەمجار
ئاشکراکردنی ئاوی خاڵی گەیاندنی ناوەندی ( )CDPمان
پێشکەش کرد ،و لە ساڵی  ٢٠٢٢دا دووبارە ئەو کارە
ئەنجام دەدە�ین.

�بۆ ئەوەی توانستی
کارکردنمان لە بەرامبەر
�بودجەی کار�بۆنی
تەرخانکراودابەڕ�ێوەببە�ین،
گەنەڵ سرتات�یژ دادەنێت �بۆ
سەرمایەی هە�بوو و
گەشەپێدانی مەیدان�یی نوێ
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ئامانجەکان �بۆ کۆنرتۆڵکردنی
مەترسیەکانی پە�یوەست بە کەشوهەوا

هەروەک لە ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی
گرینهاوسی ( )GHGکۆمپانیاکەماندا هاتووە ،گەنەڵ
لەسەر ئاستی دەرەوە سااڵنە ڕا�پۆرت دەدات لەسەر
چڕی کار�بۆن پانتا�یی کارکردمان بەپێی مۆدێلی
�بودجەی کار�بۆن .پابەند�بوونمان بەجۆرێک دەبێت کە:
•	تەمەنی دەردانی مەیدانی سەرمایە تاکەکان لە
چوارچ�ێوەی �بودجەی کار�بۆنی سەرمایەکەدا
دەمێنێتەوە؛ و
•	لەسەر بنەمای سااڵنە پانتا�یی بەرهەمهێنانی
سەرمایەی گەنەڵ لە بەرامبەر ڕ�ێڕەوی  ١.٥پلەی
سەد�یی ڕێکەوتنی پاریس هەڵدەسەنگێندرێت،
هەروەک لە ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی
گرینهاوس ( )GHGدا هاتووە.
�بۆ ئەوەی توانستی کارکردنمان لە بەرامبەر �بودجەی
کار�بۆنی تەرخانکراودا بەڕ�ێوەببە�ین ،گەنەڵ سرتات�یژ
دادەنێت �بۆ سەرمایەی هە�بوو و گەشەپێدانی مەیدانی
نوێ .د�یزاینە نوێکانی پەرەپێدانی مەیدانی نیشانی
دەدەن کە دەردانی گازی ژەهراوی پە�یوەست بە
�پڕۆژەکە هەتا ئاستێکی کردە�یی گونجاو بە نزمی
دەهێڵێتەوە پێش پەسەندکردن  ،وەک ئاراستەیەکی
یەکانگ�یر.

ەزو یەوەنتساوگ ،اوەهوشەک یسرتەم ڕۆڵی ئێمە بەدر�ێژا�یی �پرۆسەی گواستنەوەی وزە

لە کاتێکدا کە ڕێبازی کۆنرتۆڵکردنی مەترسییەکانی
گەنەڵ مەترسییەکانی کەشوهەوا لە سەرانسەری
ژیانی �بواری سەرمایەیەکدا دەستنیشان دەکات ،ئێمە �بۆ
مەبەستی �پۆلێنکردنی کورتخایەن وەک ساڵێک �بۆ سێ
ساڵ ،مامناوەند وەک سێ �بۆ پێنج ساڵ ،و در�ێژخایەن
وەک پێنج ساڵ و زیاتر پێناسە دەکە�ین .ئەم خشتەی
کاتە لەگەڵ پالندانانی داراییماندا دەگونجێت ،و بە
گرتنەبەری ڕێبازێکی مەیدانی دەتوان�ین بە ش�ێوەیەکی
چاالکانە مەترسییەکانی پە�یوەست بە کەشوهەوا کەم
بکەینەوە و کۆنرتۆڵیان بکە�ین ،لە هەمان کاتیشدا
پێشبینیمان دەداتێ �بۆ سوود وەرگرتن لە دەرفەتە نوێیە
گونجاوەکان �بۆ ئایندە.
مەترسی پە�یوەندیدار بە کەشوهەوا

ناوبانگ
(کورتخایەن)
یاسا�یی
(مامناوەند-در�ێژخایەن)
بازاڕ
(کورتخایەن-مامناوەند)

یاسای ئێستا
(کورتخایەن)
تەکنۆلۆژیا
(مامناوەند-در�ێژخایەن)

زنج�یرەی دابینکردن
(مامناوەند-در�ێژخایەن)
یاسای دەرکەوتوو
(مامناوەند-در�ێژخایەن)

بەرجەستەی سەخت
(کورتخایەن)
بەرجەستەی در�ێژخایەن
(در�ێژخایەن)
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�پرۆسەیەک �بۆ کۆنرتۆڵکردنی
مەترسیەکانی پە�یوەست بە کەشوهەوا

کاتێک مەترسییەک لە ئاستی کۆمپانیا ،سەرمایە یان
�پڕۆژەدا دەستنیشانکرا و هەڵسەنگێندرا ،گەنەڵ
ڕێبازێکی چاالکانە دەگرێتەبەر �بۆ داڕشنت و
جێبەجێکردنی کۆنتڕۆڵە بەه�ێزەکان �بۆ کەمکردنەوەی
هەر دەرئەنجامێکی نەرێنی ئەگەری  -لەوانە ئەوانەی
پە�یوەندییان بە گۆڕانی کەشوهەواوە هەیە.
مەترسییەکانی بەردەوام�یی ،لەوانەش ڕەگەزە
مادی ،کۆمەاڵیەتی-ئا�بووری ،سیاسی و
ئا�بوورییەکانی پە�یوەست بە گۆڕانی کەشوهەوا وەک

بابەتێکی تەرخانکراوی ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن
دەستنیشان کراون و دوو ساڵ جارێک پێداچوونەوەیان
�بۆ دەکرێت� .بۆ نمونە ،ل�یژنەی  HSSEبەر�پرسیارە لە
پێداچوونەوە بە مەترسییەکانی پە�یوەست بە
کەشوهەوا و کۆنتڕۆڵە ناوخۆییەکان ،و ل�یژنەی یەدەگ
پێداچوونەوە بە مەترسییەکاندا دەکات وەک بەشێک لە
�پرۆسەی پێداچوونەوەی سااڵنەی پالنی پەرەپێدانی
سەرمایە ( .)ADPکۆنرتۆڵکردنی مەترسییەکانی
پە�یوەست بە کەشوهەوا لەالیەن گەنەڵ لە خشتەی
خوارەوەدا بە کورتی هاتووە.

ڕێبازی بەڕ�ێوە�بردن

• بەشداری پێکردنی وەبەرهێنەرانی  ESGو باڵوکردنەوەی ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی
چەمک و پێشبینیەکانی
هاوبەرژەوەندی و وەبەره�ێن لەکاتی • دڵنیا�بوون لە بەڕ�ێوە�بردن و سیاسەتی بەه�ێز کە بتوانێت بەدەمەوەچوونی هەبێت �بۆ گۆڕانی بارودۆخەکان
گواستنەوەی وزە
• ئاشکراکردنی شەفافیەتی توانستی ESG
• پابەند�بوون بە یاساکانی واڵتی خانەخوێ
گۆڕانکارییە ن�ێودەوڵەتییەکان لە
یاساکانی پە�یوەست بە کەشوهەوا
• هەڵسەنگاندنی بەردەوام�یی دیمەنی ناکۆکی کەشوهەوای ج�یهانی
• در�ێژەدان بە سرتات�یژ وەک بەرهەمهێنەری نەوتی کەم تێچوو و کار�بۆن نزم
•بەرز و نزم�بوونی خواست و نرخی
نەوت
• کارپێکردنی ستانداردی کۆنرتۆڵکردنی دەردانی گازی گرینهاوس ( )GHGلە پەرەپێدانی سەرمایە
•دارا�یی سنووردار �بۆ سووتەمەنی
• پێوەرەکانی  ESGوەک پێوانەی توانستی سەرەکی ()KPI
بەردینی
• بەردەوام �بوون لە تاقیکردنەوەی سینار�یۆکان بە نرخی گۆڕاوی نەوت و باجی کار�بۆن �بۆ هەڵسەنگاندنی خۆڕاگری
• بااڵنسی بەه�ێز و لێشاوی پارەی نەختینەی ئازاد لە ئاستی سەرمایە تەنانەت لە نرخی ناهەمواری نەوتیشدا
بەدەمەوەچوونی ڕێکخراوە�یی
• پابەند�بوون بە مەرجەکانی ئاشکراکردنی کەشوهەوای شانشینی یەکگرتوو ،کە ڕا�پۆرتکردنی ناچاری  TCFDلە
کەشوهەوا و کەمکردنەوەی کار�بۆن ڕا�پۆرتی سااڵنەی ٢٠٢٢ی گەنەڵ لەخۆدەگرێت
• پێشکەشکردنی ڕا�پۆرتی مانگانەی کارکردنی  HSEبە وەزارەتی سامانە سروشتییەکان ( ،)MNRلەوانە دەردانی
گازی گرینهاوس ()GHG
بەردەست�بوون و تێچووی تەکنۆلۆژیا • ئەنجامدانی تو�ێژینەوە لەسەر تەکنۆلۆژیا نوێکان و بەکارهێنانە ڕەخساوەکان �بۆ کارەکانمان
�بۆ کەمکردنەوەی دەردانی کار�بۆن
•بەردەوام�بوونلەیەکخستنیستانداردیکۆنرتۆڵکردنیدەردانیگازیگرینهاوس()GHGلەد�یزا�ینوکارەکانیدامەزراوە
• بەدواداچوون �بۆ چارەسەرکردنی کەمکردنەوەی گازی گرینهاوس ( )GHGلە ڕێگەی تو�ێژینەوەی کۆنرتۆڵکردنی
گاز لە سارتە
• �بژاردەی وزەی نوێبووەوە �بۆ پێداویستییەکانی وزەی خودی خۆمان
• پێشخستنی داهێنان و بەکارهێنانی باشرت�ین تەکنەلۆژیای بەردەست
• هەڵسەنگاندنی چڕی کار�بۆنی زنج�یرەی دابینکردن لە ڕێگەی هەڵسەنگاندنی دەردانی مەودای ٣
کارلێک لەگەڵ دابینکەران و
بەڵێندەران
•بەشداریکردنلەگەڵزنج�یرەیدابینکردنلەسەرمەترسییەکانیپە�یوەستبەکەشوهەوا(وبەردەوام�ییفراوانرت)
• پە�یوەندی بەردەوام لەگەڵ بەر�پرسانی حکومەت �بۆ تێگەیشنت لە پێشبینی و ڕێنماییەکان
بەدەمەوەچوونی ڕێکخراوە�یی �بۆ
گۆڕانی کەشوهەوا و کەمکردنەوەی • چاود�ێریکردنی گۆڕانکارییەکان لە ڕێساکانی بەردەوام�یی شانشینی یەکگرتوو یان واڵتی خانەخوێ
کار�بۆن
• پێداچوونەوە بە سیاسەتەکانی کەشوهەوای ج�یهانی و پێداویستییەکانی ئاشکراکردن
• لەخۆگرتنی تێچووی کار�بۆن لە پالندانانی دارا�یی داهاتوودا
• ڕەچاوکردنی مەترسییەکان لە پەرەپێدانی سەرمایە و د�یزاینی ژ�ێرخان
بەهۆی ڕووداو� ،بۆ نمونە
کەشوهەوای سەخت
• چاود�ێریکردنی ڕووداوەکانی کەشوهەوا لە ناوچەکانی کارکردن
یەکخستنی کاریگەری گۆڕانکارییە در�ێژخایەنەکانی کەشوهەوا لە سرتات�یژ و پەرەپێدانی سەرمایەی ناوچەکانی
گۆڕانەکانی کەشوهەوای
کارکردن
در�ێژخایەن

ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی گەنەڵ ٢٠٢١

خاڵە بنچینەییەکانی :٢٠٢١
بەردەوام�یی پە�یوەندی و وەبەرهێنان
لەگەڵ کۆمەڵگەکانی دەوروبەری
کارەکانمان و بەردەوام�بوون لە
دروستکردنی سەنتەری گەنجانی
قەرەداغ.

هەڵسەنگاندنێکی سەربەخۆیانەی
مافەکانی مرۆڤ هەڵسەنگاندنی �بۆ
توانستی ئێمە کرد بەراورد بە بنەما
ڕێنماکانی نەتەوە یەکگرتووەکان
سەبارەت بە کار و مافەکانی مرۆڤ
(‘ )’UNGPsکە نەخشەڕێگا و
پێشنیارەکانی �بۆ پالندانانی داهاتوو
پێشکەش کرد ،کە بەشێکی دانە�بڕاو لە
سرتات�یژی  ESGمان پێک دەهێنێت.
دامەزراندنی ئەنجومەنی
جێبەجێکردنی سرتات�یژی و گەشە
(‘ )’SAGEکە سەکۆیەکی ئاسا�یی
دەستەبەر دەکات �بۆ گفتوگۆکردن
لەسەر ڕەچاوکردنی سرتات�یژی سەرەکی
�بۆ گەنەڵ ،کە  ESGپێکهاتەیەکی
گرنگێتی.
دەستپێکردن بە لەش ساغی گەنەڵ
بەرنامەیەک بەش�ێوەی ئەپلیکەیشن �بۆ
هاندانی خۆشگوزەرانی جەستە�یی و
دەروونی لە سەرتاسەری ڕێکخراوەکەدا،
بە ئامانجی پشتگ�یریکردنی کارمەندان لە
شوێنی کار و دەرەوەی کار.

لەگەڵپەرەسەندنیکارەکانمانلەسارتە،
ڕ�ێوشوێنمانگرتەبەر�بۆکەمکردنەوەی
ئەگەری هەر ڕووداوێکی تەندروست و
سەالمەتی و ژینگە�یی ،HSEهەروەها
ڕ�ێوشوێنمانگرتەبەر�بۆبەه�ێزکردنیتواناکانی
بەدەمەوەچوونیفریاگوزاریمانلەئەگەری
دووری هەر ڕووداوێکی ئایندەدا.
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بەرنامەی کۆکردنەوەی
خاشاک لە تەقتەق
لە ناوچەکانی دەورەبەری کارکردنمان لە تەقتەق،
گەنەڵ خۆشحاڵ �بوو بە بەردەوام �بوون لە
بەرنامەی باش دامەزراوی کۆکردنەوەی ڕۆژانەی
خاشاکی کۆمەڵگەمان کە خاشاکی مااڵن لە نۆ
گوندی دەوروبەری کێڵگەکە کۆدەکاتەوە ،و لە
ساڵی ٢٠٢١دا  ٦١٥تۆن خاشاکی کۆکردەوە.

جگە لەوەش ،گەنەڵ بەردەوام �بوو لە پشتگ�یریکردنی کۆمەڵگە ناوخۆییەکان لە
ڕێگەی دابینکردنی سووتەمەنی �بۆ نەخۆشخانەی ئێلینجاغ .بەدەر لەم دەستپێشخەرییە
بەردەوامانە لە تەقتەق ،ساڵی  ٢٠٢١پشتگ�یری گەنەڵی بەخۆوە دی �بۆ چاککردنەوەی
ڕێگاوبان و �بۆری ئاوی ناوخۆ�یی لە ڕێگەی دابینکردنی ئام�ێر ،ئەمە جگە لە دابینکردنی
هەندێک پاراستنی گرنگی سیستەمی ئاوەڕۆ �بۆ دانیشتوانی ناوچەکە.

