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هەتا ئەمڕۆ
�پڕۆژەی
کۆمەڵگە�یی و وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی
گوژمەی پێویستیان �بۆ تەرخانکراوە و
بەسەرکەوتو�یی ئەنجامدراون
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هەموو ساڵێک تاوەكو
نەخۆش چارەسەری خۆڕا�یی وەردەگرن لە
تیمی �پزیشکی کۆمپانیای بەڕ�ێوە�بردنی نەوتی
تەقتەقی سنوردار()TTOPCO
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مل�یۆن کاتژم�ێر کارکردن و
پێنج ساڵ بە�بێ �بريندار�بوونی کارمەندان
تاوەكو ئەمڕۆ

ئەمە کۆپیەکی کورتکراوەیە لە ڕا�پۆرتی بەردەوامی
کە بەزمانی ئینگل�یزی لەالیەن گەنەڵ ئێن�ێرجی
ئامادەکراوە .سەرجەم ڕا�پۆرتەکە بەردەستە لە
ماڵپەری  .www.genelenergy.comئەگەر هەر
�پرسیارێکتان هە�بوو دەربارەی ناوەڕۆکی ڕا�پۆرتەکە،
تکایە پە�یوەندی بکەن بە
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بەخ�ێربێن �بۆ ڕا�پۆرتی بەردەوامی
گەنەڵ ئین�ێرجی ٢٠١٩
لە�بری هەموان لە گەنەڵ ،مایەی خۆشحاڵیمە پێشوازیتان لێ بکەم �بۆ ڕا�پۆرتی
بەردەوامی .ئەمە بەرەوپێشچونێکی گرنگ پیشان دەدات لە گەشتی ژینگە�یی
و کۆمەاڵیەتی و بەڕ�ێوە�بردن ( )ESGلە گەنەڵ دا .سەرباری ئەو ئالنگاریە
بەردەوامانەی بەهۆی پەتای کۆرۆناوە هاتونەتە ئاراوە ،ئێمە بەردەوام�ین
لە پابەند�بون بە پەرەپێدانی کارەکانی بەردەوامیمان �بۆ خستنەڕووی ئەو
کاریگەرییە ئەرێنیانەی لە واڵتانی خانەخوێدا هەمانە .لە چەند الپەڕەی
داهاتوودا کاری �بێ وچان و بەهاکان و سەرچاوەکانمان دەبینیت کە پشت�یوانی
چاالکیەکانی بەردەوامیمان دەکەن.
بیڵ هیگز ،بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار
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بەخ�ێرهاتن

بەخ�ێرهاتن

ئێمە کێین

بەهاکانمان

گەنەڵ ئین�ێرجی بەرهەمهێنێکی بەر�پرسیاری کۆمەاڵیەتی �بواری
نەوت و گازە لە پانتاییەک کاردەکات کە پێگەیەکی باشمان �پێ
دەبەخشێت �بۆ ئەنجامدانی �پڕۆژەکانی سەرچاوەی سروشتی باشرت
لە ئایندەیەکی نزیکدا.

ئێمە بەها دروست دەکە�ین بە دۆزینەوە و بەپارەکردنی هایدرۆکار�بۆن
وبەدەستهێنانیپارەینەختینەیئەرێنی،بەهۆیئەوبەهایانەمانکە
�پرۆسەی�بڕیاردانمانلەچوارچ�ێوەدەگرنوپشت�یوانمانن�بۆگەیاندنی
ئامانجەسرتات�یژیەکانمان.

ئێمە خاوەنی گەورەتر�ین یەدەگ و سەرچاوە�ین لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق،
کەتیایدا �بۆ زیاتر لە دە ساڵە کاردەکە�ین و یەکێک لە گەورەترینی بەرهەمهێنە
سەربەخۆکانی �بواری نەوت�ین لە �بۆرسەی لەندەن.

بەهاکانمان �بریت�ین لە:
شەفافیەت

�بۆرد و تیمێکی بەڕ�ێوە�بردنمان هەیە کە خاوەن ئەزمونن لە �بواری بەڕ�ێوە�بردنی
ووزەی ن�ێودەوڵەتی ،هەروەها کەسانێک کە پە�یوەندی بەه�ێز و بەردەوامیان هەیە
لەگەڵ هاوبەرژەوەندییە سەرەکیەکان و تێگەیشتنێکی قووڵیان هەیە لە سیاسەتی
ناوخۆ�یی و هەرێمی.
ئامانجمان �بریتیە لە کارتێکردنێکی ئا�بوری ئەرێنی لەسەر هەرێمی کوردستان لە
هەردوو ڕووی زیادکردنی بەرهەمی هایدرۆکار�بۆن کە گوڕ بە ئا�بوری دەدات و
پشت�یوانی ڕاستەوخۆی ئەو کۆمەڵگانە دەکات کە کاریان تێدا دەکە�ین لە ڕێگەی
باشرتکردنی ژ�ێرخان و دەستەبەرکردنی هەلی کارکردن و پەرەپێدان.

خاڵە بنچینەییەکانی :٢٠١٩

 ١٢٤مل�یۆن بەرمیلی
سەلمێرناوی یەدەکی نەوت

 ١٥٢مل�یۆن بەرمیلی
خەمڵێرناوی سەرچاوە نەوتیەکان

 ٣٦،٢٥٠بەرم�یل
ڕۆژانە بەرهەمی قازانجی کارکردن

سفر زیان بەرکەوتن
بە کارمەندان یان ڕووداوی سەالمەتی پلە ١

مامەڵەکردن لەگەڵ هاوبەرژەوەندیەکان بە ڕاستگۆ�یی و
شەفافیەتەوە گرنگە �بۆ ناوبانگی دامەزراوە�یی ئەرێنی،
بەدەستهێنانی متمانە و پشت�یوانیکردنی کارەکانمان،
دەستەبەرکردنی مۆڵەتی کۆمەاڵیەتی �بۆ کارکردن و هاندانی
پشت�یوانی وەبەره�ێن

ڕ�ێزگرتن
ڕ�ێزگرتن لە خەڵک و نرخاندنی کارمەندان بە هەموو کولتورەکانەوە
و پەرەپێدانی ژینگەیەکی لەخۆگرتوو کە هانی خەڵکی
بدات و بەش�ێوەیەک مامەڵە لەگەڵ هەموو هاوبەشەکان و
هاوبەرژەوەندیەکان بکات کە پە�یوەندی بنیات بنێت و پاڵنەر بێت �بۆ
گەیاندنی ئامانجە هاوبەشەکانی ڕ�ێز گرتن لە ژینگە ،کەمکردنەوەی
کاریگەر�یی چاالکیەکانمان و هاندانی هەمەچەشن�یی با�یۆلۆژی کە
ئەمەش پێویستە �بۆ هێشتنەوەی مۆڵەتی کۆمەاڵیەتی �بۆ کارکردن

بەر�پرسیارێتی
کولتورێکی لێپرسینەوە و بەر�پرسیارێتی کە خەڵکی تێیدا
شانازی بە پابەندییانەوە بکەن بەجۆرێک کە پشت�یوانی
لە گەیاندنی سەالمەتی ئامانجەکان بکات و پاڵنەر بێت �بۆ
کواڵیتی کارەکانمان

هاریکاری
کارکردن بە گیانێکی هاریکارانە لە هەردوو ئاستی ناوخۆ�یی و
دەرەکی پاڵپشتی چەندبارە دەکات و کواڵیتی ئەنجامەکان لە
هەموو کارەکاندا زیاد دەکات ،هەروەها هاندان و گشتگ�یری
بەجۆرێک بەه�ێز دەکات کە دەبنە پاڵنەری بەرهەمهێنان و
هەستکردن بە بەهادار�یی

ل�ێهاتو�یی
ل�ێهاتو�یی ئەو �بوارەیە کە گەنەڵ دەتوانێت خۆی تێدا ببینێتەوە.
دەکرێت کولتورێک لە زانست خوازی و کارمەندی بیرکراوە،
نەترس ،زۆر �پرس و ئامادە �بۆ بەرەنگاری کردنی ڕێگا
پەسەندکراوەکانی ئەنجامدانی کارەکان یارمەتیدەر بێت لە
هێنانەکایەی هەلە نوێيەکان و زیادکردنی قازانج

ئەم بەهایانە بەش�ێوەیەکی �بۆماوە�یی پە�یوەسنت بە مۆدێلی کارەکەمان
وسەرکەوتنیسرتات�یژیمانەوە.ئەگەرئێمەبەهاکانمانبگەیەن�ین،پەرۆشیماندەگەیەن�ین:
�بۆ �بوون بە دروستکەرێکی ج�یهانی بەها �بۆ خاوەن پشک.
گرتنەخۆیکۆدیڕەفتار�بریتیەلەگرتنەخۆیڕەفتاریگەنەڵ،ئەنجامدانی
کارەکانبەڕێگەیەکیباشرتودروستکردنیجیاوازییەکیبەرجەستەلەژیانی
خەڵکدا� .بۆ زانیاری زیاتر تکایە بگەڕ�ێرەوە �بۆ الپەڕە.٢٥
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بەخ�ێرهاتن

ئێمە چی دەکە�ین
گەنەڵ کۆمپانیایەکی ووزەی بەر�پرسیارە لە ڕووی کۆمەاڵیەتیەوە ،کە لە
بەرهەمهێنانی نەوت پارەی نەختینە بەدەست دێنێت �بۆ داراییکردنی گەشەکردن و
بەدەستهێنانی قازانج.

گەشەپێدانی بنەمای سەرچاوەمان

پەرەپێدان و بەرهەمهێنان

بەڕ�ێوە�بردنی دارا�یی و موڵکداری

زیادکردنی یەدەگ و سەرچاوەکان لەڕێگەی پەرەپێدانی
کەم تێچوو� ،پرۆسەکانی دۆزینەوە و هەڵسەنگاندن ،و
بەدەستهێنانی هەڵ�بژاردە�یی

گەیاندنی �پڕۆژەکانی پەرەپێدان بەش�ێوەیەکی سەالمەت و
کاریگەر بە سوودی هەردوو گەنەڵ ئین�ێرجی و ئەو کۆمەڵگانەی
کاریان تێدا دەکە�ین

بەڕ�ێوە�بردنی دەستمایەی دارا�یی و کار �بۆ دەستەبەرکردنی
گونجاندن لە پێکهاتەی سەرمایەماندا لەپێناوی وەبەرهێنان لە
گەشەکردن و پێدانی قازانجێکی بەرجەستە و بەردەوام

لە کوێ کاردەکە�ین

هەرێمی کوردستانی ع�ێراق
کوردستان

دەستمایەی پەرەپێدان
بەرهەمهێنانی نەوت
شیکارییەکانی دۆزینەوە و هەڵسەنگاندن
تورکیا

مەغریب

ئۆقیانووسی
ئەتڵەسی

مەغریب

تاوکێ
 ٪٢٥سوودی کار
سارتا
 ٪٣٠سوودی کار
بنەباوی
 ٪١٠٠سوودی کار ،کاربەڕێکخەر
تەق تەق
 ٪٤٤سوودی کار ،کاربەڕێکخەری هاوبەش
م�یران
 ٪١٠٠سوودی کار ،کاربەڕێکخەر
قەرەداغ
 ٪٤٠سوودی کار ،کاربەڕێکخەر

ئ�ێران

جە ز ا ئ�یر
ع�ێراق

مەغریب
الگز�یرا (پێشرت ناسراو بە سیدی موسا)
 ٪٧٥سوودی کار ،کاربەڕێکخەر
یەمەن
کەنداوی عەدەن جیبۆتی

ئۆدۆیین
 ٪٥٠سوودی کار ،کاربەڕێکخەر

سۆماڵیالند
ئیس�یوپیا
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سۆماڵیالند
SL10B13

 ٪١٠٠سوودی کار ،کاربەڕێکخەر

بەخ�ێرهاتن

پەیامێک لە بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکارەوە

٢٤١

کارمەندی ناوخۆ لەالیەن کۆمپانیای بەڕ�ێوە�بردنی
نەوتی تەقتەقی سنوردار()TTOPCO
دامەزرێرناون

١،٣٢٣

مایەی خۆشحاڵیەکی گەورەیە �بۆمان یەکەم�ین را�پۆرتی بەردەوامی گشتگ�یرانەی گەنەڵ تان
پێشکەش بکەم کە بەگو�ێرەی دەستپێشخەری ڕا�پۆرتکردنی بنەڕەتی ج�یهانی ()GRIهەڵ�بژاردنی
بنەڕەتی پێوەرەکان ئامادە کراوە.