�بوون بە خاوەن کارێکی بەر�پرسیارانە
الپەڕەکانی پێشووی ئەم ڕا�پۆرتە دانیان بەو ئالنگارییانەدا ناوە کە
پە�یوەندییان بە مەترسییەکانی گۆڕانی کەشوهەواوە هەیە و بیر و ڕایەکیان
پێشکەش کردووە کە چۆن گەنەڵ هەوڵ دەدات �بۆ چارەسەرکردنی ئەم
ئالنگارییانە .لەکاتی ئەنجامدانی ئەم گەشتەدا ،سەرنجی ئێمە لەسەر
بەڕ�ێوە�بردنی کارەکەمان دەبێت بە ش�ێوەیەک کە بەر�پرسیارێتیەکانمان لە
هەر کارێکدا کە ئەنجامی دەدە�ین لەبەرچاو بگ�یرێت.

سەبارەت بە:

•	تەندروستی ،سەالمەتی و خۆشگوزەرانی
ه�ێزی کارمان
•	خەڵکەکەمان
•	کۆمەڵگەی ناوخۆمان
•	ژینگەی سروشتی ئەو شوێنەی کاری تێدا
دەکە�ین
•	بەڵێندەرانمان
•	وەبەرهێنەرانمان

لەم بەشەدا
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١٨

بەخش�ین بە کۆمەڵگە

٢٠

ڕەوشتی کار

٢٥

کۆنرتۆڵکردنی ژینگەی
سروشتی

٢٨
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�بوون بە خاوەن
کارێکی بەر�پرسیارانە
ڕێگە دەدات بە
گەنەڵ �بۆ:

•	دیاریکردن و کۆنرتۆڵکردنی مەترسیە
ژینگەییەکانی کارەکانمان
•	بەشداریکردن لەگەڵ کۆمەڵگەی خانەخوێ
�بۆ دەستەبەرکردنی کاریگەرییەکی ئەرێنی
مانادار
•	پاراستنی تەندروستی و سەالمەتی
کارمەندان ،بەڵێندەرانمان و پشت�یوانیکردنی
خۆشگوزەرانی ئەرێنی ه�ێزی کارمان
•	گرتنە ئەستۆی بەر�پرسیارێتی �بۆ تێکڕای
سوڕی ژیانی سەرمایەکانمان

����������������������������������
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بەدەمەوەچوونی پەتای کۆرۆنا

ئەو ڕ�ێوشوێنانەی کە جێبەجێمان کردن �بۆ پاراستنی ه�ێزی کارمان
بەردەوام �بوون لە گونجاندن لەگەڵ مەترسییە هەمیشە
گۆڕاوەکان کە لە ئەنجامی پەتای کۆرۆنا سەریان هەڵدا� .پرۆسە و
پالنەکان بەردەوام پێداچوونەوەیان �بۆ دەکرا �بۆ کەمکردنەوەی
مەترسی لەسەر کارمەندان ،و �بۆ ئەوەی ڕێگە بدرێت بە
بەردەوام�بوونی کاری سەالمەت بە در�ێژا�یی ئەم ماوە �پڕ
ئالنگارییە.
بەدەمەوەچوونی گەنەڵ بە سەرپەرشتی ل�یژنەی بەڕ�ێوە�بردنی
پەتای کۆرۆنا بە سەرۆکایەتی بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار ئەنجامدرا و
پێداچوونەوەی بەردەوام لەسەر کۆنتڕۆڵ و �پرۆتۆکۆڵەکانی پەتای
کۆرۆنا ئەنجامدرا بەپێی نوێرت�ین زانیاری �پزیشکی کە لەڕێگەی
 SOSی ن�ێودەوڵەتی ،ڕێکخراوی تەندروستی ج�یهانی ،و یاسا
ناوخۆییەکانەوە بەردەستە .بە داننان بەو ڕۆڵە گرنگەی کە
وەرگرتنی ڤاکس�ین دە�بوو لە بەرەنگار�بوونەوەی مەترسی پەتای
کۆرۆنا بیگ�ێڕێت ،گەنەڵ لە ساڵی ٢٠٢١دا بە خ�ێرا�یی هەنگاوی نا
�بۆ پشتگ�یریکردنی کارمەندانی مەیدانیمان لە ڕێگەی
باڵوکردنەوەی بەرنامەی ڤاکسینەکەمانەوە و تا کۆتا�یی ساڵی
 ٢٠٢١دۆخێکی تەواو کوتاوی �بۆ کارمەندانی هەرێمی کوردستانی
ع�ێراق بەدەستهێنا کە ڕ�ێژەی  ٩٧٪ی کارمەندان �بوو.

بەدر�ێژا�ییپەتاکەگرنگ�بوو
ڕێکخراوەکانبەچاالکیبمێننەوەلە
هەمانکاتدابەخ�ێرا�ییپەرەسەندنیان
هەبێتتاوەکوکۆمەڵگەیزانستی
زیاتر و زیاتری دەربارەی ڤا�یرۆسەکە
بەدەست دەهێنا .گەنەڵ لەم کارەدا
سەرکەوتوو�بوو،
بە گرتنەبەری ڕێبازێکی �پزیشکی
سەرکردایەتی �بۆ پاراستنی
کارمەندەکانی کە دەتوانم بڵێم زۆرێک
لە رێکخراوەکانی تربەهۆیەوە
دەیانااڵند /کێشەیان هە�بوو.
دکتۆررۆدریگۆ رۆدریگ�ێز-ف�ێرناند�ێز
راو�ێژکاری تەندروستی ج�یهانی لە ن�ێودەوڵەتی .SOS

18

ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی گەنەڵ ٢٠٢١

مۆدێلی بازرگانی چاالک و
بەدەمەوەچوونی گەنەڵ لە کرداردا
بە در�ێژا�یی وەاڵمدانەوەی پەتای کۆرۆنا ،گەنەڵ
پێداچوونەوەی بە کۆنتڕۆڵ و �پرۆتۆکۆڵەکانماندا کرد لە
هەرێمی کوردستانی ع�ێراق �بۆ دامەزراندنی کاری سەالمەت
لە هەردوو سەرمایەی بەرهەمهێنان و پێش
بەرهەمهێنانمان.
کە ئەمانەی لەخۆگرت�بوو:
•	پێداچوونەوە بە پێداویستییەکانی کارمەندان �بۆ هێشتنەوەی ژمارەی شوێنی کار بە
کەمرت�ین ئاست و جێبەجێکردنی ئامادەکارییە نوێکانی کارکردن لە شوێنەکانی
کارکردن �بۆ کەمکردنەوەی ئەگەری باڵو�بوونەوە
•	ڕ�ێوشوێنی توندی کەرەنتینە �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی کە هەموو ئەو کەسانەی لە
شوێنەکانی بەرهەمهێنان و هەڵکەندن کاردەکەن �بێ کۆرۆنا �بن
•	دامەزراندنی ڕ�ێوشو�ێن لە شوێنەکانی کارکردن کە پاکوخاوێنی کارمەندان،
جیاکردنەوە ،و دوورکەوتنەوەی کۆمەاڵیەتی باشرت دەکات �بۆ کەمکردنەوەی
مەترسییەکانی پەتای کۆرۆنا
•	دامەزراندنی ڕێکخستەکانی گەشتکردن و گۆڕینی گرو�پی کارکردنی تیمەکان لە
هەرێمی کوردستانی ع�ێراق بەگو�ێرەی پێداویستییە ڕێکخراوەییەکان
•	دابینکردنی ژینگەیەکی سەالمەتی کارکردن �بۆ کارمەندانی ئۆفیسەکانمان ،و
جێبەجێکردنی مۆدێلێکی کارکردنی تێکەاڵوی داینامیکی بە در�ێژا�یی ساڵی � ٢٠٢١بۆ
ڕێگەدان بە کارکردن لە ماڵەوە لەو شوێنانەی کە پێویستە ،لە هەمان کاتیشدا
ڕێگەدان بە کارکردن لە ئۆفیسەکانمانەوە لەو شوێنانەی کە ڕێگەپێدراون
•	نوێکردنەوەی ئاسا�یی زانیارییەکانی پەتای کۆرۆنا کە پێشکەش بە هەموو
کارمەندان دەکرێت و لەسەر ئاستی شوێنەکان لە ڕێگەی ڕاهێنانی پێناساندنی
سەالمەتی تایبەت بە شوێنەکەوە دەگەیەنرێت.
هەروەها ئەم ڕ�ێوشوێنانە �بۆ بەڵێندەران جێبەجێ کران و بەهۆی جێبەجێکردنی ئەم
ڕێکارانەوە هیچ کاتێک وەستانی بەرهەمهێنان لە ئەنجامی پەتای کۆرۆنا ڕووینەداوە.
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تەندروستی و سەالمەتی
سەرد�ێڕەکانی :٢٠٢١ا

١٠٢

سەردانی مەیدانی تەندروستی و
سەالمەتی ژینگە�یی

٥٩

مەشقەکانی بەدەمەوەچوونی
فریاگوزاری

١،١٩٤

چاود�ێرییەکانی سەالمەتی
بەرهەمهێنان

٢٤،٨٣٨

چاود�ێرییەکانی سەالمەتی
بیرهەڵکەندن

٩٨٢

ڕاهێنانی  HSEئەنجامدرا (لەسەر
ئاستی ناوخۆ ،بەگو�ێرەی
سەرپەرشتی گونجاو)

١٠٢

شۆف�ێری تانکەرەکانی نەوتی خاو
ڕاهێنانی  HSEیان وەرگرت

19

ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی گەنەڵ ٢٠٢١

سەرباری ئەو نادڵنیاییە بەردەوامەی کە
بەهۆی پەتای کۆرۆناوە دروست �بووە،
سەرنجمان لەسەر تەندروستی و
سەالمەتی بە در�ێژا�یی ساڵ �بێ
چەقبەستوو�یی �بووە و وەک
پێشینەیەکیش دەمێنێتەوە لە هەموو
کارەکانماندا.
گەنەڵ پابەندە بە بەرزتر�ین پێوەرەکانی
تەندروستی و سەالمەتی و
خۆشگوزەرانی ه�ێزی کارمان هەمیشە
بنەمای کارەکانمان �بووە.
سیاسەتەکانمان بەردەوامن لە
ڕەنگدانەوەی باشرت�ین �پراکتیکی
ن�ێودەوڵەتی ،لەوانە ئەوانەی لە
ستانداردەکانی توانستی  ،IFCچوارچ�ێوەی
گەشەپێدانی بەردەوام�یی  ،ICMMو
ستانداردەکانی  IOGPدا هاتووە.

بەڕ�ێوە�بردنی سەالمەتی

سیستمی بەڕ�ێوە�بردن
سیاسەت و سیستەمی بەڕ�ێوە�بردنی تەندروستی،
سەالمەتی و ژینگە�یی ( )HSEی ئێمە لەگەڵ
ستانداردەکانی پیشەسازی و باشرت�ین �پراکت�یزە هاوتایە،
�بۆ ئەوەی کارپێکردنی سەالمەت چاالک بکات و
مەترسییەکە هەتا نزمرت�ین ئاستی گونجاو و کردە�یی
کەم بکاتەوە ( .)ALARPئەم چارەسەرییە
سەرەکیەکانی الی خوارەوە لەخۆدەگرێت:
• کۆنرتۆڵکردنی مەترسی
• ل�ێهاتوو�یی و ڕاهێنان
•	بەڕ�ێوە�بردنی بەڵێندەر
• سەالمەتی کارەکان و بەڕ�ێوە�بردنی شەفافیەت
•	بەڕ�ێوە�بردنی سەالمەتی کەس�یی
• مۆڵەتی کار
• کۆنرتۆڵکردنی مەوادە مەترسیدارەکان
• گواستنەوەی زەمینی
• ڕا�پۆرتکردن و لێکۆڵینەوەی ڕووداو
•	بەدەمەوەچوونیفریاگوزاریوکۆنرتۆڵکردنیقە�یران
• دڵنیا�یی و پێداچوونەوەی بەڕ�ێوە�بردن

کولتوری سەالمەتی

ئێمەتیمەکانمانبەکولتوریسەالمەتیمانەوەسەرقاڵ
دەکە�ینلەڕێگەیسەردانیئاسا�ییسەرکردەکان�بۆ
شوێنی کار ،چاود�ێری سەالمەتی ،ناساندن ،ڕاهێنان ،و
کۆ�بونەوەیگشتی.لەڕێگەیئەم�پرۆسەی
بەشداریکردنەوە،ئامانجیگەنەڵئەوەیەهەموو
کەسێکلەناوڕێکخراوەکەدابەه�ێزبکات�بۆدەست�ێوەردان
و وەستاندنی هەر کارێک کە بە نەپار�ێزراو دادەنرێت
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سەرنجێك لەسەر تیمی گەنەڵ �بۆ
بەشداریپێکردنی کۆمەڵگەی هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق

لەماوەی زیاتر لە  ٢٠ساڵ کارکردن لە هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق ،گەنەڵ تیمێکی �پڕۆژەی
کۆمەاڵیەتی ( )CSRی هەمیشە�یی بنیاتناوە کە
بنکەکەی لە سلێمانیە .تیمەکە بە سەرۆکایەتی بنار
صالح ،سەرۆکی پە�یوەندیە کۆمەاڵیەتیەکان  ،کە
بەدر�ێژا�یی ماوەی بیست ساڵمان لە هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق لەگەڵمان �بووە و لەماوەی پانزە
ساڵی ڕا�بردوودا لەالیەن نەسر�ین ڕحیم ،پس�پۆری
بااڵی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی پشت�یوانی کراوە.

تیمی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی ( )CSRڕۆڵێکی گرنگ
دەگ�ێڕێت �بۆ گەنەڵ و لە ڕێگەی دروستکردنی
پە�یوەندی و تێگەیشنت لە پێداویستییەکانی کۆمەڵگە
ناوخۆییەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان،
توان�یومانە سوودی کۆمەڵگە�یی مانادار و در�ێژخایەن
پێشکەش بکە�ین.

یەکێک لە ئامانجەکانی بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە
�بریتیە لە پشتگ�یریکردنی پەرەپێدانی پس�پۆرانی
گەنجی ناوخۆ بە مەبەستی دەستەبەرکردنی کارامە�یی
و ئەزموونی بەهادار �بۆیان .نموونەیەکی باشی ئەمە
دامەزراندنی کارمەندی پە�یوەندییە کۆمەاڵیەتیەکانە
( )CROو ئێمە خۆشحاڵ�ین کە لە خوارەوە گفتوگۆیەکی
ئەم دواییە لەگەڵ یەکێک لە تازەتر�ین ئەندامی تیمی
گەنەڵ ،جەنگ�ین عبدولکریم ،لەگەڵتان هاوبەش
بکە�ین.

ڕێبازی گەنەڵ �بۆ بەر�پرسیارێتی
کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگە

بەرنامەی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی ( )CSRڕەگەزێکی
بنەڕەتی بەهاکانمان پێك دەهێنێت .بەشداریپێکردنی
کۆمەڵگە لە �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی ( )CSRلەگەڵ
هاوبەرژەوەندیەکان لە سێ تەوەرەدا بەرجەستە
دەبێت ،کە ئەمانەن:

گفتوگۆیەک لەگەڵ...

جەنگ�ین عبدولکریم

کارمەندی پە�یوەندیە کۆمەاڵیەتیەکانی گەنەڵ
کەمێک لەبارەی خۆتەوە �بۆمان بدوێ.
من ناوم جەنگ�ین عبدولکریمە ،و لەڕووی پس�پۆریەوە
ئەندازیاری نەوتم .خ�ێزانەکەم لە بنەڕەتدا خەڵکی
ناوچەی قەرەداغن.
ژینگەی کارکردنت چۆن وەسف دەکەیت؟
گەنەڵ ژینگەیەکی کاری پشت�یوانی و ڕ�ێزداری هەیە ،و
بەهاکانی کۆمپانیا لەالیەن هەموو ئەندامێکی تیمەوە
پە�یڕەو دەکر�ێن .پالندانانی باش و پابەند�بوونی بەه�ێز لە تیمەکەوە دەبنە
مایەی سەرکەوتنی بەشداریپێکردنەکانی کۆمەڵگەکەمان.
بەشداریکردنی گەنەڵ لە کۆمەڵگەدا چۆن دەبینیت؟
گەنەڵ بەشدارییەکی زۆری کردووە لە ڕووی دابینکردنی ناوخۆ�یی و �پڕۆژەکانی
وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی لە قەزای قەرەداغ .ئەمە زۆر خۆشحاڵم دەکات
کاتێک تیمی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتیم �پڕۆژەیەکی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی
پێشکەش دەکات یان پشتگ�یری کۆمەڵگە دەکات لە ڕێگەی دابینکردنی
ناوخۆ�یی لە قەرەداغ ،و من شانازی دەکەم بەوەی کە خزمەت بە
کۆمەڵگەکەم بکەم لە ڕێگەی کارەکانم لەگەڵ گەنەڵ.
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� .١پڕۆژەکانی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی
 .٢دابینکردنی ناوخۆ و پەرەپێدانی ئا�بوری
 .٣کارکردن لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی
�پڕۆژەکانی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی
یەکخستنی ئەو ڕێبازەی کە ئێمە �بۆ هەڵ�بژاردنی
�پڕۆژەکانی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتیمان دەیگرینەبەر،
وایکردووە لە کۆمپانیای گەنەڵ هاوسەنگی
هاتووەکان ڕابگرێت لە ن�ێوان زانیارییەکانی هەموو
هاوبەرژەوەندیەکان و خواستی دامەزراندنی م�یراتێکی
ئەرێنی لەو ناوچانەی کە تێیاندا کاردەکە�ین .ئەم
�پرۆسەیە ئەمانەی الی خوارەوە لەبەرچاو دەگرێت.
پێویستی :چ جۆرە وەبەرهێنانێکی �پڕۆژەی
کۆمەاڵیەتی لەو ناوچانەدا پێویستە کە تێیاندا
کاردەکە�ین:
• تەندروستی
• پەروەردە و ف�ێرکردن
• ژینگە�یی
• پەرەپێدانی ئا�بوری
سرتات�یژی ئێمە :چۆن �پڕۆژەکە هاوتا دەبێت لەگەڵ
سرتات�یژمان:
• گواستنەوەی وزە
• خاوەنکاری بەر�پرسیار لەڕووی کۆمەاڵیەتی و
ژینگە�یی
• هاوتا �بوون لەگەڵ ئامانجەکانی پەرەپێدانی
بەردەوام�یی نەتەوە یەکگرتووەکان کە هەڵمان
�بژاردوون
کۆمەڵگەکانی خانەخوێمان :بەکارهێنانی
ل�ێهاتوو�یی و خاڵە بەه�ێزەکان و پەیکەری کولتووری
کۆمەڵگەکان لە ڕێگەی:
• بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە
• باشرتکردنی کولتور و کارامەییە هە�بووەکان

وەبەرهێنان لە کۆمەڵگە ،ژینگە و پەروەردە
لە ڕێگەی کارەکانی تیمی بەشداریپێکردنی
کۆمەڵگەمان لە ساڵی  ٢٠٢١گەنەڵ کۆمەڵێک
�پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی جۆراوجۆری لە سەرانسەری
هەرێمی کوردستانی ع�ێراق پێشکەش کرد .تیمی
�پڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان � ١١پڕۆژەی وەبەرهێنانی
کۆمەاڵیەتی بە سەرکەوتوو�یی ئەنجامدا کە بەهاکەی
زیاتر لە � ٣٥٢،٢٥٦$بوو لە بلۆکەکانی سارتە،
قەرەداغ ،و تەقتەق .ئەم �پڕۆژانە گرنگی دەدەن بە
زیادکردنی هەل و پەرەپێدانە ئا�بورییەکان،
باشرتکردنی تەندروستی کۆمەڵگە ،و پشتگ�یریکردنی
کەرتی پەروەردەی ناوخۆ.

����������������������������������

بەخش�ین بە کۆمەڵگە
خاڵە بنچینەییەکانی :٢٠٢١

١١

�پڕۆژەی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی
داراییکرا و گەیەنرا

٢٢٥

کارمەند لە هەرێمی کوردستانی
ع�ێراق �بۆ گەنەڵ لە هەرێمدا
کاردەکەن

٣٥٢،٢٥٦$
وەبەرهێنان لە � ١١پڕۆژەی
کۆمەاڵیەتی ئەنجام درا

٩٤٨

کەس لە کۆمەڵگەی ناوخۆوە لە
ناوچەکانی کارکردن لە ساڵی ٢٠٢١
دامەزران

٢٣٧

ئام�ێر لە کۆمەڵگەی ناوخۆوە لە
ناوچەکانی کارکردن لە ساڵی ٢٠٢١
بەکرێگ�یران
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بەشداریکردنی کۆمەڵگە هەمیشە
بناغەی کارەکانی گەنەڵی پێکهێناوە و
پابەندیمان بەردەوام دەبێت بە
هاوبەشانی ناوخۆییمانەوە و بە
پەرەپێدانی توانا ناوخۆییەکان .ئەمساڵ
 ٢٠ساڵە لە کارکردن لە هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق �بۆ گەنەڵ و ئەم
بەشداریکردنە وەک پێشینەیەکی
سەرەکی دەمێنێتەوە.
هەندێک لە دەستکەوتەکانی ماوەی
بیست ساڵی ڕا�بردوو
زیاتر لە  ٦٠$مل�یۆن وەبەرهێنان لە زیاتر لە ٢٥٠
�پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی
با�یی  ٥٤$مل�یۆن گرێبەستی پەسەندکراو �بۆ ئەو
کۆمپانیانەی کە ڕاستەوخۆ پشت�یوانی کارەکانی
گەنەڵ دەکەن
بەنزیکە�یی  ٦٠٠خوێندکاری زانکۆ�یی ناوخۆ لە
بەرنامەی ڕاهێنانی تەکنیکی ئێمەدا بەشداریان
کردووە

گەنەڵ

٢٠

تیمی �پزیشکی کۆمپانیای نەوتی تەق تەق
( )TTOPCOلە ساڵی  ٢٠٠٧و بەدواوە هەموو
ساڵێک لەن�ێوان  ٤٥تا  ٥٠سەردانی �پزیشکی
خۆڕا�یی �بۆ  ١٥گوندی دەوروبەر ئەنجامداوە

گەدروستکردنی
کاریگەرییەکی ئەرێنی

بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە

لە کاتێکدا کە نزیک دەبینەوە لە  ٢٠ساڵ لە وەبەرهێنان
لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق ،چاالکییەکانمان لە
ساڵی  ٢٠٢١پایەیەکی ناوەندی سرتات�یژی بەردەوام�یی
گەنەڵی بەه�ێزتر کرد؛ کە �بریتیە لە پشتگ�یریکردنی
کۆمەڵگە خانەخوێکانمان و کۆمەڵگە ناوخۆییەکان.
بەم پێیە ،جێبەجێکردنی بەرنامەی بەر�پرسیارێتی
کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگە ( )CSRبەردەوامە لە
دابینکردنی سەرمایەی کۆمەاڵیەتی ناوخۆ�یی و
باشرتکردنی پە�یوەندییەکانی کۆمەڵگە و
هاوبەرژەوەندیەکانمان لە ڕێگەی دابەشکردنی
سوودی کارەکانمانەوە .بەم کارە ئامانجمان نەک بە
تەنها چارەسەرکردنی پێداویستییەکانی کۆمەڵگەیە،
بەڵکو بەرەوپێشربدنی خۆشگوزەرانی کۆمەڵگە
ناوخۆییەکان و پەرەپێدانی دەرفەتە ئا�بوورییەکانیشە.
سیاسەتی فەرمی گەیاندنی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی
( )CSRکۆمپانیاکەمان ،کە �بۆ یەکەمجار لە ساڵی
 ٢٠١٩ناسێندرا و لەسەر بنەمای ڕێنما�یی 26000 ISO
لەسەر بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ،بەردەوام دەبێت
�بۆ پێشکەشکردنی ڕێنما�یی فەرمی �بۆ سرتات�یژی
�پڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان .ئەم سیاسەتە یارمەتی
گەنەڵ دەدات �بۆ بەڕ�ێوە�بردنی پێشبینیەکانی
کۆمەڵگەی ناوچە�یی و مەودای فراوانرتی �پڕۆژەی
کۆمەاڵیەتی ( )CSRپەسەندکراوی ن�ێودەوڵەتی کە
پە�یوەندی بە گەشەپێدانی بەردەوام ،مافەکانی مرۆڤ
و ژینگەوە هەیە .ئەم سیاسەتە بەردەوام�یی
بەرەوپێش دەبات و هەوڵەکانی گەنەڵ فراوانرت دەکات
�بۆ دروستکردنی پالنی سرتات�یژی زیاتر و بەکارهێنانی
ش�ێوازناسی سیستماتیک �بۆ جێبەجێکردنی بەرنامەکانی
�پڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان (.)CSR
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دابینکردنی ناوخۆ و پەرەپێدانی ئا�بوری

تیمی�پڕۆژەیکۆمەاڵیەتیمان()CSRلەڕێگەی
بەکارهێنانیسیاسەتیدابینکردنیناوخۆ�ییگەنەڵ
بەگو�ێیکۆمەڵگەناوخۆییەکاندەکات،لەهەمان
کاتیشداپابەنددەبێتبەسیاسەتیدابینکردنیناوخۆ�یی
وەزارەتیسامانەسروشتیەکان.دڵنیا�بوونلەوەیکە
�پڕۆژەکانمانلەالیەنه�ێزیکاریکۆمەڵگەوەپشتگ�یری
دەکر�ێن،پێکهاتەیەکیبنەڕەتیسرتات�یژیئێمەیە.
بەه�ێزکردنیه�ێزیکاریکۆمەڵگەوەکهاوبەرژەوەندی
لە �پرۆسەکەدا و بە زیادکردنی بەها �بۆ ئا�بووری ناوخۆ�یی لە
ڕێگەیبەشداریکردنیانەوە،خاوەندارێتیخۆشگوزەرانی
در�ێژخایەنیناوچەکەدەکات.
بە پشت�یوانی دەستپێشخەرییەکانمان ،خۆشحاڵ �بوو�ین
بە بینینی زیاد�بوونی ژمارەی ئەو دەرفەتانەی کە �بۆ
کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی پێشکەش دەکر�ێن سەبارەت بە
هەلی کار ،بەکرێگرتنی ئام�ێر ،و ڕاهێنانی کارمەند.
تا کۆتا�یی ساڵی  ،٢٠٢١شانزە کۆمپانیای ناوخۆ�یی
خزمەتگوزارییان لە سارتە و قەرەداغ پێشکەش
کردووە ،و هەژدە کۆمپانیای تریش �بۆ کارەکانمان لە
تەقتەق؛ هەموویان بەشدارییان کرد لە دروستکردنی
کاریگەری ئەرێنی لەسەر گەشەسەندنی ئا�بووری و
گەشەکردن لەناو ئەم کۆمەڵگانەدا.
دەستکەوتێکی سەرەکی تیمی بەشداریکردنی
کۆمەڵگە پەرەپێدانی دەرفەتە ئا�بوورییەکان �بووە �بۆ
کاری ناوخۆ و دانیشتووان ،و ئێمە شانازی بەو
هاوبەشیانەوە دەکە�ین کە لەناو کۆمەڵگەکانماندا
�بردوومانە بەڕ�ێوە .وەک ڕ�ێزلێنانێک �بۆ ئەم هاوبەشییە
در�ێژخایەنانە ،ئێمە بەختەوەر�ین کە گفتوگۆیەکی
ئەم دواییە لەگەڵ خاوەن کارێکی ناوخۆ�یی ،بەڕ�ێز
محێد�ین م�یر عەز�یز ،بەیەکەوە باس بکە�ین.

بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە

بە گفتوگۆکردن لەگەڵ...

بەڕ�ێز محێد�ین م�یر عەز�یز
بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار ،کۆمپانیای سارتە

ئێمە پالن دادەنێین �بۆ جێبەجێکردنی
بەر�پرسیارێتیەکانمان و پەرەپێدانی
تواناکانمان.
ئایا لەڕێگەی بەشداریکردن لەگەڵ گەنەڵ
سوودتان بین�یوە؟
بەڵێ ،ئێمە لە ڕووی داراییەوە و لە ڕێگەی
پەرەپێدانی ل�ێهاتووییەکانمان سوودمان
بین�یوە.
چۆن کۆمپانیای سارتە دەستیکرد بە کارکردن کارکردن لەگەڵ گەنەڵ پاڵنەرێکی
لەگەڵ گەنەڵ؟
پێبەخش�یو�ین �بۆ هەوڵدان و گەیشنت بە
بەرنامەی بەشداریپێکردنی کۆمپانیاکانی
توانست و دەرئەنجامێکی باشرت.
ناوخۆی گەنەڵ هەلێکی �بۆ کۆمپانیاکەم
چی پاڵنەرە �بۆ کۆمپانیاکەتان بەردەوام بێت
ڕەخساند کە لە دەستەبەرکردنی
خزمەتگوزاریەکان لە بلۆکی سارتەدا بەشداری لە کارکردن لەگەڵ گەنەڵ؟
بکات .ئەم دەستپێشخەرییە هەلێکی بەرچاو دەرفەتەکانی کارکردنی گەنەڵ �بۆ کۆمپانیا
�بوو �بۆ گەشەکردن لە کۆمپانیاکەماندا.
ناوخۆییەکان هاندەرمانە �بۆ بەردەوام�بوون.
سوودی ئەمە لەوەدایە کە ڕێگەمان پێدەدات
گەنەڵ چۆن پشت�یوانی کۆمپانیاکەتانی کرد؟ لە کۆمەڵگەی ناوخۆییەوە بەکرێ بگر�ین �بۆ
گەنەڵ پشت�یوانی پێشکەش کردووە لە کاتی کارەکانمان ،ئەمەش سوودی زیاتر بەو
جێبەجێکردنی کارەکانماندا کە �بووەتە هۆی
کۆمەڵگەیە دەگەیەنێت کە ل�ێوەی هاتوو�ین.
باشرت�بوونی توانستی کارکردن.
هەروەها ،ئێمە هەوڵەکانی گەنەڵ هاندەرمانە
بەشداری کۆمپانیاکەتان چۆن دەبینیت لەگەڵ �بۆ ڕاهێنان و بەکارهێنانی کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی
لە ڕاییکردنی کارەکانماندا.
کۆمپانیای گەنەڵ لە ئایندەیەکی نزیکدا؟

دامەزراندنی ناوخۆ�یی
بەکرێگرتنی ئام�ێری ناوخۆ�یی
زێدی کۆمپانیا ناوخۆییەکان
ناوچەی کارکردن