وەک تەواوکەرێک �بۆ ڕا�پۆرتی سااڵنەمان ،ل�ێرەدا وردەکاری
زیاتر دەربارەی چاالکیەکانمان دەبینیتەوە لەکاتێکدا لە
هەوڵدا�ین �بۆ ئەوەی ببینە بەشدارێکی بەر�پرسیارانەی
کۆمەاڵیەتی �بۆ پێکهاتەی ووزەی ج�یهانی.

تۆن

هاوتای دووانە ئۆکسیدی کار�بۆن کۆی
ڕا�پۆرتکراوی  ٢٠١٩مەودای دەردانەکانی  ١و ٢

لەکاتێکدا ئەمە یەکەم ڕا�پۆرتمانە بەگو�ێرەی
پێوەرەکانی ڕا�پۆرتکردنی بنەڕەتی ج�یهانی ،ه�یوادار�ین
هاوبەرژەوەندیەکانمان شاهێدی ئەو راستیە بدەن کە کارکردن
بە شەفافیەت و ڕ�ێزەوە ،و پشت�یوانیکردن وبەردەوامی
پێدانی ئەو کۆمەڵگانەی کاریان تێدا دەکە�ین هەمیشە
بنەمای سەرەکی سەرکەوتنی گەنەڵ �بووە وەک کارێک.
ئێمە لە ژینگەیەکی خ�ێرا گۆڕاودا کاردەکە�ین ،و ئاگادار�ین
لەو بەر�پرسیارێتیەی کە دەبێت هەموو کۆمپانیاکانی سامانە
سروشتیەکان ئاسەواری چاالکیەکان کەم بکەنەوە .هێشتا
دەکرێت بەکارهێنانی دروستی سەرچاوە سروشتیەکان ببێتە
مایەی کەمکردنەوەی کەمى ووزە ،بەه�ێزکردنی نەخۆشخانە
و خوێندنگەکان ،و باشرتکردنێکی ئێجگار زۆری کواڵیتی ژیان بە
گەیاندنی ئەو سوودە ئا�بورییانەی کە دەکرێت پشت�یوانی �بن �بۆ
گەشەکردنی هەرێم و بەشداریکردن لە بنیاتنانی ئا�بوورییەکی
سەقامگ�یر و پار�ێزراودا.

٪٧٠

ی ه�ێزی کارمان �بۆ زیاتر لە پێنج ساڵ لەگەڵ
گەنەڵ ماونەتەوە

١٢

مل�یۆن

کاتژم�ێر کارکردن و پێنج ساڵ بە�بێ ئه وه ى يه ك
زیان بە کارمەندان بکەوێت هەتا ئەمڕۆ

لەکاتێکدا ژینگەی دەرەکی
بەهۆی ڤا�یرۆسی کۆرۆناوە
تێکچووە ،ئەمە نە�بووە
بە مایەی کەمکردنەوەی
سەرنجمان لەسەر پێوانەی
ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی و
بەڕ�ێوە�بردنی ()ESG

4

ڕا�پۆرتی بەردەوامی گەنەڵ ئین�ێرجی ٢٠١٩

ئێمە شانازی دەکە�ین بە کاریگەری ئەرێنی چاالکیەکانمان
لەسەر هەرێمی کوردستانی ع�ێراق .گەنەڵ سهرنجی خستۆتە
سەر بەه�ێزکردنی هەلەکانی دامەزراندنی ناوخۆ ،بنیاتنانی
دابینکردن لەڕێگای کۆمپانیا ناوخۆییەکان و ئەنجامدانی
وەبەرهێنانی راستەوخۆ لە �پڕۆژەکاندا ،لەهەمان کاتدا داهات
دروست دەکە�ین لە تەقتەق و تاوکێ کە بەردی بناغەی
گەشەکردنی ئا�بوری هەرێمی کوردستانی ع�ێراق پێک دێنێت.
هە�بوونی کاریگەر�یی ئەرێنی لەسەر کۆمەڵگەی ناوخۆ
تەنها بەشێکە لە بەر�پرسیارێتیمان لەکاتێکدا بەردەوام�ین
لە گەشتماندا �بۆ ڕووبەڕوو �بوونەوەی ئالنگارییە نوێکان کە
پە�یوەسنت بە گواستنەوەی ووزەوە .لەکاتێکدا لەم �بوارەدا
پەرەپێدان دەکە�ین ،من سوورم لەسەر ئەوەی دەبێت گەنەڵ
چاکسازی باشرت بکات و کولتورێکی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی
و ژینگە�یی تەواو لە تێکڕای ڕێکخراوەکەدا دابنێین ،لەسەر
بنەمای بەها دامەزراوەییە ڕوونەکانمان ،وەک بناغەیەک �بۆ
گەیاندنی ئەنجامەکان لە هەموو ڕەگەزەکانی کاردا.

بەخ�ێرهاتن ،پەیامێک لە بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکارەوە بەردەوامە

ئەم را�پۆرتە زانیاری زیاتر �بۆ هاوبەرژەوەندیەکانمان دەستەبەر
دەکات لەبارەی ڕ�ێوشوێنەکانمان ،ڕێکارەکان و �پڕۆژەکان
�بۆ ڕوونکردنەوەی چۆنێتی چاندنی بەها دامەزراوەییەکانی
شەفافیەت ،ل�ێهاتو�یی ،داهێنان ،ڕ�ێزگرتن و هاریکاری لەالیەن
گەنەڵەوە �بۆ ن�ێو چاالکیەکانی ڕۆژانە و لە هەموو کارەکەدا.
باوەڕی تەواوم هەیە کە پابەند�بوون بەو بەهایانەوە هۆکارێکی
بنەڕەتییە �بۆ گەیاندنی ئامانجە سرتات�یژیەکانی گەنەڵ.
تێکەڵکردنی بەردەوام�یی �بۆ ن�ێو کارەکانمان تەنها �بریتی نییە
لە کەمکردنەوەی مەترسیەکان بەڵکو زۆر لەمە زیاترە کە
�بریتیە لە دۆزینەوەی هەڵەکان �بۆ بە نمونەییکردنی گەنەڵ
بە دەرخستنی ئەوەی کە ئێمە کارەکان بەڕێگەیەکی باشرت
ئەنجام دەدە�ین و کاریگەر�یی ئەرێنی بەرجەستەمان هەیە
�بۆ سەر کارمەندانمان و ژینگە و ئەو کۆمەڵگەیانەی کە کاریان
تێدا دەکە�ین .بەم ش�ێوەیە ،پێوەرەکانی ژینگە و کۆمەاڵیەتی
و بەڕ�ێوە�بردن ( )ESGلە ئێستادا خراونەتە ناو ژێدەرە
سەرەکیەکانی ئەدای دامەزراوەییمان و هەڵسەنگاندنەکانی
کر�ێی هەموو کارمەندانمان �بۆ .٢٠٢٠
من زۆر جار وتوومە کە گەنەڵ دەستمایەی دروستی هەیە
و لە شوێنی دروست و ئاسەواری دروست بەجێ دێڵێت.
بەرهەمهێنانی کەم تێچوومان و دەستمایەی بەرهەمهێنانی
کار�بۆنی کەم گونجاو�یی دارا�یی دەبەخشن بەجۆرێک کە ڕێگە
بە پێدانی قازانج بدات بە خاوەن پشکەکان تەنانەت لە کاتی نزمی
نرخی نەوتیشدا ،و تەبا�یی مۆدێلی کارەکەمان لە چوارچ�ێوەی
کۆمەڵگەیەکی بەئاگا لە کەشوهەوادا پیشان دەدات.
بەشدارییەکانمان �بۆ ئەو کۆمەڵگانەی کاریان تێدا دەکە�ین

بەشێکی بنەڕەت�ین لە ناسنامەمان وەک کۆمپانیا .دەکرێت
پەرەپێدانی سەرچاوە سروشتیەکان بەش�ێوەیەکی بەرچاو ببنە
مایەی باشکردنی گوزەرانی واڵتانی خانەخوێ و دەستەبەرکردنی
هەلەکان �بۆ پەرەپێدانی ئا�بوری تەندروست لەڕێگەی تواناسازی،
بەکارهێنانی دابینکەرە ناوخۆییەکان ،و وەبەرهێنان لە کەرتەکانی
تەندروستی ،پەروەردە و ژ�ێرخانی سەقامگ�یردا.
لەکاتێكدا بەدوای سوودێکی کۆمەڵگە�یی بەرفراوانرت
دەگەڕێین ،پابەندیمان بە هە�بوونی کاریگەرییەکی
سوودمەندانە بە نایا�بی کردە�یی و بایەخدان بە ه�ێزی
کارمان دەستپێدەکات .بەم ش�ێوەیە ،تەندروستی و
سەالمەتی کارمەندانمان هەمیشە ژێدەرێکی سەرەکی
�بووە �بۆ پێوانەی پێشکەوتنمان ،و ئێمە شانازی دەکە�ین بە
کارەکەمان لەم �بوارەدا .هەروەها ئامانجمان �بریتیە لە سوود
گەیاندن بە کارمەندان و بەڵێندەرانمان لەڕێگەی راپەڕاندنى
بەر�پرسیارانەی کار و هاندانمان �بۆ کولتورێکی کاری بنیاترناو
لەسەر سەالمەتی و لەخۆگرتوو�یی .ئەمە لە هەموو کاتێک
زیاتر گرنگرت �بووە بەالمانەوە کاتێک قە�یرانی نەخۆشی کۆرۆنا
پەرەی سەند و ئێمەش ڕ�ێوشو�ێن و کۆنرتۆڵ و ڕێكاره
پێویستەکانمان گرتەبەر �بۆ هێشتنەوەی ه�ێزی کارمان بە
سەالمەتی .ئێمە بە دەستەبەرکردنی ژینگەیەکی ئەرێنی و
هاندەر ،و چاندنی بەهاکانمان لەن�ێو ه�ێزی کارماندا ،ئامانجمان
ئەوەیە کەسی دروستمان هەبێت و کار بەڕێگەی دروست
ئەنجام بدە�ین �بۆ گەیاندنی باشرت�ین دەرەنجامی گونجاو.