٥٠٠

٤٦٣

٤٥٠
٤٠٠

٣٠٢

٢٠٠

١١
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١٥٠

١٠٣

٩٧

تەقتەق

٣٠٠
٢٥٠

١٨٣

١٨

٣٥٠

٥
سارتە

٣٧

١٠٠
٥٠
٠

قەرەداغ
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�پڕۆژەکانی کۆمەڵگە لە ٢٠٢١
دیارتر�ینبەشداریمانلەناوچەیقەرەداغدەستپێکردنی
دروستکردنیسەنتەرێکیگەشەپێدانیالوان�بوو.مەبەست
لەم�پڕۆژەیەدابینکردنیشوێنێکیهەمیشەییە�بۆڕاهێنانو
پەرەپێدانیکارامە�یی�بۆدانیشتوانیناوخۆ�ییلە ٨٣گوندی
دەوروبەر،بەئامانجیبەه�ێزکردنیمندااڵنوگەنجانی
پێگەیشتوو�بۆباشرتکردنی ل�ێهاتوو�ییخۆیانوبەرزکردنەوەی
تواناکانیان و توانستی داهاتیان .کاری بیناسازی بەردەوامە و
پێشبینی دەکرێت لە هاوینی  ٢٠٢٢دا تەواو بکرێت.
لەگەڵ مانەوەی پەروەردە وەک پێشینەیەکی سەرەکی �بۆ وەبەرهێنانەکانی
کۆمەڵگەی گەنەڵ ،ئێمە خۆشحاڵ �بوو�ین بە هاوبەشیکردنمان لەگەڵ
خوێندنگەی سەرەتا�یی گۆشان لە قەرەداغ لەڕێگەی دابینکردنی پێداویستی
و ئام�ێری پەروەردە�یی.
�پڕۆژەکانی تری ساڵی  ٢٠٢١لە دەوروبەری قەرەداغ �بریتی �بوون لە
تەواوکردنی یاریگایەکی تۆ�پی �پێ لە شارۆچکەی قەرەداغ ،کە ئامانج ل�ێی
یارمەتیدانی پێشخستنی چاالکییە وەرزشییەکان و دابینکردنی دامەزراوەیەکی

کاریگەری بەکۆمەڵی ئەم
دەستپێشخەرییانەیارمەتیئەندامانی
ئەم کۆمەڵگەیان داوە �بۆ باشرتکردنی
کواڵیتی ژیان
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مۆد�ێرن و سەالمەتە �بۆ وەرزشوانانی گەنج �بۆ ئەوەی بەش�ێوەیەکی
بەردەوام وڕێک و پێک کۆببنەوە و یاری بکەن.
وەک پێزانینێک بە پێویستی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان ،گەنەڵ خۆشحاڵ
�بوو بە تەواوکردنی دانانی مۆلیدەی کارەبای  ٢٥٠کەی ڤی لە گوندی
جافەران ،و تەواوکردنی �پڕۆژەیەک کە ئاوی خواردنەوە �بۆ گوندی سەرکۆ و
گوندەکانی س�ێوسێنان دابین دەکات .کاریگەری بەکۆمەڵی ئەم
دەستپێشخەرییانە یارمەتی ئەندامانی ئەم کۆمەڵگەیەیان داوە �بۆ
باشرتکردنی کواڵیتی ژیان.
لە سارتە لە ساڵی  ٢٠٢١گەنەڵ  ٥٠٠نەمامی بەدر�ێژا�یی ڕێگایەک چاند بە
مەبەستی باشرتکردنی ناوچەکە  ،لە هەمان کاتیشدا بەردەوام�بوونمان لەسەر
پەروەردە وایکرد کە کۆمپیوتەر و چاپکەر بە سێ خوێندنگەی ناوخۆ�یی ناوچەکە
ببەخش�ین .دوای ئەو الفاوە و�ێرانکەرەی لە مانگی کانوونی دووەمی ٢٠٢١
هەول�ێری گرتەوە ،گەنەڵ �بڕی  ١٠هەزار دۆالری بەخشی وەک بەشداریکردنێک
لە دروستکردنی �پردێک و نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەیەکی ناوخۆ�یی.
ئێمەبەوپەڕیخۆشحاڵییەوەبەه�یوا�ینلەچاالکییەکانمانداهەنگاویبەرزتربنێین
ودەستپێشخەرییەدر�ێژخایەنەکانیوەبەرهێنانمانلەساڵی٢٠٢٢دەستپێبکە�ین،
دوای ئەوەی لە سەرەتای ساڵدا کاری بەڕ�ێوە�بردنی کێڵگەکەمان گرتە ئەستۆ

����������������������������������

ڕەوشتی کار

ئێمە لە گەنەڵ بەئاگا�ین لەو ئامانجە
گەورانەی کار کە �بۆ خۆمانی دادەنێین.
بەاڵم ئەوە ش�ێوازی بەڕ�ێوە�بردنی
کارەکانمانە لە بەد�یهێنانی ئەم
پەرۆشیەدا ،کە ئێمە وەک ڕێکخراوێک
پێناسە دەکات .شەفافیەت و دەستپاکی
ئەو سیفەتە گرنگانەن کە وا لە گەنەڵ
دەکەن بە ش�ێوەیەکی بەر�پرسیارانە و
ئەخالقیانە کارەکانمان بەڕ�ێوەببات.

نەهێشتنی بەرت�یل

گەنەڵ لە پەیامەکانی سەبارەت بە نەهێشتنی بەرت�یل
بەردەوام �بووە ،و ج�ێی خۆیەتی ل�ێرەدا جارێکی تر
پەیامەکە دووپات بکەینەوە :گەنەڵ لێبووردە�یی نییە
بەرامبەر هەر جۆرێکی بەرت�یل و پابەندە بە چەسپاندنی
هەموو یاسا کارپێکراوەکان و ڕێگریکردن و دۆزینەوە و
بەرەنگار�بوونەوەی گەندەڵی لە هەموو مامەڵەکانی
کاریدا .ئەمە کارپێکراوە بەسەر:
•	هەموو کارمەندان
•	هەموو بەڵێندەران
•	هەموو الیەنانی سێیەم کە خزمەتگوزاریەکان �بۆ
گەنەڵ دەستەبەر دەکەن یان لە�بری گەنەڵ
کاردەکەن.
ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارەکانی نەهێشتنی بەرتیلی گەنەڵ بە
ئاشکرا لەسەر ماڵپەڕەکەمان بەردەسنت ،لەوانە
ڕێنما�یی �بۆ کارمەندان لەسەر هەڵسەنگاندنی
مەترسیەکان ،تێگەیشنت لە یاسا کارپێکراوەکانی
نەهێشتنی بەرت�یل و ڕا�پۆرتکردنی نیگەرانیەکان
بەڕێگەی کەناڵە دروستەکان.

سەرکردایەتی و
پابەندی لە
ئاستی لوتکەدا
ڕ�ێوشو�ێن و
ڕێکارەکان

چاود�ێری
ڕەگەزەکانی
بەرنامەی
پابەند�بوون بە
نەهێشتنی بەرت�یل
ڕاهێنان و
پە�یوەندیکردن

هەڵسەنگاندنی
مەترسی
ڕێکارەکانی
پێداچوونەوە
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لە ساڵی  ٢٠٢١ڕاهێنانەکانی گەنەڵ بە هەردوو
ش�ێوەی خولی ئۆنال�ین و ڕوو بە ڕوو ئەنجامدران ،کە
تیایدا هەریەک لە یەکەکانی کار بەر�پرسیارێتی دەگرنە
ئەستۆ �بۆ جێبەجێکردن ،بە پشت بەسنت بە چاود�ێری
گونجاو .ئێمە بە بەکارهێنانی ش�ێوازی خۆمان کە
لەسەر بنەمای مەترسیە و سەرنج دەخاتە سەر
نەهێشتنی بەرت�یل ،کۆنرتۆڵکردنی ئابڵوقە
بازرگانیەکانی هەناردە و هاوردە و ئاسانکاری
خۆدزینەوەی تاوانکارانەی الیەنی س�ێهەم لە باج ،ئێمە
�پرۆسەی پێداچوونەوەی پێویست ئەنجام دەدە�ین بە
بەکارهێنانی ڕێکارەکانی ڕا�پرسی دەربارەی هاوبەشانی
کاری الیەنی س�ێهەم (ئەوانەی لە�بری گەنەڵ
پە�یوەندیان هەیە لەگەڵ الیەنەکانی تر) پێش ئەوەی
لەگەڵیان کار بکە�ین .ئێمە لەڕێگەی ئەندامێتیمان لە
ترەیس ئینتەرناشناڵ ( )Trace Internationalو
ڕێکخراوی شەفافیەتی ن�ێودەوڵەتی بەریتانیاوە
( )Transparency International UKپابەندی دەرەکی
خۆمان دەسەلمێن�ین �بۆ جێبەجێکردنی کارەکانمان بە
ڕەوشت و یاسا�یی و بەر�پرسیارانەوە.
ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارەکانی گەنەڵ �بۆ نەهێشتنی بەرت�یل
لەالیەن ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن و بەڕ�ێوە�بردنی
بااڵوە بە تەواوی پەسەند کراون و بەهاوکاری ن�ێوان
هاوبەرژەوەندیانی گرووپەکە پشت�یوانی زیاتریشی
لێدەکرێت.
ئێمە هەموومان ڕۆڵی خۆمان هەیە لە سەلماندنی
پابەند�یی بەکۆمەڵمان بە لەخۆگرتنی کولتورێکی
پابەند�یی پشتبەستوو بە بنەماکانی ڕەفتاری گەنەڵ و
بەها دامەزراوەییەکانمان .لەسەر ئەم الپەڕەیە
شەش ڕەگەزی بنچینە�یی بەرنامەی گەنەڵ دەبینن �بۆ
پابەند�بوون بە نەهێشتنی بەرت�یل .وردەکاری زیاتری
ئەم ڕەگەزانە لە ڕ�ێوشوێنی ئێمە �بۆ نەهێشتنی بەرت�یل
و ڕێکارەکانی نەهێشتنی بەرتیلدا هاتوون ،کە
دەتوانرێت لەسەر ماڵپەڕی گەنەڵ بدۆزرێتەوە.

���������������������������������� راک یتشوەڕ

بەرنامەی ڕاهێنانی مەیدانی

داواکارییەکانی قەرە�بووکردنەوەی زەوی لەکاتی
ڕوودانیان ،لەگەڵ وەاڵمێکی هاوکات و شکۆدار .لە
کاتی دامەزراندنی کارمەند لە کۆمەڵگە
ناوخۆییەکانەوە ،دەکرێت قورس بێت کە هەموو
الیەک ڕازی بکرێت بەهۆی سنووردار�یی هەلی کارەوە.

گەنەڵ هانی بەڵێندەرانمان دەدات بە ش�ێوەیەکی
ناوخۆ�یی لەو کۆمەڵگانەی کاریان تێیدا دەکە�ین ه�ێزی
کار وەربگرن و ئێمە پشتگ�یری لە
دەستپێشخەرییەکانی ڕاهێنان دەکە�ین لەکاتی
پێویستدا .خۆشحاڵ �بوو�ین کە لە ساڵی ٢٠٢١دا
�پرۆگرامێکی ڕاهێنانی مەیدانیمان خستە �بواری
جێبەجێکردن کە خولێکی ڕاهێنانی هاوینەی ئۆنالینی �بۆ
پێنج خوێندکاری پەیمانگای �پۆڵیتەکنیکی هەول�ێر
دابینکرد ،و کۆمەڵێک یەکەی فراوانی گرتەوە و گەنەڵ
توانی زانیاری و شارەزا�یی لەگەڵیاندا هاوبەش بکات؛
بەتایبەتی ئەندازیار�یی شارستانی ،بەڕ�ێوە�بردنی
کارەکان ،سەالمەتی �پرۆسەکان ،بەڕ�ێوە�بردنی
سەرچاوە مرۆییەکان و تەندروستی ،سەالمەتی و
ژینگە.

قەرە�بووی زەوی

بەشداریکردنی کۆمەڵگە بەش�ێوەیەکی مانادار و
بەردەوام �بۆ گەنەڵ زۆر گرنگە ،و بەشێکی سەرەکی
ئەمەش �بریتیە لە بەڕ�ێوە�بردنی سکااڵکان و

گەنەڵ دان بەو گرنگییەدا دەنێت کە
قەرە�بووکردنەوەی زەوی الی کۆمەڵگە ناوخۆییەکان
هەیەتی و ئێمە بەئاگا�ین لە تۆکمەکردنی
بەشداریکردن و گفتوگۆی بەردەوام لەسەر ئەم

کارکردن لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی

بابەتە .وەک بەشێک لەم �پرۆسەیە ،هەر ناوچەیەک
بەهۆی کارەکانی کۆمپانیاکەوە کاریگەری خرا�پی
لەسەر دروست ببێت ،بەپێی سیاسەتی وەزارەتی
سامانە سروشتیەکان قەرە�بوو دەکرێتەوە .پرت
لەمەش ،هەر کاریگەرییەکی کاتی یان پاشماوە�یی
لەسەر کۆمەڵگە دروست دەبێت قەرە�بوو دەکرێتەوە
بە ش�ێوەی وەبەرهێنانی ناوخۆ�یی گونجاو �بۆ دابینکردنی
سوودێکی هاوتا �بۆ کۆمەڵگە .لەماوەی  ٢٠ساڵی
کارکردنمان لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق ،گەنەڵ
ئین�ێرجی قەرە�بووی بە�بڕی زیاتر لە ٣$مل�یۆن وەک
قەرە�بووی زەوی و دانەوێڵە داوەتەوە.

تێگەیشنت و وەاڵمدانەوەی هەر ناڕەزاییەک لە
کۆمەڵگەی ناوخۆییەوە بەشێکی گرنگە لە ڕۆڵی تیمی
ناوخۆ�یی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی ( )CSRو ئەمەش لە
ڕێگەی پە�یوەندییە ئاسا�یی و کاریگەرەکان لەگەڵ
هاوبەرژەوەندیەکانی کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی و
وەاڵمدانەوەی گونجاو و لە کاتی خۆیدا بەدەست دێت.
دەتوانرێت نمونەکانی ئەم ناڕەزاییانە لە بیست تۆماری
قەرەداغەوە لە ساڵی  ٢٠٢١دا ببیرن�ێن.

بەرەو ئایندە

گرنگیدانی بەردەواممان بە بەشداریکردنی کۆمەڵگە
یارمەتیدەرە �بۆ ئەوەی نیشانی بدە�ین کە چۆن
وەبەرهێنانی بەر�پرسیارانە لە سەرچاوە سروشتییەکان
دەتوانێت سوودێکی بەرچاو بە کواڵیتی ژیان لە واڵتانی
خانەخوێدا بگەیەنێت ،و ئێمە شانازی بەو کاریگەرییە
ئەرێنییانە دەکە�ین کە بەردەوامیین لە ئەنجامدانیان
لە کۆمەڵگە ناوخۆییەکاندا .لە کاتێکدا بەه�یوای
زیادکردنی چاالکییەکان�ین لە کێڵگەی سارتەمان لە
ساڵی  ،٢٠٢٢بە هەمان ش�ێوە بەه�یوای دابینکردنی
وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەت�یی مانادار و در�ێژخایەن�ین �بۆ
کۆمەڵگە ناوخۆییەکانی ئەم ناوچەیە .پرت لەمەش،
ئێمە بەئاگا�ین لەوەی هەر پێشهاتێکی ئایندە لە
سەرمایەی ئەفریقامان تەنیا ئەو کاتە پێشدەخرێت کە
لەگەڵ هەمان ئاستی گرنگیدان بە بەشداریکردن و
وەبەرهێنانی کۆمەڵگەدا تێکەڵ بکرێت.

ناڕەزاییەکانی قەرەداغ ٢٠٢١
20%

25%

دەرفەتە ناوخۆییەکان (دامەزراندن و ئام�ێرەکان)
قەرە�بووی زەوی
ژینگە
کۆمپانیا ناوخۆییەکان
مامەڵەکرنی ناڕەوای لەگەڵ کارمەند
هیرت

15%

پرت لەمەش ،بەو پێیەی ساڵی  ٢٠٢٢بیست ساڵ
بەسەر وەبەرهێنانی گەنەڵ لە هەرێمی کوردستانی
ع�ێراقدا تێدەپەڕێت ،ئێمە بەه�یوای زیادکردنی
پەرۆشی وەبەرهێنانە کۆمەاڵیەتییەکانمان�ین لە ژ�ێر
دروشمی گەنەڵ ٢٠دا ،شانبەشانی ئامانجە جێ
سەرنجەکانمان کە لە ئامانجەکانی گەشەپێدانی
بەردەوام�یی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە (UN
 )Sustainable Development Goalsسەرچاوەی
گرتووە.

20%
10%

10%

دامەزراندنی ناوخۆ�یی قەرەداغ ٢٠٢١
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هەڵسەنگاندنی مافەکانی مرۆڤ و

سیاسەتی زانیاریدان و ناڕەزا�یی

کۆیالیەتی هاوچەرخ
گەنەڵ هانی کولتوری کراوە�یی و لێپرسینەوە دەدات
لە هەموو کارەکانماندا و لە نیشاندانی زیاتری گرنگی
ناوەندی بەڕ�ێوە�بردنی ESGمان پابەند�بوونێکی
بەردەوامە بە بەڕ�ێوە�بردنی کارەکەمان بە ش�ێوەیەک ئەمەدا ،سیاسەتی زانیاریدانمان لە ساڵی ٢٠٢١
پێداچوونەوەی �بۆ کرا �بۆ بەه�ێزکردنی پابەند�بوونمان
کە ڕ�ێز لە مافەکانی مرۆڤ دەگرێت لە تێکڕای
ناوچەکانی کارکردندا .ئێمە پابەند�ین بە مامەڵەکردن بە بەم �پرۆسەیە و جێگ�یرکردنی سیاسەتی ناڕەزا�یی
لەخۆگرت .ئەمەش لە چوارچ�ێوەی ئەو پابەند�بوونە
ش�ێوەیەکی ڕەوشت�یی و بە دەستپاکی لە مامەڵە
گشتیەدا �بوو کە ئەنجاممان داوە �بۆ ڕەچاوکردنی
بازرگانییەکانماندا ،جێبەجێکردن و سەپاندنی
سیستەمی کاریگەر کە مەترسی کۆیالیەتی هاوچەرخ پێداویستییەکانی پەیمانی ج�یهانی نەتەوە
لەناو هەموو ڕەگەزەکانی کارەکەماندا کەمدەکاتەوە .یەکگرتووەکان ،کە الیەنێکیان داوا لە گەنەڵ دەکات
میکان�یزمێکی ناڕەزا�یی دابنێت کە بەو پێیە الیەنی
سێیەم بتوانێت سکااڵ الی کۆمپانیاکە بخاتەڕوو ،لەوانە
وەک بەشێک لە پابەند�یی بەردەواممان ،لەساڵی
لە چوارچ�ێوەی مافەکانی مرۆڤدا.
 ،٢٠٢١گەنەڵ هەستا بە ئەنجامدانی
سیاسەتی نوێکراوەی ئاگادارکردنەوە و ناڕەزا�یی
هەڵسەنگاندنێکی سەربەخۆ �بۆ کارا�یی تەبا�بوونی
هەموو ئەو کەسانە دەگرێتەوە کە لە هەموو
سەربەخۆمان بە بنەما ڕێنوێنەکانی نەتەوە
ئاستەکاندا لەناو کۆمپانیادا کاردەکەن ،لەوانە
یەکگرتووەکان �بۆ کار و مافەکانی مرۆڤ
بەڕ�ێوەبەران ،بەر�پرسان ،کارمەندان ،و بەڵێندەران ،و
( .)UNGPsهەڵسەنگاندنەکە هەم توانستی باشی
هەر الیەنێکی سێیەمی هاوبەرژەوەند .ئەم
ئێمە و هەم �بوارەکانی �بۆ گەشەپێدان دەستنیشان
سیاسەتانە لە ڕێگەی ڕاهێنانی ناوخۆییەوە بە
کرد ،و لە شتێکی گرنگدا هەڵسەنگاندنەکە
کارمەندانی گەنەڵ دەگەیەنر�ێن و �بۆ هەموو
نەخشەڕێگایەکی پێشکەش کرد کە سەرنج
هاوبەرژەوەندیەکان لەسەر وێب �پۆرتاڵی گشتی
دەخاتە سەر چوار �بوارە بابەتییەکانی
گەنەڵ بەردەستە.
سیاسەتەکان ،لێکۆڵینەوەی پێویست،
چارەسەرکردن ،و پە�یوەندییەکان و ڕاهێنان،
بەجۆرێک کە هەر �بوارێکی بابەت�یی پێشنیارەکان
�بۆ پالندانانی ئایندە پێشکەش دەکات ،کە ئێمە
بەوپەڕی خۆشحاڵییەوە چاوەڕ�ێی جێبەجێکردنیان
دەکە�ین وەک بەشێک لە سرتات�یژی ESGمان.
لەگەڵ پەرەسەندنی ڕەوتەکانی مافی مرۆڤ لەو
ناوچانەدا کە کۆمپانیای گەنەڵ ئێن�ێرجی تێیدا
کاردەکات ،گرنگییەکی بەرچاو بەم بابەتە دەدە�ین و
هەڵسەنگاندنەکەمان ڕێگەی پێداو�ین پێشنیاری
کۆنکرێتی پەرەپێبدە�ین �بۆ نوێکردنەوەی سیاسەت و
�پرۆسەکان و ستانداردە ناوخۆییەکان ،و لەم کارەدا
پابەند�بوون بە مافەکانی مرۆڤ بە ستانداردە
ن�ێودەوڵەتییەکانی وەک  UNGPsبەه�ێز بکە�ین.
پرت لەمەش ،ئێمە داوای هەمان ستانداردی بەرز لە
هەموو بەڵێندەران و دابینکەران و هاوبەشە
بازرگانییەکانی تر دەکە�ین .وەک بەشێک لە
�پرۆسەکانی گرێبەستکردنمان ،ئێمە قەدەغەکردنی
تایبەت لە بەکارهێنانی کاری زۆرەملێ ،ناچاری یان
بازرگانیکردن ،یان هەر کەسێک بە کۆیلە�یی یان لە
کۆیالیەتیدا ڕاگ�یرابێت ،لەخۆدەگر�ین .زانیاری زیاتر
لەژ�ێر پابەند�بوونەکانی ئاشکراکردنی یاسای کۆیالیەتی
هاوچەرخی ٢٠١٥مان بەردەستە.
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ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی گەنەڵ ٢٠٢١

گەنەڵ هێڵێکی گەرمی ئاگادارکردنەوە بەڕ�ێوەدەبات
کە کارمەندان و الیەنانی سێیەم دەتوانن
نیگەرانییەکانیان لەبارەی کۆمەڵێک بابەتەوە ڕا�پۆرت
بکەن ،لەوانە پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ وەک
کۆیالیەتی و قاچاخچێتی مرۆڤ کە بە چەند�ین زمان
بەردەستە .هەموو ڕووداوێکی زانیاریدان لێکۆڵینەوەی
لەبارەوە دەکرێت و ئەنجومەنی گشتی بەر�پرسە لە
پێداچوونەوە و لێکۆڵینەوە لە بانگەشەکانی پێشێلکاری
یاسا .ئەگەر ئەو بانگەشانە سەلمێرنا ،ئەوا پابەند دەبین
بە گرتنەبەری کرداری تەمبێکاری هەتا ئاستی و هەندێک
جاریش دەرکردن لەکار.
وا پێویست دەکات ئەم ڕ�ێوشوێنە النیکەم ساڵی
جارێک لە ڕووی یاسا�یی و کارپێکردنەوە لەالیەن
بەڕ�ێوەبەری ئاشکراکردنی سەرپێچی (لە ئێستادا
ئەنجومەنی گشتی) ،بە هاوکاری ل�یژنەی وردبینی
پێداچوونەوەی تێدا بکرێت .هەموو کارمەندان
بەر�پرسیارن لە سەرخستنی ئەم ڕ�ێوشوێنە و ڕێنما�یی
دەکر�ێن �بۆ ئاشکراکردنی هەر مەترسیەکی گوماناوی
یان خراپەکارییەک .کارمەندان بانگهێشت دەکر�ێن �بۆ
ئەوەی لێدوان لەسەر ئەم ڕ�ێوشوێنە بدەن و ئەو
ڕێگایانە پێشنیار بکەن کە ڕەنگە تێیدا باشرت بکرێت.
بەپێی پێویست ڕاهێنان لەسەر ئەم ڕ�ێوشوێنە ئەنجام
دەدرێت ،ئەمەش لەگەڵ پاکێجی ڕاهێنانی هەر
کارمەندێکی نوێ و هەروەها لەڕێگەی ڕاهێنانی
وەرزی �بۆ هەموو کارمەندان.

ئەنجومەنی جێبەجێکردنی سرتات�یژ و گەشە ( )SAGEی گەنەڵ
بەڕ�ێوە�بردنی  ESGوەک ڕەچاوکردنێکی سەرەکی باسکردنی کردارەکانی  ESGلە کۆ�بوونەوە
گشتیەکانی کارمەندان .جەختکردنەوەیەکی
�بۆ گەنەڵ دەمێنێتەوە .لە ساڵی  ٢٠٢١گەنەڵ
زیاتر لەسەر پابەند�بوونەکانمان ٢٠٢١ ،کە
ئەنجومەنی جێبەجێکردنی سرتات�یژی و
لەسەر ساڵی پێشوو بنیات نرا ،کە بەشێک لە
گەشەکردن ()Sageی دامەزراند ،کە
سەکۆیەکی ئاسا�یی �بۆ باسکردنی ڕەچاوکردنی پاداشتی سااڵنە �بۆ هەموو کارمەندانی گەنەڵ
سرتات�یژی سەرەکی �بۆ گەنەڵ دابین دەکات  -کە پە�یوەست �بوو بە بەد�یهێنانی ئامانجەکانی
 ESGپێکهاتەیەکی گرنگە تێیدا  -لە ن�ێوان تیمی سااڵنەی دامەزراوەی پە�یوەست بە ،ESG
هەروەها لەگەڵ جێگ�یرکردنی پێوەرەکانی ESG
سەرکردایەتی گەنەڵ ،و ڕەچاوکردنەکانی ESG
ئێستا لە پالنەکانی هاندانی سااڵنە و در�ێژخایەن،
لە سرتات�یژی کاری فراوانرتی ئێمەدا
وردەکارییەکانی ئەمە لە ڕا�پۆرتی سااڵنەی
دەچەسپێنێت.
ساڵی ٢٠٢١ی کۆمپانیای گەنەڵدا هاتووە
ئەم کۆ�بوونەوانە تەواوکەری کۆ�بوونەوە
(ل .)75ئەم لەخۆگرتنەی پێوەری  ESGلە
ئاساییەکانی ل�یژنەی دەستەی کارگ�ێڕی HSSE
پاکێجی پاداشتی گەنەڵ دا �بۆ ساڵی ٢٠٢٢
�ین و کولتورێکی یەکخسنت و بەڕ�ێوە�بردنی
دیسان دووبارە �بووەتەوە.
کاریگەرانەی  ESGلەخۆدەگرن ،لەگەڵ
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یاسای ڕەفتار

یاسای ڕەفتاری ئێمە بنەمای هەموو ئەو کارانەیە کە
ئەنجامی دەدە�ین و بناغەیەک �بۆ ڕێنماییکردنی
کارمەندانمان �بۆ �بوون بە خاوەن کارێکی ڕەوشت�یی
دەستەبەر دەکات.
دوای جێبەجێکردنی سەرکەوتووانەی یاسای ڕەفتاری
هەموارکراوی گەنەڵ لە ساڵی  ،٢٠٢٠ئەم بەهایانە
وەک بناغەیەک �بۆ �پراکت�یزەکانی کاری گەنەڵ
چەسپێرناون و بەردەوامن لە دانانی پێشبینیەکی ڕوون
سەبارەت بە چۆنێتی هەڵسوکەوتی خەڵکەکەمان
لەکاتی ئەنجامدانی هەر چاالکیەک کە ڕاستەوخۆ یان
ناڕاستەوخۆ پە�یوەندی بە کارەکەمانەوە هەبێت .یاسای
ڕەفتاری ئێمە ئاماژە بە بەها دامەزراوەییەکانمان
دەکات و جێبەجێکردنیان لە کار و �بڕیارەکانی ڕۆژانەماندا
دەخاتە ڕوو ،و پێکهاتەیەکی سەرەکی وەرگرتنی
کارمەندەکانمان پێک دەهێنێت .کارپێکردنی یاسای
ڕەفتار �بریتیە لە کارپێکردنی ڕەفتاری گەنەڵ،
ئەنجامدانی کارەکان بە ڕێگەیەکی باشرت و دروستکردنی
جیاوازییەکی بەرجەستە لە ژیانی خەڵکدا.
دەشێت هەر شکستێکی کارمەندان لە پابەند�بوون بە
یاسای ڕەفتار و ڕ�ێوشوێنەکانمانەوە ببێتە مایەی
کرداری تەمبێکاری .پرت لەمەش� ،بۆ ئەوەی دڵنیابین
لە هاریکاری و کارکردنمان لەگەڵ الیەنانی س�ێهەم
بەجۆرێک کە ڕەنگدانەوەی بەهاکانمان بێت ،پێویستە
لەسەر هاوبەشانی کارمان بەگو�ێرەی ڕ�ێوشو�ێن و
ڕێکارەکانمان وەک بەشێک لە �پرۆسەی پەسەندکردنی
تۆمارکردن ،واژۆی �بڕوانامەی بەهاکانمان بکەن.