ن�ێودەوڵەتی و بەشداریپێکردنی هاوبەرژەوەندیە سەرەکیەکان
لە �پرۆسەی �بڕیاردانمان .هەروەها ئەمە یارمەتیمان دەدات
ئەگەری کاریگەر�یی نەرێنی چاالکیەکانمان کەم بکەینەوە،
و سەرنج بخەینە سەر ه�ێورکردنەوەی ئەم مەترسیانە لە
بەراییرت�ین قۆناغی پەرەپێدانمان .لەم ڕا�پۆرتەدا وردەکاری
زیاتر دەربارەی �بڕیاردانمان دەخەینە ڕوو ،هەروەها چۆن
ئێمە بەنیازی هێنانەدی ئامانجمان�ین لەوەی ببینە بەشدارێکی
بەر�پرسیارانەی کۆمەاڵیەتی لە پێکهاتەی ووزەی ج�یهانیدا.
ئێمە شانازی دەکە�ین بەو کارەوە کە ئەنجامی دەدە�ین ،بەاڵم
زۆر بە ئاگا�ین لەوەی کە ڕێگەیەکی دوورمان لە بەردەمدایە
لە زەمینەیەکی خ�ێرا گۆڕاودا .هەرچۆنێک بێت ،ئێمە بەهرە،
شارەزا�یی و کارامە�یی و پابەندیمان هەیە لە بەرزتر�ین
ئاستەکانی گرووپەکەدا �بۆ ڕووبەڕوو �بوونەوەی ئالنگارییەکانی
ڕێگەمان و گەشەکردن لە زەمینەیەکی نوێدا .الپەڕەکانی دواتر
بەڵگەن لەسەر ئەو گەشتەی کە گەنەڵ دەستی پێکردووە،
و ئەو بەهایانەی کە کارەکانی ئێمە بەرەو پێش دەبەن.
ه�یوادار�ین �بۆت دەربکەوێت کە نەک بە تەنها دەستمایەی
دروستمان هەیە ،لە شوێنی دروست�ین ،و شوێنەواری دروست
بەجێ دێڵ�ین ،بەڵکو هەموو ئەم دەستمایانە لە دەستی
کەسانێکی دروستدان.
بیڵ هیگز
بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار

ڕێگەیەکی تری سەرەکی �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی ئەم دەرەنجامانە
دەگەیەن�ین پابەندییە بە باشرت�ین پێوەرەکانی �پراکت�یزەی

دەکرێت پەرەپێدانی سەرچاوە سروشتیەکان کاریگەری بەرچاویان هەبێت لەسەر باشکردنی
ژیانی واڵتانی خانەخوێ و دەستەبەرکردنی هەلەکان �بۆ پەرەپێدانێکی دروستی ئا�بوری

�بۆ بەه�ێزکردنی زیاتری سرتات�یژی بەردەوام�یی ،گەنەڵ پە�یڕەوی کۆمەڵێک لە �پراکت�یزە و ڕێکەوتننامە ن�ێودەوڵەتیەکان دەکات .ئێمە بەردەوام دەبین لەسەر هەڵسەنگاندنی
ڕا�پۆرتکردنمان بەراورد بە پێشنیارەکانی تیمی کاری ئاشکراکردنی دارا�یی پە�یوەندیدار بە کەشوهەواوە ( )TCFDو پابەند�ین بە باشرتکردنی ڕا�پۆرتکردن لەژ�ێر تیشکی
پێشنیارەکاندا .وەک واژۆکەرێکی ڕێکەوتننامەی ج�یهانی نەتەوە یەکگرتووەکان ( )UNGCپشتگ�یری  ١٠بنەما پەسەندکراوە گەردوونیەکان و ئامانجەکانی پەرەپێدانی بەردەوام�یی
نەتەوە یەکگرتووەکان ( )UNSDGدەکە�ین .گەنەڵ هەروەها ئەندامە لە هەردوو ڕێکخراوی شەفافیەتی ن�ێودەوڵەتی ( )Transparency Internationalی شانشینی یەکگرتوو
و ترەیس( .)Traceئەم هەواڵنە بەیەکەوە پشت�یوانی ئامانجەکانمان دەکەن �بۆ �بوون بە بەشدارێکی بەر�پرسیارانەی کۆمەاڵیەتی لە پێکهاتەی ووزەی ج�یهانیدا.
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م�ێژوومان هاندەری کاری بەردەوام
و بەر�پرسیارانەمانە
�بۆ هێنانەدی پابەندی و بەر�پرسیارێتیەکانمان بەرامبەر کۆمەڵگە ناوخۆییەکان و حکومەتی
هەرێمی کوردستان ،گەنەڵ هاندەر �بووە �بۆ �پراکت�یزەکانی کاری بەر�پرسیارانە و سەقامگ�یر بە
هاوبەشی لەگەڵ حکومەت و کۆمەڵگەکان لەڕێگەی بەرنامەی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی
( )CSRلە  ٢٠٠٦ەوە.

سرتات�یژی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی جەخت دەکاتە
سەر هێنانەدی پێداویستیە هەنووکەییەکانی کۆمەڵگە
خانەخوێکان بە مەبەستی دروستکردنی کاریگەرییە
بەرجەستە و سەقامگ�یرەکان کە کواڵیتی ژیان باشرت
دەکەن و توانای در�ێژخایەنی گەورەتر دەستەبەر دەکەن.
�بۆ دڵنیا�بوون لە بەدەستهێنانی زۆرتر�ین سوودی ئا�بوری �بۆ
ناوچە ناوخۆکان ،گەنەڵ پێشینە�یی دەدات بە هەلەکانی
کار لەگەڵ ئەوەی ئێمە بە ‘کۆمپانیا ناوچەییەکان’ ()3Cs
دیاریمان کردوون .کۆمپانیا ناوچەییەکان (� )3Csبریتیە
لەو کۆمپانیا ناوخۆییانەی کە بەڕ�ێژەی  ٪١٠٠لەالیەن
هاوپشکانی ناوخۆوە خاوەندارێتیان دەکرێت .سەلماندنی
ناونیشانی کارکردنی کۆمپانیای ناوچە�یی ( )3Cبەشێکە لە
�پرۆسەی �بڕوانامەی تۆمارکردنی فەرمی کۆمپانیاکە.
گەنەڵ بە چەند�ین ش�ێوازی بەشداریپێکردن بەدر�ێژا�یی ساڵەکان،
کاریگەرییەکی ئەرێنی هە�بووە �بۆ سەر دیاردە جیاجیاکانی
ژیانی کۆمەڵگە لەو هەرێمانەدا کە کاریان تێدا دەکات .ئەمەی
الی خوارەوە ت�ێڕوانینێکی گشتی هەندێک لە چ�یرۆکە هەرە
بەرچاوەکانی ئەو سەرکەوتنانەیە کە گەنەڵ بەشێک �بووە لێیان
لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراقدا لە  ٢٠٠٦ەوە.

• گەنەڵ گوژمەی تەرخانکردوە �بۆ � ٢٤٥پڕۆژەی وەبەرهێنانی
کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگە�یی و بە سەرکەوتوو�یی گەیاندوونی
• لە  ٢٠١٩و بەدواوە ٢٣ ،کۆمپانیای ناوچە�یی ناوخۆ�یی

خزمەتگوزاریەکان �بۆ چاالکیەکانی گەنەڵ دەستەبەر
دەکەن لە هەموو هەرێمی کوردستانی ع�ێراقدا

• هەتا  ٢٧٥کارمەندی ناوخۆ�یی ڕاستەوخۆ دامەزراون
لەالیەن گەنەڵ ئین�ێرجی لە ناوچە جیاوازەکانی چاالکی دا

• چاالکیەکانی گەنەڵ ئین�ێرجی بەش�ێوەیەکی ناڕاستەوخۆ
پشت�یوانی لە زیاتر لە  ٣٥٠هاواڵتی لەڕێگەی گرێبەستەکان
لەگەڵ کۆمپانیا و بەڵێندەرانەوە دەکات
• لە  ٢٠١٥ەوە  ٥٤٦خوێندکاری زانکۆ بەشدارییان کردووە لە
بەرنامەی ڕاهێنانی تەکنیکیماندا
• لە  ٢٠٠٧ەوە ،تیمی �پزیشکی کۆمپانیای بەڕ�ێوە�بردنی
نەوتی تەقتەقی سنوردار ( )TTOPCOسااڵنە لەن�ێوان
 ٤٥تا  ٥٠سەردانی �پزیشکی ئەنجامداوە �بۆ  ١٥گوندی
دەوروبەر� ،بۆ دەستەبەرکردنی یارمەتی پێویست �بۆ

نزیکەی  ٤٥٠تا  ٥٥٠کەس

• لە ساڵی  ٢٠٠٦ەوە ،گەنەڵ قەرە�بوی  ٨٥٩جوتیاری بە
�بڕی زیاتر لە  ٢.٧مل�یۆن دۆالر کردۆتەوە بەرامبەر بە

بەکارهێنانی زەویەکانیان �بۆ شوێنی کارکردنمان

الی سەروو :ڕاهێنانی کشتوکاڵی �بۆ جوتیارانی ناوخۆ وەک
بەشێک لە خولی ڕاهێنانی پیشە�یی بە م�یوانداری گەنەڵ
الی خواروو :خوێندکارانی ناوخۆ سەرچاوەکانی
کتێبخانەیەک لە گوندێکی تەقتەق بەکاردێنن کە
لەالیەن گەنەڵ دروستکراوە

سرتات�یژی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی جەخت دەکاتە سەر هێنانەدی پێداویستیە
هەنووکەییەکانی کۆمەڵگە خانەخوێکان ،بە مەبەستی دروستکردنی کاریگەرییە بەرجەستە و
سەقامگ�یرەکان کە کواڵیتی ژیان باشرت دەکەن و توانای در�ێژخایەنی گەورەتر دەستەبەر دەکەن
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سرتات�یژی بەردەوامیمان
ئامانجی گەنەڵ ئەوەیە پێشەنگی بکات �بۆ دروستکردنی بەها �بۆ خاوەن
پشک وەک بەرهەمهێنێکی بەر�پرسیاری کۆمەاڵیەتی نەوت و گاز ،و
بەشدار�یی بکات �بۆ پێکهاتەی ووزەی ج�یهانی.
دید
وەک وەبەرهێنێکی جێ سەرنج دەمێنینەوە بە پێشبینی کردن و
مامەڵەکردن لەگەڵ چاوەڕوانیە گۆڕاوەکانی وەبەره�ێن ،بەم
پێیە یارمەتی گرووپەکە دەدە�ین �بژاردەی ئەوەی هەبێت کە
ببێتە جێ سەرنجی بەرفراوانرت�ین بنەمای وەبەره�ێن.

گواستنەوەی
ووزە

باشرتکردنی (لەهەر کوێیەکیش �بوار هە�بوو بە سیستم
کردنی) سیستمە هە�بووەکانی بەڕ�ێوە�بردنی مەترسی
و ئەو ئاراستانەی پە�یوەندیدارن بە گۆڕینی کەشوهەوا
وەک ش�ێوازێک �بۆ تۆکمەکردنی دەستمایە.

�بۆ بەدەستهێنانی ئامانجەکانمان ،کولتورێک لە بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی
و بەها ڕوونەکانی دامەزراوەکە تۆکمە دەکە�ین .ئێمە ئاراستەمان لەگەڵ
باشرت�ین کردارەکانی گروو�پی هاوەاڵنی پیشەسازیمان هاوشان دەکە�ین و
هەوڵ دەدە�ین �بۆ بەدەستهێنانی پێگە پێشەنگەکان لە �بوارە سەرەکیەکاندا.

دروستکردن و پاراستنی بەهای خاوەن پشک لەڕێگەی باشرتکردنی
زیاتری بەڕ�ێوە�بردنی کاریگەرانەی مەترسیەکانی مۆڵەتی کارکردن،
بەتایبەتی بە باشرتکردنی پە�یوەندیە گرنگەکانی كار لەگەڵ
کۆمەڵگەکان و هاوبەرژەوەندیەکانی تری ناو واڵتانی خانەخوێمان.

بەخش�ین بە
کۆمەڵگە

کاری بەر�پرسیارانە

ئامانجە سەقامگ�یرەکانی پەرەپێدان
ڕێکەوتننامەی ج�یهانی نەتەوە یەکگرتووەکان پالتفۆرمێکە لەڕێگەیەوە کۆمپانیاکان پابەندی دەردە�بڕن بە بەردەوام�یی و بەر�پرسیارێتی
هاوبەش لەئەستۆ دەگرن �بۆ بەدەستهێنانی ج�یهانێکی باشرت ،و هاوتاکردنی ئامانجمان �بۆ ئەوەی ببینە بەشدار�بوویەکی بەر�پرسیار لە
پێکهاتەی ووزەی ج�یهانیدا .بەدر�ێژا�یی ئەم ڕا�پۆرتە ،تیشکمان خستۆتە سەر ئەو ئامانجە سەرەکیانەی کە زۆرتر�ین پە�یوەندیان هەیە بە
کارەکەمان �بۆ ڕوونکردنەوەی ئەو بەهایەی بە کۆمەڵگەی دەبەخش�ین.
ئەو ئامانجانەی زۆرتر�ین پە�یوەندیدارن بە گەنەڵەوە ئەمانەن:
هاوبەشیەتی 17

نەمانی هەژاری 1

ن 16
ئاشتی ،دادپەروەری و دامەزراوە بەه�ێزەکا 
ژیان لەسەر زەوی 15

ش3
تەندروستی و خۆشگووزەرانی با 

17

1

2

16

15

3
پەروەردەی نایاب 4

14
پێکەوەگرێدانی ئامانجەکانی
گەشەپێدانی بەردەوامی و
سرتاتیجی بەردەوامی گەنەڵ

4
5
6

ئاوی خاو�ێن و ئاوەڕۆ	 6
ی8
کاری شکۆدار و گەشەکردنی ئا�بور 
7
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13
12
11

7

8

9

10

گۆڕانی کەشوهەوا 13

بەکار�بردن و	 12

بەرهەمهێنانی بەر�پرسیارانە

گواستنەوەیووزە

گەنەڵهەگبەیەکدەستمایەی
هەیە کە لە ئایندەیەک �پڕۆژەی
کەمرت و باشرتی سامانە
سروشتیەکانداج�ێیدەبێتەوە

ئامانجەکانمان:
کەمکردنەوەی دەردانەکان ،زیادکردنی توانای ووزە ،و هەڵسەنگاندنی مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوای
پە�یوەندیدار بە چاالکیەکانمان و هەلە گونجاوەکانی کەمکردنەوەی مەترسی.

بەرەوپێش چوونمان:
باشرتکردنی چاود�ێری و هوشیاری مەترسی پە�یوەندیدار بە کەشوهەوا لەالیەن �بۆرد و بەڕ�ێوە�بردنی بااڵ
لەڕێگەی لەخۆگرتنی ژینگە و کۆمەاڵیەتی و بەڕ�ێوە�بردن ( )ESGوەک بابەتێکی ئەجندای کۆ�بوونەوەکانی
�بۆرد و ل�یژنەی جێبەجێکار دوو جار لە  ٢٠١٩دا .ئێمە تواناکانی چاود�ێریکردن و پێشبینیکردنی دەردانەکانی
گرینهاوس ( )GHGناوخۆمان باشرت کردووە بە پابەند�بوون بە �پوختەی پەیمانگەی نەوتی ئەمریکی ()API
سەبارەت بە ش�ێوازناسیەکانی دەردانەکانی گازی گرینهاوس �بۆ پیشەسازی نەوت و گاز و مەشقی شیکار�یی
سینار�یۆمان ئەنجامداوە �بۆ تاقیکردنەوەی ڕ�ێژەی مروونەتمان لە ئا�بوریەکی سنوردارکراوی کار�بۆندا .ئێمە
پێوەرێکی سوتاندنی دامەزراوە�یی پەرە پێدەدە�ین و پابەند�ین بە جێبەجێکردنی ئەمەوە لە کۆتا�یی  ٢٠٢٠دا.

بەرەو ئایندە:
سرتات�یژەکانی کەمکردنەوەی کاریگەر�یی دەردانەکان و ئاو لە پەرەسەندندان و تێکەڵ بە پالنەکانی
پەرەپێدان دەکر�ێن �بۆ هەریەک لە دەستمایەکانمان.
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گواستنەوەی ووزە

تو�ێژینەوەی بابەت:
کەمکردنەوەی سوتاندنی
غاز لە پێشخا�بور
لە  ،٢٠١٩گەنەڵ بە هاوکاری هاوبەشی �پڕۆژەی خۆی و
کاربەڕێکخەری گرێبەستی هاوبەشی بەرهەمهێنانی تاوکێ
 ،(Taweke PSC)،DNOدەستیکرد بە �پڕۆژەی غازی
پێشخا�بور .ئەمە یەکەم �پڕۆژەی دانانی غاز �بوو لە هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق.
مەبەست لە �پڕۆژەکە �بریتی �بوو لە گرتن ،چارەسەرکردن ،و پەستاندنی غازی
زيادەی پە�یوەست بە بەرهەمهێنانەوە لە پێشخا�بور و گواستنەوەی �بۆ خستنە
ن�ێو عەمباری تەباش�یر�یی تاوکێ� ،بۆ کەمکردنەوەی سوتاندنی غاز لە پێشخا�بور و
هەروەها کەمکردنەوەیەکی بەرچاوی دەردانەکانی دووانە ئۆکسیدی کار�بۆنیش،
هاوکاتیش زیادکردنی گ�ێڕانەوەی نەوت لە کێڵگەی تاوکێ .پێش ئەم �پڕۆژەیە،
بەرهەمی غازی پێشخا�بور نزیکەی ( MMscf ٢٠مل�یۆن �پێ سێجا) �بوو لە
ڕۆژێکدا ،کە هەمووی دەسووتا .هەرچۆنێک بێت ،پاش دەستپێکردنی هاوسەنگی
چاالکیەکانی کارگەکە ،لەناوەڕاستی ساڵی  ٢٠٢٠دا ئەم ژمارەیە بەڕ�ێژەی زیاتر
لە  ٪٧٥کەمیکرد.
سوتاندنی غازی پە�یوەست بە پاشماوەکان هێشتا پێویستە �بۆ بەردەوام�بوون
لەسەر بەرهەمهێنانی سەالمەتی چاالکیەکانی چارەسەری نەوت و گاز� .پڕۆژەکە
لە حوزە�یرانی  ٢٠٢٠خرایەگەڕ و خستنەناوی غاز �بۆ ن�ێو کێڵگەی تاوکێ ئێستا
لەکاردایە .ئەمە �پڕۆژەیەکی مەزنی کەمکردنەوەی دەردانەکانە �بۆ گەنەڵ،
لەبەرئەوەی دەردانەکانی پێشخا�بور دەگەیشتە هەتا  ٪٨٥ی �پرۆفایلی  ٢٠١٩مان،
و تەواوکردنی ئەم �پڕۆژەیە �بووە مایەی کەمکردنەوەی چڕی کار�بۆنی گەنەڵ لە
هەموو دەستمایەکانی بەرهەمهێنانەوە �بۆ  ٧کگم گازی دووانە ئۆکسیدی کار�بۆن �بۆ
هەر بەرمیلێک (.)CO2e/barrel

کەمکردنەوەبەڕ�ێژەی

٪٧٥
لەسوتاندنیغاز
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بەخش�ینبەکۆمەڵگە

گەنەڵ هەلەکانی کاری ناوخۆ و
سەرچاوەناوخۆییەکاندروستدەکات،
و وەبەرهێنان دەکات لەو �پڕۆژانەدا کە
پێداویستیەکانیکەرتەکانیپەروەردە،
تەندروستیودامەزراندندێنێتەکایەوە

ئامانجەکانمان:
تۆکمەکردنی سوودەکانی هەمەچەشنە�یی لەڕێگەی ه�ێزی کاری ج�یهانیمانەوە و بنیاتنانی پە�یوەندی
نایاب لەگەڵ کۆمەڵگە ،لەهەمان کاتیشدا هێنانەکایەی هەلی کارکردن و ڕ�ێڕەوەکانی پیشە لەسەر
ئاستی ناوخۆ�یی لە واڵتانی خانەخوێماندا.

بەرەوپێش چوونمان:
•	ئێمە بەردەوام�ین لە تیشک خستنە سەر سوودەکانی پەروەردە ،تەندروستی ،و ئا�بوری لە
هەوڵەکانی پالندانانی کۆمەڵگەماندا
• هەتا ئەمڕۆ  ٢٤٥وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی لەڕێگەی �پڕۆژەکانی کۆمەڵگەوە ئەنجام دراوە
•	ڕ�ێوشوێنێکی نو�ێی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ( )CSRلە  ٢٠١٩دا هێرنایە کایەوە کە هاوشان �بوە
لەگەڵ ISO26000
• پاکێجەکانی قەرە�بووی گونجاو ،کە بەگو�ێرەی هەریەک لە ناوچەکان داڕ�ێژراوە

بەرەو ئایندە:
ئێمە پالندانان لە پەرەپێدانی ه�ێزی کار و مەرجەکانی بەکارهێنانی ناوخۆ�یی بەکاردێن�ین �بۆ رێنما�یی
کردنمان لەکاتێکدا بەرەو قۆناغی داهاتووی چاالکیەکانمان لە ناوچەکانی خانەخوێماندا هەنگاو
دەنێین .پێداچوونەوەی بەردەوام بە ئامارە ناوخۆییەکانماندا یارمەتیدەرمان دەبێت �بۆ تیشک خستنە
سەر ئامانجەکانی ئایندەمان .ئەو دەرفەتانەی بەڕێگەی زیادکردنی چاالکی کارکردن دەستەبەر
دە�بن یارمەتیمان دەدەن پشت�یوانی کۆمەڵگە ناوخۆییەکانمان بکە�ین لەو �بوارانەدا کە سەرنجمان
لەسەریانە:سودەکانی پەروەردە ،تەندروستی ،و ئا�بوری.
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بەخش�ین بە کۆمەڵگە

بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە

٢٣

کۆمپانیای کۆمەڵگەی ناوخۆ خزمەتگوزاریەکان �بۆ
چاالکیەکانی گەنەڵ دەستەبەر دەکەن

١٢٢

هاواڵتی ناوچەکە ناڕاستەوخۆ لەڕێگەی چاالکیەکانمان
لە کۆمپانیای بەڕ�ێوە�بردنی نەوتی تەقتەقی
سنوردار( )TTOPCOدامەزرێرناون

١،٧٥٤

خوێندکار سوودمەند �بوون لە دابینکردنی سوتەمەنی �بۆ
گەرمکردنەوە کە لەالیەن گەنەڵ لە  ٢٠١٩دا
زیاتر لە �بڕی