یاسای ڕەفتاری گەنەڵ
کولتوورێکی دادپەروەری و ڕ�ێزگرتن
هێنانەکایەی شوێنکارێک کە بەها بە فرەچەشنی بدات ،کە هەموو کەسێک بە ش�ێوەیەکی
دادپەروەرانە و بە ڕ�ێزەوە  ،بە گیانی هاوکاری و کراوە�یی و کارگ�ێڕی ،و ڕەفتارکردن بە ڕ�ێز و
دەستپاکی و کارکردنی هاریکارانە لە هەموو مامەڵەکانمان لەگەڵ هاوبەرژەوەندیەکان ،گەورە
�بن یان بچووک مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت.
دەستەبەرکردنی شوێنکارێکی سەالمەت و پار�ێزراو و تەندروست
هێنانەکایەی شوێنکارێکی سەالمەت و پار�ێزراو و تەندروست �بۆ کارمەندان و بەڵێندەرانمان �بۆ
ڕێگریکردن لە �بریندار�بوون یان نەخۆشی پە�یوەست بە کار ،کەمکردنەوەی مەترسی لە ڕێگەی
ڕاهێنانی ئاسا�یی و ئام�ێر و �پرۆسەی گونجاو ،و بەه�ێزکردنی ه�ێزی کار.
ڕەفتارکردن بەش�ێوەیەکی یاسا�یی و ڕەوشت�یی
دڵنیا�بوون لە شەفافیەت لە کارەکانمان و زنج�یرەکانی دابینکردندا ،کە بەرتیلدان بە هەر
ش�ێوەیەک بێت چاو�پۆشی لێ ناکرێت ،لە کاتێکدا ئێمە پابەند دەبین بە بەڕ�ێوە�بردنی کارەکانمان
توندتر لە یاسا و ڕێسا ناوخۆییەکانی هەر دەسەاڵتێکی دادوەری کە تێیدا کار دەکە�ین.
ڕ�ێزگرتن لە مافەکانی مرۆڤ
بە بەڕ�ێوە�بردنی کارەکانمان بە ش�ێوەیەک کە ڕ�ێز لە مافەکانی مرۆڤ و شکۆی خەڵک بگرێت،
ئێمە پشتگ�یری لە پاراستنی مافەکانی مرۆڤی دانپێدانراوی ن�ێودەوڵەتی دەکە�ین لە ناوچەکانی
کارکردنماندا و ڕ�ێزیان دەگر�ین.
ڕ�ێزگرتن لە ژینگە
پابەند�بوون بە ستانداردە بەرزەکانی ژینگە�یی ،کەمکردنەوەی دەردانی گازی ژەهراوی ،و
بەکارهێنانی سەرچاوەکان ،و سازش نەکردن لەسەر بەها ژینگەییەکانمان �بۆ قازانج یان
بەرهەمهێنان ،کەمکردنەوەی شوێنپێی ژینگەییمان و پاراستنی جۆراوجۆر�یی زیندە�یی،
لەکاتێکدا پشتگ�یری لە ئامانجەکانی گواستنەوەی وزە دەکە�ین.
کارکردن لەگەڵ هاوتاکانمان
کارکردن بە هاوبەشی لەگەڵ الیەنانی سێیەم کە ڕەنگدانەوەی بەهاکانمانن و بەپێی ئەوان
کاردەکەن ،دڵنیا�بوون لەوەی کە ئەوان بە پابەند�بوون بە هەموو یاسا ناوخۆییە کارپێکراوەکان
کاردەکەن و لەگەڵ هەمان ستانداردە ڕەوشتییەکان هاوتان کە ئێمە پشتگ�یریان دەکە�ین.
ئاشکراکردنی بازاڕ و ڕێگریکردن لە مامەڵەکردنی ناوخۆ�یی
ڕا�پۆرتکردن لەسەر کارەکەمان بە ش�ێوەیەکی شەفاف و ورد و لە کاتی خۆیدا ،پابەند�بوون بە
دابینکردنی بەڕ�ێوە�بردن و سیستەم و �پرۆسەکان �بۆ دیاریکردنی ئەوەی کە ئایا کۆمپانیاکە
خاوەنی زانیاری ناوخۆ�یی و کۆنرتۆڵکردنی کارمەندە کە مامەڵە لەگەڵ پشک و
دەستەبەرییەکانی تردا دەکات.
بەشداریپێکردنی بەر�پرسیارانەی کۆمەڵگە و وەبەرهێنان
مامەڵەکردنبەڕ�ێزەوەلەگەڵئەوکۆمەڵگانەیکەکاریانتێدادەکە�ین،بەبەرنامەیەکیوەبەرهێنانی
کۆمەاڵیەتیوبەشداریپێکردنلەسەربنەمایگەشەپێدانیئا�بووریبەردەوام،پە�یوەندییەمانادارەکانی
کۆمەڵگە،تواناسازیلەڕێگەیپەروەردەوڕاهێنانەوە،وتەندروستیکۆمەڵگە.
سەرمایەمان
پاراستنی سەرمایەی بەرجەستە و نابەرجەستەی کۆمپانیا �بۆ سوودی هاوبەرژەوەندیەکانی.
ئەرکی دەنگ هەڵ�بڕ�ین و ڕا�پۆرتکردن
دابینکردنی شوێنکارێکی پار�ێزراو و سەالمەت و تەندروست ،هاندانی ئەرێنی هەموو کارمەندان
و ستافی بەڵێندەر �بۆ وروژاندنی هەر نیگەرانییەکی پە�یوەست بە کار ،پشتگ�یریکردنی ئەو
کارمەندانەی کە نیگەرانی ڕاستەقینە دەوروژێنن ،و گرتنەبەری ڕ�ێوشو�ێن لە دژی هەر تاکێک
کە هەڕەشە یان تۆڵەسەندنەوە لە کارمەندێک دەکات بەهۆی وروژاندنی نیگەرانییەک بە
نیەتێکی باشەوە.
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کۆنرتۆڵکردنی خاشاکی سارتە  :٢٠٢١کۆنرتۆڵکردنی خاشاک

سفر

ن�ێررا �بۆ زبڵدان

%٩٢

خاشاک دووبارە بەکارهێنانەوەی �بۆ کرا

%٨

کرا بە خۆڵەمێش

چاود�ێریکردنی کواڵیتی هەوای
سارتە:

سفر

تێپەڕاندنی ڕێساکانی کواڵیتی هەوای ساڵی ٢٠٢٠ی
هەرێمی کوردستانی ع�ێراق �بۆ کارەکانی سارتەمان
لە ساڵی ٢٠٢١
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گەنەڵ بەردەوامە لە بنیاتنانی ناوبانگی نایا�بی
کۆنرتۆڵکردنی خاشاکمان لە سەرانسەری هەموو ئەو
�بوارانەی کە ئێمە تێیدا کاردەکە�ین .ئەم گرنگی پێدان و
پێشکەوتنی بەردەوامە لە ش�ێوازەکانی کۆنرتۆڵکردنی
خاشاک ،وایکرد کە ڕژێمی خاشاکمان لە سارتەوە
پاشماوەی سفر �بۆ زبڵدانەکان دروست بکات ،کەمێک
زیاتر لە � %٨بۆ سووتاندن ،لەگەڵ %٩٢ی خاشاک
دووبارە بەکارهێرنانەوە .لە ساڵی ٢٠٢١دا سارتە بە
گشتی  ٣٢،٣٧٢م ٣خاشاکی بەرهەمهێناوە کە لە
 ٢،٤٦١م ٣خاشاکی گشتی پێکهاتووە.
بەرنامەیەکی توندی جیاکردنەوەی خاشاک لە سارتە و
قەرەداغ لە ئارادایە کە بنەما و پلەبەندی کۆنرتۆڵکردنی
خاشاک پە�یڕەو دەکات .پرت لەمەش ،ئێمە بەردەوام
�بوو�ین لە پێشکەوتن لەگەڵ بەرنامەکانی دووبارە
بەکارهێنانەوەی ئۆفیسەکانمان ،کە ئۆفیسەکانی
هەرێمی کوردستانی ع�ێراق ،تورکیا و شانشینی
یەکگرتوو دەگرێتەوە.

هەروەها ئێمە خۆشحاڵ �بوو�ین بە تێکەڵکردنی
بەرنامەکانی کۆنرتۆڵکردنی خاشاکمان لەگەڵ
پشتگ�یری بەردەوام�یی گەنەڵ �بۆ تواناسازی
ناوخۆ�یی .ئێمە گرێبەستمان ئەنجام داوە �بۆ ال�بردنی
خاشاک و دووبارە بەکارهێنانەوە و چارەسەرکردن
لەڕێگەی کۆمپانیا ناوخۆییەکان و کارمەندانمان
پە�یوەندی بەه�ێزیان هەیە لەگەڵ بەڵێندەرانی خاشاکی
ناوخۆ �بۆ ناساندنیان بە دەستپێشخەرییە نوێکانی
دووبارە بەکارهێنانەوە �بۆ هاندانی چارسەرییەکانی
گرتنەدەستی کاریگەر و سەالمەت و �پراکت�یزەکانی

خاشاک .بە سەرنجدان لەوەی کە ئەو ناوچانەی کە لە
ڕووی جوگرافییەوە دوورن کە کۆمپانیای گەنەڵ تێیدا
کاردەکات ژ�ێرخانی خاشاکی هە�بووی سنووردار
پێشکەش دەکەن ،ئەم پە�یوەندییە لەگەڵ بەڵێندەرە
ناوخۆییەکان بە مەبەستی یارمەتیدانی پشتگ�یریکردنی
�پراکت�یزەکانی کۆنرتۆڵکردنی خاشاکی بەردەوام و
جێگ�یرە لە سەرانسەری هەرێمدا.

چاود�ێریکردنی بەردەوام�یی کواڵیتی
هەوا

لەگەڵ پەرەسەندنی کارەکانی سارتە ئێمە
بەردەوامیین لە هەوڵەکانمان �بۆ چاود�ێریکردن و
کەمکردنەوەی هەر کاریگەرییەکی نەرێنی پە�یوەست
بەم کارانە .لە نمایشێکی ئەم هەواڵنەدا ،لە ساڵی
 ٢٠٢١بەردەوام �بوو�ین لە چاود�ێریکردنی
بەردەوام�یی هەوا لە سێ یەکەی چاود�ێری کواڵیتی
هەوا لەناو کێڵگەی سارتە .دوای دامەزراندنی هێڵێکی
بنەڕەتی لە ساڵی پێشوودا ،ئەم بەرنامە بەردەوامە
تێگەیشتنێک لە بارودۆخی کواڵیتی هەوای ناوخۆ�یی
دەدات لەگەڵ پەرەسەندنی کارەکانی سارتە و ڕێگە
بە چاود�ێریکردنی بەردەوام�یی کارەکانمان دەدات بە
مەبەستی ڕێگریکردن لە کاریگەری نەرێنی لەسەر
تەندروستی کۆمەڵگەکانی دراوسێ.
لە ساڵی  ٢٠٢١دا زانیارییەکانی کواڵیتی هەوا بەراورد
کران بەرامبەر ڕەشنووسی توندتری ڕێساکانی ٢٠٢٠ی
هەرێمی کوردستانی ع�ێراق (بە پێچەوانەی ڕێساکانی
 ٢٠١١کە لە ساڵی بنەڕەتیماندا بەکارهێرنان) و تەنانەت
لە بەرامبەر ئەم ڕێنماییە توندترانەدا ،هیچ زیادەیەک
تۆمار نەکرا.

����������������������������������

کۆنرتۆڵکردنی ژینگەی سروشتی
گەنەڵ گرنگی پاراستنی ژینگەی
سروشتی دەزانێت و ئێمە بەهایەکی
گەورە دەدە�ین بەو ناوچە سروشتییانەی
کە تێیدا کار دەکە�ین .پرت لەمەش ،ئێمە
دان دەنێین بە پێویستی ئەنجامدانی
کارەکانمان بەجۆرێک کە مەترسی
ژینگە�یی بەڕ�ێوەدەبات و هەر
ئەگەرێکی کاریگەری نەرێنی
کەمدەکاتەوە .ئەمەش در�ێژدەبێتەوە
�بۆ بەکارهێنانی سەرچاوە ،کۆنرتۆڵکردنی
خاشاک ،کواڵیتی هەوا ،ڕێگریکردن لە
پیس�بوون و پاراستنی جۆراوجۆر�یی
زیندە�یی.
سرتات�یژی گەنەڵ

بە سەرنجدان لە سروشتی هەمەچەشنی کارەکانمان و
ئەو ڕێکبەندە ژینگەییە جۆراوجۆرانەی کە تێیدا کار
دەکە�ین ،ڕێبازی بنەما لەسەر مەترسیمان �بۆ
کۆنرتۆڵکردنی ژینگەی سروشتی دڵنیا�یی دەدات
لەوەی کە ئێمە هەوڵ و وەبەرهێنانەکانمان لەو
شوێنانە تەرخان دەکە�ین کە زۆرتر�ین پێویستیان
پێیەتی� ،بۆ بەڕ�ێوە�بردن و کەمکردنەوەی هەر
ئەگەرێکی کاریگەر.
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کۆنرتۆڵکردنی ژینگە لە کاردا

ئێمە لە گەنەڵ سەرنجمان لەسەر کۆنرتۆڵکردنی
خاشاک و کەمکردنەوەی بەکارهێنانی سەرچاوەکان و
ئاو و پاراستنی ژینگەی سروشتییە بە در�ێژا�یی
کارەکانمان:
•	ئێمە بەردەوامیین لە داڕشتنی سیاسەت و ڕێکار و

پالنەکانمان �بۆ هاوتا �بوون لەگەڵ مەرجەکانی ISO

 14001کە ئێمە پێشکەوتنیان تێدا دەکە�ین بەرەو
�بڕواپێدان
•	بە هاوکاری لەگەڵ هاوبەرژەوەندیەکانی ناوخۆ و
شانبەشانی ستانداردی توانستی ٦ی دامەزراوەی
دارا�یی ن�ێودەوڵەتی ( )IFCسەبارەت بە
جۆراوجۆر�یی زیندە�یی ،ئێمە لە �پرۆسەی
پەرەپێدانی بەرنامەیەکی کەمکردنەوەی
کاریگەری لە قەرەداغ
•	ئێمە بەردەوامیین لە پابەند�بوون بە پالنی
کۆنرتۆڵکردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی ()ESGمان
بە مەبەستی چاود�ێریکردن و بەدەمەوەچوون
بەپێی پێویست �بۆ کاریگەرە ئەگەرییەکان ،کە
لەوانەیە لەگەڵ کۆمەڵگە ناوخۆییەکان
سەرهەڵبدەن

کۆنرتۆڵکردنی ئاو

وەک بەشێک لە بەر�پرسیارێتی ژینگەییمان ،ئێمە
دەزان�ین کە لە ناوچەیەکدا کاردەکە�ین سەرچاوەی
ئاوی سنوردارە و بەردەست�بوونی ئاوی ش�یر�ین بەنرخە.
�بۆیە کۆنرتۆڵکردنی بەکار�بردنی ئاو وەک پێشینەیەکی
سەرەکی دەمێنێتەوە و بەردەوام هەوڵ دەدە�ین �بۆ
باشکردنی زیاتر لە �پراکت�یزەکانی دووبارە
بەکارهێنانەوە هاوشانی بەردەوام�بوونی کارەکانمان.
بە در�ێژا�یی ساڵی  ٢٠٢١کۆمپانیای گەنەڵ
بەکارهێنانی ئاو و سەرچاوەکەی و فڕێدانی لە هەموو
شوێنەکانمان لە سەرانسەری هەرێمی کوردستانی
ع�ێراقدا تۆمار کردووە .ئێمە بەردەوامیین لە گرنگیدان
بە کەمکردنەوەی بەکارهێنانی ئاوی ش�یر�ین بە
زیادکردنی �بڕی ئاو �بۆ دووبارە بەکارهێنانەوە  ،وەکو
دووبارە بەکارهێنانەوەی ئاوی ئاوەڕۆ لە ڕێگەی
یەکەی پاککردنەوەی ئاوەڕۆی پلە بەرزمان لە سارتە،
یان ئاوی ئاوەڕۆی بەرهەمهێنانی چارەسەرکراو �بۆ
لیتەی هەڵکەندن .شوێنەکانی کارکردنمان بەیەکەوە
ساڵی  ٢٠٢١لە سارتە و قەرەداغ بە گشتی ١٢٤،٥٨٦
مەترە سێجا ئاوی بەکارهێناوە کە  ١١٠،٤٣٧مەتر
سێجا �بۆ بەکارهێنانی ناوماڵ �بوو.

هەموو ئاوێکی ئاوەڕۆ چارەسەر دەکرێت �بۆ هێنانەدی
پێوەرە ژینگەییە کارپێکراوەکان پێش ت�ێڕژانی �بۆ ن�ێو
ژینگە .ئاوی ئاوەڕۆی بەرهەم هێرناو یان چەور یان لە
•	ئێمە لە کارەکانماندا بە چاالکی دەمێنینەوە و
دەتوان�ین خۆمان لەگەڵ گۆڕانکارییە پێویستەکان شوێنی کارەکە لە ناو گۆمی تایبەتدا بە بەکارهێنانی
بگونجێن�ین �بۆ کۆنرتۆڵکردنی بەردەوام�یی ژینگە ،کە سیستەمێکی �پرژێنەر چارەسەر دەکرێت یان دە�برێتە
بەشە پە�یوەندیدارەکانی گەنەڵ ل�ێی بەر�پرسیارن �بۆ دامەزراوەیەکی دیاریکراوی حکومەت �بۆ
چارەسەرکردن لە �بۆیلەرەکاندا ،نەوتی کۆکراوە بە
جێبەجێکردنی ئەم ڕ�ێوشو�ێن و پالنانە لە سەر
ش�ێوەیەکی بەشەکی پااڵوتەکراو و پاشماوە �بۆ
ئاستی ناوخۆ�یی ،بە مەرجێک چاود�ێری و
چەند�ین مەبەستی وەک سووتەمەنی ،ڕۆنی
ڕا�پۆرتکردنی گونجاو لە ن�ێو گروپەکەدا ئەنجام
گەرمکردنەوە یان چەورکەر بەکار دەهێرنێتەوە .ئەمە
بدرێت.
بەشێکە لە سرتات�یژی کۆنرتۆڵکردنی ئاوی گەنەڵ کە
ئاوی بەرهەمهاتوو ،لیتاوی ئاو�یی یان ئاوەڕۆی تری
چارەسەرکراو بەکارهێنانەوە /دووبارە بەکارهێنانەوەی
�بۆ دەکرێت لەهەر کوێ گونجاو بێت.