٢.٧

مل�یۆن دۆالر

وەک قەرە�بوو دراوە بە  ٨٥٩جوتیار
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�بۆ هێنانەدی پابەندیمان بە کۆمەڵگە ناوخۆییەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان ،گەنەڵ هانی
�پراکت�یزەکانی کاری بەر�پرسیارانە و سەقامگ�یر دەدات بە هاوبەشی لەگەڵ دەسەاڵتی ناوخۆ�یی و
کۆمەڵگە لەڕێگەی بەرنامەی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی (.)CSR
�پڕۆژەکانی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگە لە
هەرێمی کوردستانی ع�ێراق بەشێکی دانە�بڕاوە لە
سرتات�یژی دامەزراوە�یی گەنەڵ ئین�ێرجی .گەنەڵ هەر لە
سەرەتای دامەزراندنیەوە بەردەوام پێزانینی هە�بووە �بۆ
بەر�پرسیارێتیەکانی و بەرنامەکانی پەرەپێدانی کۆمەاڵیەتی
لەسەر بنەمای ئاراستەیەکی سیانە�یی جێبەجێیکردون
ئەمەش بە کارکردنی هاوبەش لەگەڵ کۆمەڵگە ناوخۆییەکان
و حکومەت .سرتات�یژی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتیمان
جەخت دەکاتە سەر هێنانەدی پێداویستیەکانی کۆمەڵگە ،بە
مەبەستی دروستکردنی کاریگەری بەرجەستە و سەقامگ�یر
کە کواڵیتی ژیان �بۆ خەڵکی ناوچەکە باشرت دەکەن ،و
یارمەتیان دەدەن سەرکەوتنی در�ێژخایەنی گەورەتر بەدەست
�بهێنن .ئێمە لە چەند�ین ئاستدا لەگەڵ هاوبەرژەوەندیەکان
کاردەکە�ین لەپێناوی هێنانەکایەی کاریگەرییەکی ئەرێنی �بۆ
سەر الیەنە جیاجیاکانی ژیانی کۆمەڵگە.
پشت�یوانیکردنی ئەو کۆمەڵگانەی کە کاریان تێدا دەکە�ین
مەرجێکی بنەڕەتیە �بۆ سەرکەوتنی بەردەواممان و لە کانونی
دووەمی  ٢٠١٩دا ڕ�ێوشوێنێکی نو�ێی بەر�پرسیارێتی
کۆمەاڵیەتی ( )CSRپەرەی پێدرا لەسەر بنەمای ڕێبەری
بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی  .ISO 26000ڕ�یزبەندیمان
لەگەڵ  ISO 26000یارمەتیمان دەدات چاوەڕوانیەکانی
کۆمەڵگە لەسەر بنەمای كرداره پەسەندکراوەکانی
بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ( )CSRلەسەر ئاستی
ن�ێودەوڵەتی بەڕ�ێوە ببە�ین کە پە�یوەسنت بە پەرەپێدانی
بەردەوام ،مافەکانی مرۆڤ ،و ژینگە و فراوانکردنی هەوڵەکانی
گەنەڵ �بۆ هێنانەکایەی پالنی سرتات�یژی زیاتر و کارپێکردنی
ش�ێوازناسیەکی سیستماتیکی �بۆ جێبەجێکردنی بەرنامەکانی
بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ( )CSRی گرووپ لە ئایندەدا.

سەبارەت بە گەنەڵ ،پێزانینی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی
ناسینەوەی هاوبەرژەوەندیە کارتێکراوەکان و بەشداریکردن
لەگەڵیاندا دەگرێتەوە .گەنەڵ ڕ�ێز دەگرێت لە بەرژەوەندیەکانی
هاوبەرژەوەندیەکانی خۆی و ڕەچاویان دەکات ،کە بەهۆی
�بڕیار و چاالکیەکانیەوە کاریگەرییان لەسەر دروست�بووە.
ئێمە چەند�ین سرتات�یژی بەشداریپێکردنمان پەرەپێداوە و
کارمان پێکردوون �بۆ دڵنیا�بوون لە هە�بوونی پە�یوەندی گونجاو
لەگەڵ هاوبەرژەوەندیە سەرەکیەکان بە مەبەستی بنیاتنانی
پە�یوەندی جێ متمانە و سەقامگ�یر و ئەرێنی.
سرتات�یژی بەشداریپێکردنمان دڵنیا�یی ئەوە دەدات کە هەموو
هاوبەرژەوەندیەکانمان دیاری دەکە�ین ،داتای دیمۆگرافی
کۆدەکەینەوە �بۆ تێگەیشنت لە کولتوری ناوخۆ و کەمکردنەوە
یان ه�ێورکردنەوەی کاریگەرییە نەرێنیە چاوڕوانکراوەکان.
دەستپێشخەرییەکانی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ()CSR
ی ئێمە لەسەر بنەمای ئەنجامەکانی ئەم هەڵسەنگاندنە
کۆمەاڵیەتیانە پەرەیان پێدراوە و ڕێنما�یی کراون ،کە
لەڕێگەیانەوە تیمی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ()CSR
پێداویستیەکانی ناوخۆ دیاری دەکات و لیستەکانی �پڕۆژە
ئامادە دەکر�ێن .داڕشنت و گەیاندنی �پڕۆژەکانی بەر�پرسیارێتی
کۆمەاڵیەتی ( )CSRی ئێمە بە چەند قۆناغێکی سەرەکیدا
تێدەپەڕن .ئێمە دەستدەکە�ین بە هەڵسەنگاندن لەسەر
بنەمای پێویستی و راو�ێژکردن لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆ.

بەخش�ین بە کۆمەڵگە ،بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە بەردەوامە

زنج�یرەیەک کۆ�بوونەوەی کراوە لەگەڵ گوندنشینەکان ،پێشەنگانی
کۆمەڵگە ،قایمقام ،و تیمی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ()CSR
ی ئێمەدا ئەنجام دەدر�ێن� .پڕۆژە پێشنیارکراوەکان بەگو�ێرەی
ڕ�ێوشوێنی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ( )CSRی گەنەڵ،
پێداویستیەکانی کۆمەڵگە� ،پڕۆژە پالن �بۆدانراوەکانی حکومەت،
و ڕێنماییەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان دیاری دەکر�ێن.
پەسەندکردنی کۆتای �پڕۆژەکانی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی
( )CSRلەالیەن ل�یژنەی بەڕ�ێوە�بردنی گەنەڵ ئەنجام دەدرێت ،کە
�بودجەی سااڵنەی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ( )CSRتەرخان
دەکات .پێش دەستپێکردنی �پڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان ،نوێنەرێکی
وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لیستی �پڕۆژەکە پێشکەش بە
دەسەاڵتدارانی ناوخۆ دەکات ،کە هەماهەنگی ئامادەکاریەکان
دەکەن �بۆ گەیاندن و ئیدامە پێدانی �پڕۆژە پاش تەواو �بوون.
بەگو�ێرەی مەودای �پڕۆژەکە ،گرێبەستەکان یان ئەوەتا لەڕێگەی
�پرۆسەی تەندەرکردن بەڕ�ێوە دەچن ،ئیرت بەڵێندەری ناوخۆ بێت
یان کۆمپانیای کۆمەڵگە�یی ناوخۆ یاخود بە هاوبەشی لەگەڵ
ڕێکخراوێکی ناحکومی ناوخۆدا جێبەجێ دەکر�ێن .پاش تەواو
�بوونی �پڕۆژەکە ،بە فەرمی دەدرێتە دەست دەسەاڵتدارانی
حکومەتی ناوخۆ.
دەکرێت سەرچاوە سروشتیەکان ئەگەر بەش�ێوەیەکی دروست
بەکار�بهێرن�ێن ،سوودێکی مەزن بگەیەنن بە کواڵیتی ژیان لە
واڵتانی خانەخوێ .ئامانجی گەنەڵ دڵنیا�بوونە لە هێنانەدی ئەمە.
هەر لەڕێگەی بەشداریپێکردنی کۆمەڵگەوە �بووە کە گەنەڵ
پێداویستیە هەرە هەنووکەییەکانی دیاری کردووە و بەم پێیە
پابەندی دەر�بڕ�یوە بە سەرنج خستنە سەر �بوارە سەرەکیەکان
لەوانە پەرەپێدانی ئا�بوری ،تەندروستی پێشخراوی کۆمەڵگە ،و
پەروەردە و ف�ێرکردن� .پڕۆژەکانمان دانیشتووانی کەمدەرامەت
و پەراو�ێزخراو لەخۆدەگرن ،وەک ژنان و گەنجان ،بە مەبەستی
دەستەبەرکردنی هەلەکان �بۆیان �بۆ دەستگەیشنت بە
خزمەتگوزاریەکانی کۆمەڵگە و باشرتکردنی کارامەییەکانی توانا.

ۆرکشۆپەکانی ڕاو�ێژکاری
لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵگەی ناوخۆ و نوێنەرانی
گوندەکانی دەوروبەری ئەو شوێنانەی کە
چاالکیەکانی تێدا ئەنجام دەدر�ێن

ڕا�پرسیە کۆمەاڵیەتیەکان
تیمەکانی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ()CSR
ڕا�پرسیە کۆمەاڵیەتیەکان ئەنجام دەدەن �بۆ
دیاریکردن و دیکۆمێنتکردنی پێداویستیە تایبەتەکان
و نیگەرانیەکانی خەڵکی ناوچەکە

ش�ێوازە فرە ڕوو و هەمەچەشنەکانی
بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە

كارمەند و ڕێکخەری پە�یوەندیە
کۆمەاڵیەتیەکان
گەنەڵ هەڵدەستێت بە بەکرێگرتنی خەڵکی ناوچەکە
�بۆ ئەم ڕۆڵە گرنگە �بۆ بەدەمەوەچوونی ڕاستەوخۆ
و دەستبەجێ �بۆ هەر ئەگەرێکی ستەملێکراو�یی
و ناکۆکی

ل�یژنەی تایبەتی کارە ناوخۆییەکان
ل�یژنەیەکی گشتگ�یر پێکهێرناوە �بۆ دڵنیا�بوون
لە دابەشکردنی یەکسانی هەموو پیشە
خزمەتگوزاریەکانی کارکردن �بۆ ئەندامانی
کۆمەڵگەی ناوخۆ .ئەندامانی ل�یژنەکە نوێنەرانی
کارگ�ێڕی ناوخۆ و ڕێکخراوی ئاسایش لەخۆ دەگرێت

قۆناغە سەرەکیەکانی �پڕۆژەکانی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ()CSR

دیاریکردنی
لیستی �پڕۆژەکانی
بەر�پرسیارێتی
کۆمەاڵیەتی ()CSR
�بۆ هەر ناوچەیەک
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بە فەرمیکردنی
ئامادەکاریەکان
لەگەڵ دەسەاڵتی
ناوخۆ �بۆ
بەردەوام�بوون پاش
تەواو �بوون
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پێشینە�یی دان
بە کاری ناوخۆ
و ڕێکخراوە
ناوخۆییەکان �بۆ
بیناسازی یان
جێبەجێکردن

تەواوکردنی
گرێبەستەکان و
ڕێکارەکانی دژە
بەرت�یل و گەندەڵی
و ڕێکارەکانی
پێداچوونەوە

سەرپەرشتی گشتی
یان جێبەجێکردن
بە هەماهەنگی
لەگەڵ وەزارەتە
پە�یوەندیدارەکان

گواستنەوەی
فەرمی خاوەندارێتی
�پڕۆژەکان �بۆ
دەسەاڵتدارانی
حکومەتی ناوخۆ
و پێداچوونەوە
بە هۆکارەکانی
جێبەجێکردن

بەخش�ین بە کۆمەڵگە ،بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە بەردەوامە

پەروەردە و ف�ێرکردن

سوودە ئا�بوریەکان

�پڕۆژەکانی پەروەردە و ف�ێرکردنی گەنەڵ بەدر�ێژا�یی سااڵن
بەشدار�بوە لە پەرەپێدانی کەرتی پەروەردە و ف�ێرکردنی
هەرێمی کوردستانی ع�ێراق ،ژینگەی کاریگەری ف�ێر�بوونی
زیاتری خوڵقاندووە ،و جەختی کردووە لەسەر گرنگی
پەروەردە و ف�ێرکردن لە کۆمەڵگە ناوخۆییەکاندا.