کۆنرتۆڵکردنی مەترسیەکانمان و
پێوانەکردنی بەرەوپێش چوونمان
ئەم ڕا�پۆرتە وردەکار�یی مەترسییەکانی گۆڕانی کەشوهەوا و هەندێک لەو
ئالنگارییانەی لەخۆگرتووە کە بەهۆی گواستنەوەی وزەوە دێنە کایەوە ،بە
جیاش دیکۆمێنتی کردووە کە چۆن گەنەڵ ئەم قۆناغی گواستنەوەیە وەک
کارێکی بەر�پرسیارانە بەڕ�ێوەدەبات .هەریەکێک لەم ڕەگەزانە ئالنگار�یی
بەردەوام�یی دەخەنە ڕوو ،و ئێمە لەم الپەڕانەی خوارەوەدا وردەکارییەکانی
ڕێکارەکانی بەڕ�ێوە�بردن دەخەینەڕوو کە �بۆ چارەسەرکردن و کەمکردنەوەی
مەترسییەکانی پە�یوەست بەو ئالنگارییانە داڕ�ێژراون.

لەم بەشەدا
کۆنرتۆڵکردنی مەترسیەکانی
٣٢
بەردەوام�یی
فەرهەنگ
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�پرۆسەی هەڵسەنگاندنی کاریگەری
ژینگە�یی کۆمەاڵیەتی تەندروستی
()ESHIA

ڕەگەزێکی گرنگی ڕێبازی گەنەڵ �بۆ کۆنرتۆڵکردنی
هەردوو ژینگەی سروشتی و بنیاترناو ڕۆڵی �پرۆسەی
هەڵسەنگاندنی کاریگەری تەندروستی کۆمەاڵیەتی
ژینگەییە (� .)ESHIAپرۆسەی  ESHIAپێش هەر
چاالکیەکی پەرەپێدان دەبێت لەالیەن کۆمپانیای
گەنەڵەوە بە مەبەستی دەستنیشانکردن و
بەڕ�ێوە�بردنی کاریگەرییە ڕەخساوەکان لە
کارەکانمانەوە و ڕ�ێوشوێنی کەمکردنەوەی بەه�ێز �بۆ
هەر کاریگەرییەکی ئەگەری دابین دەکات .ئەم
�پرۆسەیە بەشێکی بنەڕەتی لە پالندانانی �پڕۆژەکەمان
پێکدەهێنێت کە تێیدا:
•	یاسادانەرانی ناوخۆ�یی ئاگادار دەکرێنەوە و پێش
پەسەندکردنی �پڕۆژەکان دەرفەتیان پێدەدرێت �بۆ
گفتوگۆ
•	پالنێکی کۆنرتۆڵکردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی و
بەڕ�ێوە�بردن ( )ESGپەرەپێدەدرێت �بۆ
چاود�ێریکردن و وەاڵمدانەوەی کاریگەرییە
ڕەخساوەکانی ژینگە ،کۆمەاڵیەتی و مافەکانی
مرۆڤ ،و ئەو ناڕەزایەتیانەی کە لەوانەیە لەگەڵ
کۆمەڵگە ناوخۆییەکان سەرهەڵبدەن.
گەنەڵ �پرۆسەی ڕێکخراوی دارا�یی ن�ێودەوڵەتی ()IFC
پە�یڕەو دەکات و بە ئەنجامدانی  ESHIAبەم ش�ێوەیە،
ئێمە نەک تەنها داواکارییەکانی حکومەت و کۆمەڵگەی
خانەخو�ێی ناوخۆ�یی جێبەجێ دەکە�ین �بۆ پاراستنی
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یەکپارچە�یی ژینگە و کۆمەڵگەکانی ئەو ناوچانەی کە
ئێمە تێیدا کاردەکە�ین ،بەڵکو پرت لەمەش ،شانازی
دەکە�ین بەوەی کە پابەند�ین بە باشرت�ین ستانداردە
ن�ێودەوڵەتییەکان کە بە  IFCڕێنما�یی کراون.

جۆراوجۆر�یی زیندە�یی و بەڕ�ێوە�بردنی
زەوی

یەکێک لە ڕەگەزەکانی �پرۆسەی ESHIA
هەڵسەنگاندنی کاریگەرییە ڕەخساوەکانی
جۆراوجۆر�یی زیندە�یی و ڕ�ێوشوێنی پێویستە �بۆ
کەمکردنەوەی هەر کاریگەرییەکی ئەگەر�یی.
گەنەڵ زۆرتر�ین گرنگی بە پاراستنی جۆراوجۆر�یی
زیندە�یی دەدات و ئێمە بەردەوامیین لە کارکردن بە
هاوکاری لەگەڵ هاوبەشەکانمان �بۆ پاراستنی ژینگەی
سروشتی .پرت لەمەش ،ئێمە دان بە گرنگی پاراستنی
جۆراوجۆر�یی زیندە�یی دەنێین وەک بەشێکی دانە�بڕاو
لە گەشەپێدانی بەردەوام و پابەند�ین بە پاراستنی
ڕووەک و گیاندارەکان لە نزیکی سەرمایەکانمان.

میکان�یزمی فەرمی ئێمە �بۆ بەڕ�ێوە�بردنی کاریگەری
جۆراوجۆر�یی زیندە�یی لە ڕێگەی پەرەپێدان و
جێبەجێکردنی پالنی بەڕ�ێوە�بردنی جۆراوجۆر�یی
زیندە�یی ( )BMPجێبەجێ دەکرێت .ئەمە
چوارچ�ێوەیەک �بۆ کۆنرتۆڵکردنی مەترسی و
کاریگەرییەکانی �پڕۆژە ،کە بە تایبەتی پە�یوەندییان بە
جۆراوجۆر�یی زیندەییەوە هەیە ،دابین دەکات ،و
کرداری کۆنرتۆڵکردنی گونجاو دیاری دەکات .دوای
جێبەجێکردن BMP ،بەردەوامە لە چاود�ێریکردن و
پێوانەکردنی توانستی هەر �پڕۆژەیەکی پە�یوەست بە

پاراستنی جۆراوجۆر�یی زیندە�یی و هەروەها
جێبەجێکردنی ڕ�ێوشوێنی پاراستنی زیادە
لەخۆدەگرێت ،کە کاریگەرییەکی ئەرێنی تەواو لە
بەهاکانی جۆراوجۆر�یی زیندە�یی �بۆ شوێنی
نیشتەجێبوون بەدەست دەهێنێت ،کە بە ش�ێوەیەکی
کاتی لەکاتی ئەم کارانەدا کاریگەرییان لەسەرە.
وەک دانپێدانانێک �بۆ ژینگەی هەستیاری دەوروبەری
کارەکانمان لە قەرەداغ ،ئێمە بە هاوبەشی لەگەڵ
فەرمانگەی دارستانی ناوخۆ�یی ،ڕێکخراوی سروشتی
ع�ێراق ( ،)Nature Iraqو دامەزراوەی ڕووەکی
کوردستان کاردەکە�ین �بۆ پاراستنی ئەم ژینگەیە و �بۆ
بەدەستهێنانی سفر زیانی سافی جۆراوجۆر�یی
زیندە�یی .قەرەداغ لە ئاستی ن�ێودەوڵەتیدا وەک
شوێنێکی گرنگی جۆراوجۆر�یی زیندە�یی ناسراوە و
لەالیەن یەکێتی ن�ێودەوڵەتی �بۆ پاراستنی سروشت
( )IUCNوەک ناوچەیەکی سەرەکی جۆراوجۆر�یی
زیندە�یی �پۆل�ێن کراوە .بەهۆی ئەم دۆخە ژینگەییە
هەستیارە ،پالنی کارکردنی جۆراوجۆر�یی زیندە�یی
تایبەت بە شوێنەکە ( )BAPدروستکراوە
�بۆ خستنەڕووی ئامانجەکان ،چاود�ێریکردنی
پێداویستییەکان ،و هەڵسەنگاندنی کاریگەرییەکانی
جۆراوجۆر�یی زیندە�یی لە سەرانسەری قۆناغەکانی
پێش بیناسازی ،بیناسازی ،کارپێکردن و لەکارخسنت.
لەگەڵ پێشکەوتنی کارەکانمان لە سۆماڵیالند ،ئێمە
لێکۆڵینەوەی توندی هاوش�ێوە ئەنجام دەدە�ین بە
مەبەستی هەڵسەنگاندن و کەمکردنەوەی
کاریگەرییەکانمان لەسەر جۆراوجۆر�یی زیندە�یی لە
ناوچەکانی دەوروبەری کارەکانمان.
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گرنگی

هاوبەرژەوەندی

ڕێبازی بەشداریپێکردن

بابەتە پە�یوەندیدارەکان

کۆمەڵگەی وەبەرهێنەران/دارا�یی

کاریگەری لەسەر �بڕیارە سرتات�یژی و
کارگ�ێڕییەکان ،لێپرسینەوە لە
هاوبەرژەوەندییەکان

بەرنامەی گشتگ�یر �بۆ وەبەرهێنەران،
 ،AGMنمایشە گەورەکان ،کۆنفرانس،
ڕا�پۆرتکردنی دارا�یی ،کۆ�بوونەوە لەگەڵ
هاوبەرژەوەندییەکان

سرتات�یژی و توانستی کارکردن حوکمڕانی
کۆمپانیاکان
پاداشتی گواستنەوەی وزە

حکومەتی خانەخوێ ،دەسەاڵتی
هەرێمی/خۆج�ێی

کارکردن لەگەڵ حکومەتەکان �بۆ
دەستەبەرکردنی مۆڵەت �بۆ بەڕ�ێوە�بردنی
پابەند�بوونی یاسا�یی

کۆ�بوونەوە ئاساییەکان لەگەڵ وەز�یرەکان
و فەرمانبەران

پابەند�بوونی یاسا�یی ،خۆپاراسنت لە
ڕووداوە گەورەکان ،ڕەخساندنی هەلی کار،
وەبەرهێنان و گەشەی ئا�بووری

کارمەندان و بەڵێندەران

وابەستەی توانستی کارمەند و
بەر�پرسیارێتی فراوانرتی یاسا�یی و
ڕەوشت�یی ه�ێزی کار �بۆ خۆشگوزەرانی
کارمەند

ئەنجامدانی کۆ�بوونەوەی ئاسا�یی
کارمەندان و بەڵێندەر

سرتات�یژی کۆمپانیا ،وانەی ف�ێر�بوو لە
�پڕۆژەکانەوە
هاریکاری ن�ێوان تیمەکان
پاداشت و بیمەکان

کۆمەڵگەی ناوخۆ

بەر�پرسیارێتی ڕەوشت�یی �بۆ کەمکردنەوەی
کاریگەرییەکان لەسەر �بژ�ێوی و ژینگە

کۆ�بوونەوەکانی کۆمەڵگە،
چاوپێکەوتنەکان ،ڕا�پرسیەکان
وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی سەردانەکانی
ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن/بەڕ�ێوەبەری بااڵ

هەلی کار ،بیمە کۆمەاڵیەتییەکان و
پەرەپێدانی ژ�ێرخان

هاوبەشانی کار

پشت بەسنت بە هاوبەشە �بژاردەکان �بۆ
�پڕۆژەی هاوبەش ،بەر�پرسیارێتی بازرگانی
بەرامبەر بە هاوبەشەکان ،توانستی کار
ڕاستەوخۆ کاریگەری دەبێت لەسەر
توانستی بەر�پرسیارانەی دارا�یی و
کارپێکردنمان

کۆ�بوونەوەکانی بااڵی جێبەجێکار
بەڕ�ێوە�بردنی چاالکانەی �پڕۆژە و سەرمایە
سەرەکییەکان

سیاسەت و ستانداردەکان
ناوبانگی پیشەسازی
هەلەکانی گەشەکردن
دڵنیا�یی پابەند�بوونی ئاسا�یی
سیاسەت و ڕێکارەکانی دژە گەندەڵی

دابینکەران

توانستی ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر
توانستی دارا�یی ،کارپێکردن و
بەر�پرسیارانەمان هەیە
دڵنیا�بوون لە پابەند�بوون بە سیاسەتەکانی
دژە گەنەدەڵی
سەرچاوەی دابینکردنی پەرەپێدانی
ناوخۆ�یی

گرێبەست و ماوەی کارکردن

سیاسەتی دابینکردنی ناوخۆ�یی
پێداویستیەکانی تەندروستی و سەالمەتی
�بۆ تەندەرکردن

ڕێکخراوە ناحکومیەکان و ڕێکخراوەکانی
کۆمەڵگە

دابینکردنی چەمکێک کە ببێتە هۆی
تێگەیشتنی نوێ و کەمکردنەوەی گرژییە
ناوخۆییەکان

هاوکاری لەسەر وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی
چاود�ێریکردنی میدیا

پێشخستنی توانای ناوخۆ�یی
جۆراوجۆر�یی زیندە�یی و پاراستنەکان
پێشخستنی یەکسانی کۆمەاڵیەتی

کۆمەڵە پیشەسازییەکان

بەڕ�ێوە�بردنی ناوبانگ
پێشکەشکردنی هاوکاری لەسەر
مەترسییە سیستماتیکیەکان کە
ڕووبەڕووی
پیشەسازی دەبنەوە �بۆ
هاوبەرژەوەندییەکانی تر

بەشداریکردنی بەردەوام لە �بۆنەکاندا
پارەدان

گواستنەوەی وزە
باشرت�ین �پراکت�یزەکانی پیشەسازی
بەشداریپێکردنی میدیا
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کۆنرتۆڵکردنی مەترسیەکانی
بەردەوام�یی
وەک لەم ڕا�پۆرتەدا دەرکەوتووە،
بەردەوام�یی وەک پێشینەیەکی
سەرەکی لە گەنەڵ دەمێنێتەوە و
سیاسەت و ستانداردە ناوخۆییەکان کە
ڕێنما�یی چۆنیەتی کۆنرتۆڵکردنی
مەترسییە پە�یوەندیدارەکان دەکەن
داڕ�ێژراون .هێڵکاری ئەم �پرۆسەیە
هاوتایە لەگەڵ سیستەمی کۆنرتۆڵکردنی
مەترسی لەسەر ئاستی کۆمپانیای
گەنەڵ ،کە هەر بابەتێک
هەڵدەسەنگێندرێت و وەک بەرز ،گرنگ،
مامناوەند ،نزم یان �بێ بایەخ ڕ�یزبەندی
دەکرێت؛ بەش�ێوەی هەمان پێوەرەکانی
ڕێبازی کۆنرتۆڵکردنی مەترسی
مەترسییە ماددییەکانی تر.