بە پشتگ�یریکردنی پەرەپێدانی ئا�بوری و �پڕۆژەکانی ڕاهێنان
�بۆ ئەندامانی کۆمەڵگەی ناوخۆ ،گەنەڵ پیشانی دەدات
چۆن دەکرێت سوودەکانی کەرتی ووزە کەرتە ئا�بورییە
پشت�یوانیە جیاجیاکان تۆکمە بکات کە هەلەکانی دامەزراندنی
زیاتر فەراهەم دەکەن.

�پڕۆژە جیاوازەکانی گەنەڵ کە پە�یوەندیدارن بە پەروەردە
و ف�ێرکردن بە در�ێژا�یی سااڵن ئەمانە لەخۆدەگرێت:
نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەکان لە هەموو هەرێمدا،
دروستکردنی کتێبخانەیەک و دایەنگەیەک ،و کڕینی
کۆمپیوتەر ،کتێب ،پێداویستیەکانی خوێندنگە ،کەرەستەکانی
وەرزشی و یاری مندااڵن.
�بۆ نمونە ،لە  ٢٠١٩دا ،لەو �پڕۆژە سەرەکیانەی لە قەرەداغ
ئەنجامدراون دەستەبەرکردنی زۆپا و سوتەمەنی �بوو �بۆ
 ٣٦خوێندنگە کە  ١،٧٥٤خوێندکاریان هەیە لە ناوچەکانی
دەوروبەرەوە ،نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەیەک کە ٧٠
خوێندکاری هەیە ،بەخشینی یاری مندااڵن ،دابینکردنی ڕاخەر
�بۆ دوو باخچەی ساوایان �بۆ  ١١٠منداڵ ،و دابینکردنی کەلوپەلی
وەرزشی �بۆ تیپێکی وەرزشی.
گەنەڵ هەروەها بەردەوامە لەسەر ڕێکخسنت و دابینکردنی
بەرنامەکانی پەروەردە�یی و ڕاهێنان ،کارامەییەکانی وانە
وتنەوە کە سوودی هاوبەشی هەیە �بۆ خەڵکی ناوچەکە و
گەنەڵ بەوەی ه�ێزی کار لە ئایندەدا دەستەبەر دەکات .لە
 ،٢٠١٦بەشی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ( )CSRدەستیکرد
بە دەستپێشخەری ڕاهێنان �بۆ زمانی ئینگل�یزی و ڕاهێنانی
تەکنۆلۆژیای زانیاری �بۆ دانیشتووانی ناوچەکە .هەتا ئەمڕۆ کۆی
 ١١٦پیاو و ژنی ناوچەکە سوودمەند �بوون لەم خولی ڕاهێنانە.
بە هاوکاری زانکۆ ناوخۆکانی کۆیە ،سلێمانی و هەول�ێر ،ڕاهێنانی
تەکنیکی و تواناسازی �بۆ خوێندکارانی ئەندازیار�یی دەستەبەر
دەکە�ین .لە  ٢٠١٩دا ٢٦٢ ،خوێندکار بەشدارییان کرد لە
بەرنامەی خولی هاوینەماندا لە �پڕۆژەی تەقتەق.
بنیاتنانی پە�یوەندیەکی ئەرێنی سەقامگ�یر لەگەڵ دامەزراوە
پەروەردەییەکان و زانکۆکان لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق
بەشێکی بەرچاوە لە سرتات�یژی وەبەرهێنانی کۆمەڵگە .لە
 ٢٠١٤ەوە گەنەڵ پە�یوەندیەکی هاریکارانەی بەستووە لەگەڵ
زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی ،و گەنەڵ بەه�یوایە لە هاریکاری
زانکۆکە لە ئایندەدا بەردەوام بێت لەڕێگەی پاڵپشتی کردنی
زنج�یرەیەک کۆڕبەندی زانستی.

گەورەترینی داواکاریەکان کە لە هاواڵتیانی ناوخۆوە
ئاراستەمان دەکرێت ،و ڕاستەوخۆتر�ین ڕێگە کە بتوان�ین
بەهۆیەوە ژیانیان باشرت بکە�ین ،دەستەبەرکردنی دامەزراندنە.
بە دامەزراندن و کڕینی کەلوپەل لە ناوخۆدا هەرکاتێک
بگونجێت ،و داوا بکە�ین لە بەڵێندەران هەمان شت ئەنجام
بدەن ،دەتوان�ین جیاوازیەکی دەستبەجێ لە ژیانی خ�ێزانەکانی
ناوخۆدا ئەنجام بدە�ین .ئێمە لەمبارەیەوە ،ڕ�ێوشوێنێکی
دابینکردنی ناوخۆ�یی و پالنی پەرەپێدانی ه�ێزی کاری
ناوخۆمان پەرەپێداوە .ڕ�ێوشوێنی دابینکردنی ناوخۆمان
دڵنیا�یی خۆماڵیکردنی چاالکیەکانمان دەدات بەگو�ێرەی
پابەندیەکانی ل�یژنەی ئاراستەکردنی �پڕۆژەکانمان .بەڵگەنامەی
ڕ�ێوشو�ێن و ڕێنماییەکان دەستەواژە و مەرجە بنەڕەتیەکان
لەخۆدەگرێت کە دەبێت بخرێنەگەڕ کاتێک لەگەڵ کۆمپانیا
ناوخۆییەکان کاردەکە�ین و چۆنێتی بەدەمەوەچوونی
داواکارییەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لەالیەن گەنەڵ
بە جێبەجێکردنی ڕێسا و ڕێنماییەکان و پە�یڕەوەکانی .ئامانجی
ئەم ڕ�ێوشوێنە �بۆ بەڵێندەرانی ناوخۆ �بڕەخسێنێت �بۆ دابینکردنی
خزمەتگوزاریەکان �بۆ چاالکیەکانمان و دڵنیا�بوون لەوەی
دەتوانرێت زۆرتر�ین ژمارەی هاواڵتیان لەڕێگەی زنج�یرەی
دابینکردنەکانمانەوە دابمەزرێرن�ێن.

خوێندکارانی ناوخۆ لە خوێندنگەی ناوەندی قۆرەتو کە
گەنەڵ لە  ٢٠١٤نۆژەنی کردەوە

تەندروستی
ئێمە لە کەرتی تەندروستی ،بەدر�ێژا�یی ئەم سااڵنە
ژمارەیەک �پڕۆژەمان جێبەجێکردووە �بۆ پەرەپێدانی کەرتی
تەندروستی هەرێم و کاریگەرییەکی ئەرێنی ڕاستەوخۆمان
هە�بووە لەسەر کۆمەڵگە ناوخۆ�یی و هەرێمیەکان.
گەنەڵ ماوەیەکی زۆرە پشت�یوانی نەخۆشخانەی ه�یوا �بۆ
چارەسەرکردنی ش�ێرپەنجە لە سلێمانی دەکات ،یەکەمجار
لەڕێگەی کڕینی ئام�ێری �پزیشکی تەکنیکی بەرز لە  ٢٠١٣دا و
پاشان لەڕێگەی دروستکردنی تاقیگەیەکی نو�ێی بەکرت�یۆلۆجی
لە  .٢٠١٤سااڵنە هەروەها گەنەڵ تیمی �پزیشکی تەقتەقی
خۆی دەن�ێرێت �بۆ ئەنجامدانی سەردانەکان لەسەر بنەمای
دووهەفتە جارێک �بۆ  ١٥گوندی دەوروبەری �پڕۆژەکە .سااڵنە
نزیکەی � ٤٥بۆ  ٥٠سەردانی �پزیشکی ئەنجام دەدرێت ،کە
بەهۆیەوە نزیکەی  ٤٥٠تا  ٥٠٠نەخۆش لە هەموو شوێنەکان
چاود�ێری �پزیشکی وەردەگرن .لە  ،٢٠١٩گەنەڵ  ٤٧سەردانی
�پزیشکی ئەنجامداوە و خزمەتگوزاری �پزیشکی پێشکەش بە
 ٤٣٧نەخۆش کردووە.

زیادکردنی کۆمپانیا ناوخۆییەکان ( )3CSدەستەبەرکردنی
خزمەتگوزاری �بۆ کۆمپانیای بەڕ�ێوە�بردنی نەوتی
تەقتەقی سنوردار ( )TTOPCOو هاواڵتیان لەڕێگەی
کۆمپانیا ناوخۆییەکان ( )3CSدامەزرێرناون

بەرنامەی ڕاهێنانی هاوینە�یی تەقتەق
خوێندکاران
١٠٠
کەسی
ناوخۆ�یی
دامەزرێرناون

٣٠٠
٢٦٢

٢٠٠
١٠٠

١٢٢
کەسی
ناوخۆ�یی
دامەزرێرناون

٦٣
کەسی
ناوخۆ�یی
دامەزرێرناون
١٠٥

٨٥

٩٤

٢٠١٧

٢٠١٨

٠
٢٠١٦
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٢٠١٩

تاوەکو کۆتا�یی  ٢٠١٥و تاوەکو کۆتا�یی  ،٢٠١٦تاوەکو کۆتا�یی
ساڵێک پێشرت  ٧کۆمپانیا  ٩کۆمپانیا کۆمەڵگە�یی  ١٩ ،٢٠١٩کۆمپانیا
کۆمەڵگە�یی ناوخۆ�یی ناوخۆ�یی ()3Cs
کۆمەڵگە�یی ناوخۆ�یی
هە�بووە
( )3Csهە�بووە
( )3Csهە�بووە

بەخش�ین بە کۆمەڵگە ،بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە بەردەوامە

ئێمە هەروەها پشتگ�یری کۆمپانیا ناوخۆییەکان دەکە�ین،
لەوانە هاوردەکاران و دابینکەرانی ناوخۆ لە هەوڵیاندا �بۆ
پەرەپێدانی تواناکان �بۆ ئاستی پێوەرە ن�ێودەوڵەتیەکانی
کێڵگەی نەوتی و هەتا بتوانرێت لە ناوخۆدا بەکرێ بگ�یر�ێن� .بۆ
نمونە ،ئێمە پالن و سرتات�یژمان پەرەپێداوە و جێبەجێکردووە
�بۆ باشکردنی توانا تەکنیکیەکانی کۆمپانیا ناوخۆییەکان �بۆ
پشت�یوانیکردنیان لەڕێگەی �پرۆسەی تەندەرکردنەوە .هەروەها
ئێمە هانی ڕ�ێوشوێنی دابینکردنی ناوخۆمان داوە لەگەڵ
کۆمپانیا ناوخۆییەکان ،ئەمەش �بووە بە مایەی زیادکردنی
ژمارەی بەگەڕخستنی ناوخۆ .لە کۆتایشدا ،ئێمە پێشینە�یی
بە کۆمپانیا ناوخۆییەکان دەدە�ین لە �پرۆسەی تەندەرکردندا
�بۆ ئەو خزمەتگوزاریانەی کە پێویستیان بە کارامە�یی
تەکنیکی نییە .بەمەش توانای دارا�یی کۆمپانیا ناوخۆییەکان
زیادکردووە و دڵنیا�یی دەدە�ین لە گەیاندنی سوودی ئا�بوری
بە کۆمەڵگە ناوخۆییەکان .گەنەڵ پابەندە بە بەکارهێنانی
بەرنامەکانی پەرەپێدانی ه�ێزی کاری ناوخۆ کە کارمەندانی
ناوخۆ لە �پڕۆژەکانیدا دادەمەزرێنێت لەبەرئەوەی بەشداریکردنی
ئەمانە بەها بە ئا�بوری ناوخۆیان دەبەخشێت� .بۆ نمونە ،لە
 ،٢٠١٩لە کۆی  ٣٢٦کارمەندی هەمیشە�یی لە کۆمپانیای
بەڕ�ێوە�بردنی نەوتی تەقتەقی سنوردار (٢٤١ ،)TTOPCO
کارمەندیان ناوخۆ�یی �بوون .لەکاتێکدا کارکردن لە بلۆکی
قەرەداغ تازە دەستی پێکردووە لە  ،٢٠١٩پێشبینی ئەوە
دەکرێت لە داهاتوویەکی نزیکدا هەلەکانی دامەزراندن بێنێتە
کایەوە ،و ئێمە پابەند�ین بە زامنکردنی ئەوەی زۆرتر�ین ژمارەی
کارمەندان خەڵکی ناوخۆ �بن .گەنەڵ خۆشحاڵە بە چوونە ن�ێو
کاری هاوبەش لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆ و پێشەنگی هەلەکانی
دامەزراندنی ناوخۆ دەکات.

کۆی �بڕی پارەی گرێبەستکراو لەگەڵ کۆمپانیا ناوخۆییەکان
بە دۆالری ئەمریکی
 ٩.٣مل�یۆن
 ٧.٩مل�یۆن

 ٧.٧مل�یۆن
 ٥.٥مل�یۆن

٢٠١٥
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 ٥.٩مل�یۆن

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨
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٢٠١٩

بەخش�ین بە کۆمەڵگە

خەڵک و هەمەچەشنی

٪٣١

ی ه�ێزی کارمان ژنانن

٪٧٠

کارمەندانمان �بۆ زیاتر لە  ٥ساڵە
لەگەڵ گەنەڵ کاردەکەن

١٥

نەتەوە نوێنەرایەتی گەنەڵ دەکەن

٢٠

دامەزراندنی نوێ ئەنجامدراوە لە ٢٠١٩

٪١٠٠

ی کارمەندان گەڕاونەتەوە �بۆ سەر کار پاش
تەواو�بوونی مۆڵەتی دایکایەتی/باوکایەتی
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ئێمە پابەند�ین بە هێنانەکایەی شوێنکارێک کە بەه�ێز�یی و هەمەچەشنی ه�ێزی کارمان دەبینێت
 شوێنکارێک کە هەمووان تێیدا بە یەکسانی و بە ڕ�ێزەوە ،بە گیانێکی هاوکارییەوە و تەبا لەگەڵبەهاکانمان مامەڵە بکر�ێن.

پە�یوەندیەکانی کارمەند
یەکێک لە مەزنرتینی سەرچاوەکانی گەنەڵ ه�ێزی کاری
بەهرەدار و هەمەچەشنەییەتی ،و گرووپەکە پابەندە بە
وەبەرهێنان لە سەرچاوە پێویستەکاندا �بۆ ڕاکێشانی باشرت�ین
بەهرەی ج�یهانی و لەخۆگرتنی ژینگەیەکی کاری تەندروست
و پاداشت بەخش.
لەبەرئەوە ،ئێمە چاالکانە بەشداری دەکە�ین و هانی پە�یوەندی
باشی کارمەند دەدە�ین ،لەسەر بنەمای کردارەکی دروستی
کارمەند .ئێمە هەلی یەکسان �بۆ هەموو کارمەندان و
داخوازکارانی کار دەستەبەر دەکە�ین� .بڕیارەکانی دامەزراندن
و بەرزکردنەوەی پلە تەنها لەسەر بنەمای کارامە�یی ئەنجام
دەدر�ێن ،بە مەبەستی یارمەتیدانی تاکەکان �بۆ بەرزکردنەوەی
تواناکانیان لە شوێنکارێکدا کە بەدەرە لە جوداخوازی و
بێزارکردن .ئێمە کاردەکە�ین لەسەر دڵنیاکردنەوەى ئەوەی
چاالکیە ج�یهانیەکانمان تواناکانیان باشرت بکەن لەڕێگەی
بەیەکەوە گرێدانی بیرۆکە و کارامە�یی و زانست و ئەزموونە
جیاجیاکان لە کەسانی خاوەن کولتور ،ڕەچەڵەک و جێندەری
جیاوازەوە ،و ئەمەش لە ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارەکانماندا بە فەرمی
ناسێرناوە� .بۆ زانیاری زیاتر ،ڕ�ێوشوێنی هەلەکانی هەمەچەشنی
و یەکسانمان ،لەسەر ماڵپەڕەکەمان بەردەستە.
لە  ٢٠١٩گەنەڵ  ١٣٠کارمەندی لە چوار ئۆفیسی لە بەریتانیا،
تورکیا ،هەرێمی کوردستان و سۆماڵیالند دامەزراند ،و زیاتر
لە  ٪٩٨ی کارمەندانمان بە دەوامی تەواو کاردەکەن .لە
هەمان ساڵدا ،گەنەڵ  ٢٠کارمەندی نو�ێی دامەزراند ،سێ
ژن و  ١٧پیاو .زۆربەی کارمەندە نوێکان چوونە ئۆفیسەکانی
لەندەن یان هەرێمی کوردستانی ع�ێراق .گەنەڵ بیمەکانی
قەرە�بووی پیشەسازی ڕکابەرانە و خانەنشینی دەدات لە
هەرکوێیەک بگونجێت .بیمەی خانەنشینیمان لەسەر بنەمای
بەشداریکردنە ،ئەمەش بەو مانایە دێت کە پالنەکان لە
سەرچاوەوە دارا�یی دەکر�ێن و نابنە بارگرانیەکی دارا�یی لە
ئایندەدا .بەشداریکردنەکان هاوبەش دەکر�ێن لەن�ێوان خاوەنکار
و کارمەندا .هەموو کارمەندانی دەوامی بەشەکی (پارت تایم)
هەمان سوودەکانی کارمەندانی دەوامی تەواو وەردەگرن.

ه�ێزی کاری کاتیمان لە بەڵێندەرانی کارامە�یی بەرز پێکهاتوون.
سەرباری قەرە�بووکردن و بیمەکان ،گەنەڵ ژینگەیەکی
کارکردنی ئەوتۆ دەستەبەر دەکات کە گەشەکردنی پیشەی تێدا
هان دەدرێت �بۆ هەموو کارمەندان .ئەم ڕەگەزە لە ئامارەکانی
هێشتنەوەی کارمەندانمان بە جوانی دەردەکەوێت .وازهێنانی
کارمەند لەسەر ئاستی ج�یهانی هەتا ئەمڕۆ ژمارەیەکی
ڕەنووس تاکە و زیاتر لە  ٪٧٠ی ه�ێزی کارمان �بۆ ماوەی زیاتر
لە پێنج ساڵ دەبێت لەگەڵ گەنەڵ کاردەکەن ،و  ٪١٧یان �بۆ دە
ساڵ یان زیاترە لەگەڵماندان.
خۆشگوزەرانی کارمەند ترۆپکی پێشینەییە �بۆ بەر�ێوەبەرایەتی
گەنەڵ ،و قەبارەی بچووکی گرووپەکە یارمەتیدەری
پە�یوەندی و بەڕ�ێوە�بردنی کاریگەرانەی کارمەندە لە
هەموو ئاست و بەشەکاندا .بەڕ�ێوەبەری گشتی سەرچاوە
مرۆییەکانمان پێشەنگی هەوڵەکانی بەڕ�ێوە�بردنی ه�ێزی کار و
�برەودان بە پە�یوەندیەکانی کارمەند دەکات ،هەروەها ئەرکی
دڵنیا�یی ئەوەی لەئەستۆیە کە کردارەکان لەسەر ئاستی
هەموو کۆمپانیایە ،بەاڵم تایبەتیش بەو ناوچە جوگرافیاییانە
داڕ�ێژراون کە کارەکانی تێدا ئەنجام دەدە�ین .هەندێک لە
ڕەگەزە بنەڕەتیەکانی �پرۆسەی بەڕ�ێوە�بردنمان پێویست �بوون
بە ئەنجامدانی کۆ�بوونەوە وەرزییەکانی دەستهەڵ�بڕ�ین لەسەر
ئاستی هەموو کۆمپانیا لەخۆدەگرێت ،کە هەموو کارمەندان
هان دەدر�ێن �پرسیار ئاراستە بکەن و سەرنج و نیگەرانیەکانیان
ڕاستەوخۆ �بۆ دەستەی بەڕ�ێوە�بردن باس بکەن .لەسەر
ئاستی تاکە کەسیش ،مەرجە لەسەر کارمەندان النیکەم
ساڵی دوو جار پێداچوونەوەی توانستیان �بۆ بکرێت لەالیەن
بەڕ�ێوەبەرەکانیانەوە �بۆ گفتوگۆکردن دەربارەی خولەکانی
ڕاهێنان ،پەرەپێدانی پیشە و هەڵسەنگاندنەکانی ئەدا .هەروەها
خەاڵتی کارمەندان دەکە�ین بە سەرمووچەی سااڵنە بەپێی
دەستکەوتەکانیان و تۆماری توانستیان.

بەخش�ین بە کۆمەڵگە ،خەڵک و هەمەچەشنی بەردەوامە

هەمەچەشنی و لەخۆگرتن
گەنەڵ �برەو دەدات بە شوێنکارێکی لەخۆگرتوو کە پاشبنەما
جیاوازەکان و دیدی کارمەندانی لەخۆدەگرێت.
هەمەچەشنی بە هەموو ئاستەکانی گرووپدا در�ێژ دەبێتەوە.
کارمەندانی  ٢٠١٩ی گەنەڵ  ١٥نەتەوەی جیاواز پێک دێنن
و دەستەی بەڕ�ێوەبەرانی گەنەڵ ڕەنگدانەوەی پێشبینیە
ج�یهانیەکانی گرووپە .گەنەڵ هەروەها شانازی دەکات بە
هاندانی ژنان.
ڕ�ێوشوێنی دامەزراندنمان �بۆ بەکرێگرتنی کەسەکان تەنها پشت
دەبەستێت بە ئەزموونی کارامە�یی و گونجانی �بۆ ڕۆڵەکە؛ و
ڕەگەزی مێ لە گەنەڵ ئامادە�بوونێکی بەه�ێزی هەیە لە هەموو
ئاستەکانی گرووپەکەدا .هەتا  ٣١کانونی یەکەمی ،٢٠١٩
ڕ�ێژەی  ٪٣١ی ه�ێزی کارمان ژنان �بوون ،ئەمەش ڕ�ێژەیەکی
بەرزترە لە تێكڕای پیشەسازی ج�یهانی  ٢٠١٧کە  ٪٢٢ی ،ژنان
لە گەنەڵ  ٪١٤ی پێگەکانی ل�یژنەی جێبەجێکار و  ٪٢٥ی
پێگەکانی ئاستی بەڕ�ێوە�بردنیان �پڕکردۆتەوە.
ڕ�ێوشوێنەکانی کارمەندی گەنەڵ هانی هاوسەنگیەکی
دروستی ژیانی کار دەدات و بەجۆرێک داڕ�ێژراوە مروونەت
بە هەردوو ڕەگەزی پیاو و ژن ببەخشێت .هەموو کارمەندان
مافی وەرگرتنی مۆڵەتی باوانییان هەیە ،ئەمەش سێ ژن و
دوو پیاوی گرتەوە لە  .٢٠١٩هەموو ئەو کارمەندانەی پاش
تەواوکردنی مۆڵەتی باوانییان گەڕاونەتەوە �بۆ سەر کار لەگەڵ
گرووپدا بەردەوامن.