الیەنە هاوبەرژەوەندییەکانی گەنەڵ و
کاریگەرییەکانیان لەسەر ئامانجە سرتات�یژییە
سەرەکییەکان دەکات ،و چۆن کۆمپانیاکە لەگەڵ
هەریەکەیان پە�یوەندی ببەستێت .لەم ڕووەوە ،دوو
نوێکردنەوەی سااڵنەی فەرمی لە ساڵنامەی
ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردندا بەرنامە �بۆ داڕ�ێژراوە �بۆ
ئەوەی ڕێگە بە بەڕ�ێوەبەرایەتی بدات نوێکارییەک
لەبارەی چاالکییەکانی بەشداریکردنی
هاوبەرژەوەندییە سەرەکییەکان پێشکەش بکات .لەم
ڕا�پۆرتەدا ئێمە بنەماکانی ڕا�پۆرتکردنی ( )GRIمان لە
لەخۆگرتنی هاوبەرژەوەندییەکان ،چوارچ�ێوەی
بەردەوام�یی ،بەرجەستە�یی ،و کامڵی بەکارهێناوە �بۆ
یارمەتیدان لە داڕشتنی ناوەڕۆک و کواڵیتی
ئاشکراکردنەکانمان .زانیاری زیاتر لەسەر
بەشداریکردنی هاوبەرژەوەندییەکان و چۆنێتی
پابەند�بوونی دەستە بە )١(s١٧٢ی یاسای کۆمپانیاکانی
شانشینی یەکگرتوو  ٢٠٠٦لە الپەڕە ٣٧ی ڕا�پۆرتی
سااڵنەی ٢٠٢١مان بەردەستە ،و �پوختەیەک لە
خشتەی الپەڕەی خوارەوەدا هاتووە.

ڕەگەزێکی سەرەکی �بۆ کۆنرتۆڵکردنی مەترسییەکانی
بەردەوامییمان داننانە بەو دیمەنەی کە ئێمە تێیدا
کاردەکە�ین و دیاریکردنی هاوبەرژەوەندییە
پە�یوەندیدارەکان کە بەشداریپێکردنیان پێویستە.

بەشداریپێکردنی هاوبەرژەوەند

گەنەڵ بە ش�ێوەیەکی ڕاستگۆیانە و شەفاف لە
بەشداریکردنی هەموو هاوبەرژەوەندییەکان نزیک
دەبێتەوە ،بە جۆرێک کە پە�یوەندییەکان بنیات بنێت و
یارمەتی تێگەیشنت لە پێداویستی و پێشبینیەکانی
هەریەکەیان بدات .ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردن چاود�ێری

لە ڕێگەی �پرۆسەی بەشداریپێکردن کە لە سەرەوە
باسکراوە ،ئەو �پرسە سەرەکیانەی کە لە ڕێگەی
هەڵسەنگاندنی بەرجەستەییمانەوە وەک
پە�یوەندیدارترینیان بە هاوبەرژەوەندییەکانمانەوە
سەریان هەڵدا ،و لە سەرتاسەری ئەم ڕا�پۆرتەدا
وردەکارییەکانیان خراوەتەڕوو ،بابەتە سەرەکییەکانی
کۆنرتۆڵکردنی مەترسی بەردەوامییمان پێکدەهێنن.

بە سەرپەرشتی کۆمپانیا

ڕێبازی گەنەڵ �بۆ پێشبینیکردن و کۆنرتۆڵکردنی
مەترسییەکانی بەردەوام�یی بە پلەی یەکەم لەناو
سرتات�یژی  ESGی ئێمەدا چارەسەر دەکرێت ،کە

لەالیەن ئەنجومەنی بەڕ�ێوە�بردنەوە لە ساڵی ٢٠١٩
پەسەندکراوە .بە تەواوکردنی ئەم سرتات�یژە ،ئێمە
پالنی کاری سااڵنەی  ESGپەرەپێدەدە�ین کە ئەرک و
بابەتە کردارییە تایبەتەکان دەخاتە ڕوو �بۆ ئەوەی وەک
نیشاندەری توانستی کارکردن بێت کە ئێمە تا چەند بە
باشی مەترسییە ڕەخساوەکانی بەردەوام�یی کەم
دەکەینەوە .پێکهاتەی حوکمڕانی گەنەڵ دڵنیا�یی
دەدات لەوەی کە کۆنرتۆڵکردنی مەترسییە
کۆمەاڵیەتی و ژینگەییەکان لە هەموو ئاستەکانی
کارەکەدا یەکدەخرێت و پێداچوونەوەی پێشکەوتنی
وەرز�یی لەسەر پالنی کار لەالیەن بەڕ�ێوەبەرایەتی
بااڵ و سەرۆکی بەشەکانی گەنەڵەوە ئەنجام دەدرێت.
هەروەها بەردەوام�یی لە کارنامەی کۆ�بوونەوەکانی
دەستەکەماندا جێگ�یر کراوە و توانستی  ESGی ئێمە لە
پالنەکانی پاداشت �بۆ هەموو کارمەندان جێگ�یر کراوە،
کە ڕ�ێژەیەک لە کۆی پاداشتی سااڵنە پێکدەهێنێت.
هەروەها دەستە پێداچوونەوەی وردی مەترسییەکان
�بۆ مەترسییە سەرەکییە هەڵ�بژ�ێردراوەکان ئەنجام
دەدات ،کە دەرئەنجامەکەی لە تۆماری مەترسی
کۆمپانیاکاندا دەگاتە لوتکە ،کە دوو ساڵ جارێک
لەالیەن دەستە و ل�یژنەکانییەوە پێداچوونەوەی �بۆ
دەکرێت ،لەگەڵ مەترسییە سەرەکییەکان کە سااڵنە
لە ڕا�پۆرتی سااڵنەدا ئاشکرا دەکر�ێن.
تەواوکەری تۆماری مەترسی کۆمپانیاکانمان تۆماری
مەترسی سەرمایە و �پڕۆژەکانمانە کە بە در�ێژا�یی ساڵ
بە ش�ێوەیەکی ڕاستەوخۆ دەهێڵرێتەوە و بەکاردێت �بۆ
نوێکردنەوەی تۆماری مەترسی کۆمپانیاکانمان دوو
ساڵ جارێک .تۆماری مەترسی سەرمایە و �پڕۆژە لە
ڕێگەی زنج�یرەیەک و�ێرکشۆپ لەگەڵ
بەڕ�ێوەبەرایەتی بااڵ �بۆ هەموو تیمەکانی بەڕ�ێوە�بردنی
سەرمایە پەرەپێدەدرێت �بۆ ئەوەی ڕێگە بدات
مەودایەکی بەرفراوانی شارەزا�یی و ئەزموون �بۆ
ئەوەی لە دەستنیشانکردن و هەڵسەنگاندنی
مەترسییەکاندا جێگ�یر بکرێت .ماتریکسی
هەڵسەنگاندنی مەترسی نیمچە چەندایەتی ()5x5
بەکاردەهێرنێت کە لەگەڵ باشرت�ین �پراکت�یزەکانی
پیشەسازیدا هاوتایە �بۆ یارمەتیدان لە �پرۆسەکانی
هەڵسەنگاندنی مەترسی.
گەنەڵ هەروەها دوو هەفتە جارێک کۆ�بوونەوەی
ل�یژنەی ئاراستەکردنی  ESGبەڕ�ێوەدەبات کە
بەڕ�ێوەبەری  ESGسەرۆکایەتی دەکات و سەکۆیەک �بۆ
زیادکردنی هۆشیاری و تواناسازی دابین دەکات ،و
تەواوکەری سرتات�یژییەکانی بەشداریپێکردن و
پە�یوەندیکردنی هاوبەرژەوەندییەکانی گەنەڵە.
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فەرهەنگی دەستەواژە تەکنیکیەکان
دەستەواژەکانی گەنەڵ’‘ ،ئێمە’‘ ،خۆمان’‘ ،هی
ئێمە’ و ‘گرووپ’ ئاماژەن بە کۆمپانیای گەنەڵ
ئێن�ێرجی گشتی سنوردار و/یان یەکێک لە
کۆمپانیا لقەکانی و/یان یەکێک یان چەند
کارمەندێک بەپێی حاڵەتەکە .ئەمە �بۆ
ئاسانکاری بەکاردێت و بە هیچ ش�ێوەیەک ئاماژە
نییە بە چۆنیەتی پێکهاتە ،بەڕ�ێوە�بردن یان
کۆنرتۆڵکردنی گرو�پی گەنەڵ و هەر قەوارەیەکی
ناو ئەو‘ .کۆمپانیا’ ئاماژەیە �بۆ کۆمپانیای
گەنەڵ ئین�ێرجی گشتی سنوردار.
ADP

پالنی پەرەپێدانی سەرمایە
AGM

کۆ�بوونەوەی گشتی سااڵنە
AIMP

پالنی بەڕ�ێوە�بردنی یەکپارچە�یی سەرمایە
BAP

پالنی کاری جۆراوجۆر�یی زیندە�یی
BBL

بەرم�یل نەوتی خاو
CDP

 CDPڕێکخراوێکی قازانج نەویستە کە سیستەمێکی
ئاشکراکردنی ج�یهانی بەڕ�ێوەدەبات �بۆ وەبەرهێنەران،
کۆمپانیاکان ،شارەکان ،ویالیەتەکان و ناوچەکان �بۆ
ڕا�پۆرتکردن و پێوەرکردنی کاریگەرییەکانیان لەسەر
ژینگە
CO2e

هاوتای دووەم ئۆکسیدی کار�بۆن �بریتیە لە �بڕێک کە
تێکەڵەیەکی دیاریکراو و �بڕی گازی گرینهاوس� ،بڕی
 CO2وەسف دەکات کە هەمان توانای گەرم�بوونی
ج�یهانی دەبێت
CSR

�پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی
ESG

حوکمڕانی کۆمەاڵیەتی ژینگە�یی
ESHIA

هەڵسەنگاندنی کاریگەر�یی ژینگە�یی ،کۆمەاڵیەتی و
تەندروستی
GHG

گازی گرینهاوس
GRI

دەستپێشخەر�یی ڕا�پۆرتکردنی ج�یهانی
HSE

سەالمەتی تەندروستی و ژینگە�یی
ل�یژنەی HSSE
ل�یژنەی تەندروستی و سەالمەتی و ئاسایش و ژینگە
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H2S

دووانە ئۆکسیدی گۆگرد
ICMM

ئەنجومەنی ن�ێودەوڵەتی کانگا و کانزاکان
IEA

ئاژانسی وزەی ن�ێودەوڵەتی
IFC

دامەزراوەی دارا�یی ن�ێودەوڵەتی
ستانداردەکانی توانستی IFC
پێوەرێکی ن�ێودەوڵەتییە �بۆ دەستنیشانکردن و
کۆنرتۆڵکردنی مەترسی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی
IOGP

کۆمەڵەی ن�ێودەوڵەتی بەرهەمهێنەرانی نەوت و گاز
ISO

دامەزراوەی ن�ێودەوڵەتی �بۆ یەکخستنی پێوانە�یی
IUCN

یەکێتی ن�ێودەوڵەتی �بۆ پاراستنی سروشت
KRI

هەرێمی کوردستانی ع�ێراق
LOPC

لەدەستدانی کۆنتڕۆڵی سەرەتا�یی
MNR

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان
NGO

ڕێکخراوەی ناحکومی
خاشاکی نامەترسیدار
خاشاکێک کە وەک خاشاکی مەترسیدار پێناس
نەکراوە .ئەمەش �بڕینەکانی هەڵکەندن و ئاوی
بەرهەم هێرناو لە کارەکان ناگرێتەوە
ئاوی بەرهەمهێرناو
ئەو ئاوەیە کە لە کاتی کارەکاندا دەهێرنێتە سەر ڕووی
زەوی کە هایدرۆکار�بۆن لە بیرەکانی نەوت و گاز
دەردەهێنێت
PSE

ڕووداوی سەالمەتی �پرۆسە
SASB

دەستەی ستانداردەکانی ژم�ێریاری بەردەوام�یی
SCE

ڕەگەزە گرنگەکانی سەالمەتی
مەودای ١
دەردانی ڕاستەوخۆی گازی گرینهاوس لە کارەکان کە
ڕێکخراوەکە خاوەندارێتی و/یان کۆنرتۆڵیان دەکات
(سەرچاوە� :پرۆتۆکۆڵی گازی گرینهاوس).
مەودای ٢
دەردانی ناڕاستەوخۆی گازی گرینهاوس لە وزەی
هاوردەکراو لە الیەنی سێیەم ،گەرمکردنەوە،
ساردکردنەوە و هەڵمی بەکارهێرناو لەناو
ڕێکخراوەکەدا

مەودای ٣
هەموو دەردانی گازی گرینهاوس کە لە ئەنجامی
کارەکانی ڕێکخراوەکە ڕوودەدەن بەاڵم ڕاستەوخۆ
کۆنرتۆڵ ناکر�ێن یان خاوەندارێتی ناکر�ێن لەالیەن
کۆمپانیاکە ،وەک بەکارهێنانی بەرهەمە فرۆشراوەکان
SDG

ئامانجەکانی پەرەپێدانی بەردەوام�یی نەتەوە
یەکگرتووەکان
TCFD

ه�ێزی کار �بۆ ئاشکراکردنی دارا�یی پە�یوەست بە
کەشوهەوا
tCO2e

تۆن هاوتای دووانە ئۆکسیدی کار�بۆن
ڕێکەوتننامەی پاریس
پەیماننامەیەکی ن�ێودەوڵەتی پابەندکەری یاساییە
سەبارەت بە گۆڕانی کەشوهەوا .بەکۆدەنگی ١٩٦
الیەنەوە لە  ٢١ COPلە پاریس پەسەندکرا ،لە ١٢ی
کانوونی دووەمی  ٢٠١٥و لە ٤ی تشرینی دووەمی
 ٢٠١٦کەوتە �بواری جێبەجێکردنەوە .ئامانجی
سنووردارکردنی گەرم�بوونی ج�یهانە �بۆ زۆر لە خوار ،٢
باشرتە �بۆ  ١.٥پلەی سەدی ،بە بەراورد بە ئاستەکانی
پێش پیشەسازی
ڕووداوەکانی سەالمەتی کار پلە ١
ڕووداوی سەالمەتی �پرۆسەی پلە  LOPC ١یە کە
دەرئەنجامی هەیە .ئەمە �بریتیە لە دەردانی �بێ پالن
یان �بێ کۆنرتۆڵی هەر ماددەیەک ،لەوانەش ماددە
ژەهراویەکان و نەسووتێنەرەکان ،لە �پرۆسەیەک کە
لە ئەنجامدا دەرئەنجامەکانی وەک ئەوەی ئاماژەی
پێکراوە ،بەپێی ڕێنما�یی  ٧٥٤ APIبەدوای خۆیدا
دەهێنێت .ڕووداوی سەالمەتی �پرۆسەی پلە ١
لەوانەیە کاریگەر�یی ڕاستەقینە یان ئەگەری بەرچاو
لەخۆبگرێت.
ڕووداوەکانی سەالمەتی کار پلە ٢
ڕووداوی سەالمەتی �پرۆسەی پلە ٢ی  LOPCیە کە
دەرئەنجامی هەیە .ئەمە �بریتیە لە دەردانی �بێ پالن
یان �بێ کۆنرتۆڵی هەر ماددەیەک ،لەوانە ماددە
ژەهراویەکان و نەسووتێنەرەکان ،لە �پرۆسەیەک کە
لە ئەنجامدا دەرئەنجامەکان بەپێی ڕێنما�یی ٧٥٤ API
بەدوای خۆیدا دەهێنێت.
وەک نزیککردنەوەیەک ،ڕووداوەکانی پلەی  ٢بە
نزیکە�یی ڕ�ێژەیەکی کەمرت کاریگەرییان هەیە لە
ڕووداوەکانی سەالمەتی �پرۆسەی پلەی .١
TRACE

کۆمەڵەیەکی بازرگانی قازانج نەویستە کە تایبەتە بە
دژە بەرت�یل و پابەند�بوون و حوکمڕانی باش
UNGP

بنەما ڕێنماکانی نەتەوە یەکگرتووەکان سەبارەت بە
بازرگانی و مافەکانی مرۆڤ
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