دامەزراوانی نوێ ٢٠١٩

دابەش�بوونی کارمەندان لە ٢٠١٩
بەپێی شوێنەکان

10%

13%

45%
19%

46%

ئەنکەرە
لەندەن

22%

هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق

هەرێمی

ئەفریقا

کوردستانی ع�ێراق

ڕەگەزنامەی ئەندامانی دەستەی بەڕ�ێوە�بردن
لە ئاداری ٢٠٢٠

10%
10%
60%
10%

31%
بەریتانی
فینالندی
تورکی

مێ

ئازەربایجانی

ن�ێر

بەڕ�ێوە�بردن*

25%

86%
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69%

سویسری

14%

ڕا�پۆرتی بەردەوامی گەنەڵ ئین�ێرجی ٢٠١٩

�پرۆفایلی جێندەر*

10%

جێبەجێکار*

خوێندکارانی ئەندازیار�یی زانکۆی کۆیە سەردانی تەقتەق
دەکەن وەک بەشێک لە بەرنامەی ڕاهێنانی هاوینە

45%

تورکیا
بەریتانیا

*لە کانونی دووەمی ٢٠١٩

مێ
ن�ێر

75%

مێ
ن�ێر

�بزنسی بەر�پرسیارانە

تو�ێژینەوەی بابەت:
�پڕۆژەی ئاوی خواردنەوە لە تەقتەق �بۆ زیادکردنی دەستگەیشتنی
هاواڵتیان بە ئاوی خواردنەوە
سەرباری ئەوەی بەکاربەرێکی بەر�پرسیارانەیە
سەبارەت بە ئاو لە هەرێمدا ،گەنەڵ هەوڵیداوە
دەستگەیشتنی هاواڵتیانی ناوخۆ بە ئاوی خواردنەوە
زیاتر و باشرت بکات.
لە  ٢٠١٣ەوە ،گەنەڵ گەیاندنی ڕۆژانەی ئاوی بەڕێگەی تانکەر �بۆ
دوو گوندی تەقتەق گرتۆتە ئەستۆ .ئەم تانکەرانە ٢٥،٠٠٠لیرت ئاو
�بۆ  ٤٠خ�ێزانی نیشتەج�ێی ئەو گوندانە دەگوازنەوە .هەرچۆنێک بێت،
بەمەبەستی دەستگەیشتنی بەردەوام بە ئاوی خواردنەوە و فراوانکردنی
مەودای کاریگەر�یی ،لە  ٢٠١٩گەنەڵ �بودجەی پێویستی تەرخانکرد �بۆ
دروستکردنی �پڕۆژەیەکی گەیاندنی ئاو �بۆ  ٢٠٠خ�ێزان ١١٠٠/کەس لە پێنج
گوندی دەوروبەری �پڕۆژەکەمان لە تەقتەق.
ئەم کۆمەڵگانە دەستیان نەدەگەیشت بە ئاوی خواردنەوە و بەکار�بردنی
ڕۆژانە و �پڕۆژەکە یارمەتیدەرە لە باشرتکردنی ڕەوشی تەندروستی
و گوزەرانی کۆمەڵگە ناوخۆییەکانی ناوچەکە .لە تشرینی یەکەمی
 ،٢٠١٩کۆ�بوونەوەیەکی هاوبەرژەوەندیەکان لەگەڵ وەزارەتی سامانە
سروشتیەکان ،تیمی بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ( )CSRی ئێمە ،ڕیش
سپیانی گوندەکان و خاوەن موڵکەکان ئەنجامدرا �بۆ ئاگادارکردنەوەیان
لە ئەنجامدانی �پڕۆژەکە .گرێبەستکرا لەگەڵ کۆمپانیایەکی ناوخۆ �بۆ
جێبەجێکردنی �پڕۆژەکە ،کە پالن وایە لە  ٢٠٢٠تەواو بکرێت.

�بڕیار وایە

١،١٠٠
کەس لە �پڕۆژەی

ئاوەکە سوودمەند بێت
گوندنشینانی ناوخۆ�یی کە بیرێکی ئاو بەکاردەهێنن کە لەالیەن گەنەڵ هەڵکەنراوە
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کاری بەر�پرسیارانە

بەردەوام�یی لە پێشەنگی بیرکردنەوەکانی دەستەی
بەڕ�ێوە�بردنی گەنەڵ دایە ،و پێوەرەکانی ژینگە و کۆمەاڵیەتی
و بەڕ�ێوە�بردنی ( )ESGلە ئێستادا ت�ێهەڵکێش کراون لەگەڵ
پالنەکانی سااڵنە و در�ێژخایەن
ئامانجەکانمان:
لە هەوڵدا�ین �بۆ تۆکمەکردنی پە�یوەندیەکان لە ئاستی سەروو ،خواروو و بەن�ێو ڕێکخراوەکەدا ،لەوانە لەگەڵ
بەڵێندەران ،هاوبەشان ،دەسەاڵتداران ،و هاوبەرژەوەندیە دەرەکیەکانی تریش .ئێمە سەرنج دەخەینە سەر
بنچینکردنی بەڕ�ێوە�بردنی مەترسی �بۆ ن�ێو پەرەپێدانی کار و چاالکیەکانمان.
گەنەڵ پابەندە بە ئەنجامدانی چاالکیەکانمان بە جۆرێک کە:
• تەندروستی و سەالمەتی کارمەندانی ،بەڵێندەرانی و بەرژەوەندی گشتی بپار�ێزێت
• کاریگەر�یی لەسەر ژینگەی سروشتی و کۆمەڵگە ناوخۆییەکان کەم بکاتەوە
• چاالکیەکی سەالمەت و پاراستنی سەرمایە بە در�ێژا�یی سوڕی تەمەنی بەڕ�ێوە ببات

بەرەوپێش چوونمان:
• سیستمەکانی تەندروستی و سەالمەتی ژینگە�یی ( )HSEو بەڕ�ێوە�بردنی سەالمەتی �پرۆسە بەگو�ێرەی
پێوەرەکانی پیشەسازی و باشرت�ین کردارەکیەکان پەرەیان پێداوە
• دەستەبەرکردنی تەندروستی و سەالمەتی ژینگە�یی ( )HSEبەوەی کە بەر�پرسیارێتیەکی جێبەجێکاریە و
دەستەبەرکردنی سیستمە سەالمەتەکانی کارکردن و سەرچاوەی پێویست و پشت�یوانی
• دەستەبەرکردنی ڕاهێنانی بەردەوام و ڕێکوپێک لە �بوارەکانی تەندروستی و سەالمەتی ژینگە�یی ( )HSEو
کارامە�یی سەلمێرناو �بۆ ئەو �بوارانەی کە بایەخدار و گرنگن
• دڵنیا�بوون لە بەئاگا�بوونی بەڵیندەران و پابەند�بوونیان بە ڕ�ێوشوێنەکانمانەوە
• ئەنجامدانی وردبینیەکان ،سەردانە مەیدانیەکان ،پشکنینە ڕۆتینیەکانی شوێنکار و ئەنجامدانی کردارەکان
لەکاتی خۆیدا

بەرەو ئایندە:
ئێمە بەردەوام لە هەوڵدا�ین �بۆ باشرتکردنی توانست و سیستمەکان و کولتوری تەندروستی و سەالمەتی
ژینگە�یی ( )HSEبەو �بڕوایەوە کە توانای بەدوور �بوون هەیە �بۆ هەموو پێکران و ڕووداوەکان .ئێمە سازش
ناکە�ین لەسەر سەالمەتی و تەندروستی ژینگە�یی (.)HSE
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�بزنسی بەر�پرسیارانە

تو�ێژینەوەی بابەت:
بەدەمەوەچوونی ڕژان
لەماوەی دوو ساڵی ڕا�بردوودا گەنەڵ
تەنها یەک ڕووداویشی نە�بووە لە چاالکیەکانیدا
کە �بووبێتە مایەی لە دەستدانی ڕاگرتنی بەرا�یی
پلە ( ١سەالمەتی �پرۆسە) ئەمەش بەو مانایە
دێت کە هیچ بەر�بوونێکی �بێ پالن یان کۆنرتۆڵ
نەکراوی هایدرۆکار�بۆن یان مەوادی مەترسیدار
ڕووی نەداوە.
ئەم دەستکەوتە تیشک خستنەسەری گەنەڵ دەسەلمێنێت
لەسەر پاراستنی دەستمایە �بۆ دڵنیا�بوون لە هە�بوونی کەمرت�ین
کاریگەر�یی لەسەر ژینگەی دەوروبەر و چاالکیەکانمان � .بۆ
هێنانەدی ئەم ئاستە بااڵیە گەنەڵ پالنێکی بەدەمەوەچوونی پلە ١
و  ٢ی ڕژانی بەگو�ێرەی باشرت�ین كرداره ج�یهانیەکان دامەزراندووە.
هێڵە گشتیەکانی بەرنامەکە ئیدامە پێدان و پشکنینی وەرزی ئام�ێرە
گرنگەکان ،ڕاهێنانی تیمەکانی دەستمایە لەڕێگەی جێبەجێکردنی
ڕاهێنان و مەشقەکان ،و ئامادەکردنی پالنە تاکتیکیەکانی
بەدەمەوەچوون تایبەت بە هەریەک لە سایتەکان لەخۆدەگرێت.
ئەم پالنانە ،کە لەالیەن یەکەکانی بازرگانیەوە ئامادەکراون،
بەش�ێوەیەکی ڕێکوپێک نوێ دەکرێنەوە و هەموو بەڵێندەرە
پە�یوەندیدارەکان تێیدا بەشدارن بەپێی پێویست.
بەرنامەکە هاوتایە لەگەڵ مەرجەکانمان بەوەی پالندانانی
چاالکیەکان بەرکەوتەی پێداچوونەوەی ئامادە�یی سااڵنەن �بۆ
دیاریکردنی کەلێنە پێشبینیکراوەکانی ئامادە�یی و دڵنیا�بوون لەوەی
هەموو ڕێکارەکان لەئارادان �بۆ بەدەمەوەچوونێکی کاریگەرانە
کاتێک چاالکیەکان دەست پێدەکەن .پرت لەمەش ،گەنەڵ هەروەها
هێڵە دەرەکیەکانی پە�یوەندیکردنی لەگەڵ دەزگا حکومیەکان و
ئەندامێتی لەگەڵ دابینکەرانی بەدەمەوەچوونی پلە  ٢/٣ی ڕژانی
نەوت ئیدامە پێدەدات �بۆ دڵنیا�بوون لە دەستەبەر�بوونی سەرچاوەی
زیادە ئەگەر حاڵەتێکی لە ناکاو ڕوویدا .بەر�پرسیارێتی پەرەپێدان
و جێبەجێکردنی ئەم ڕێکارانە دەکەوێتە ئەستۆی یەکەکانی
بازرگانیەوە ،ئەمەش پشت دەبەستێت بە سەرپەرشتی گشتی و
ڕا�پۆرتکردنی پێویست لەن�ێو گرووپەکەدا.

سفر

لەدەستدانی ڕاگرتنی
بەرا�یی پلە ١
2

1
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پێوانەکردنی بەرەوپێش چوونمان

بەشداریپێکردنی هاوبەرژەوەندی
وەک بەرهەمهێنەرێکی بەر�پرسی ووزە ،دەبێت گەنەڵ لە پێداویستی و پێشبینیەکانی هاوبەرژەوەندیەکانمان
تێبگات ،لە هەمان کاتیشدا دانپێدانان بکات بە هە�بوونی ئەو دەرفەتانەی لەڕێگەی پە�یوەندی و هاوکاریەکانەوە
دێنە کایەوە .لەبەرئەوە ئێمە بە در�ێژا�یی ساڵ �بڕێکی دیاریکراو لە کات و هەوڵمان تەرخان دەکە�ین �بۆ کارکردن
لەگەڵ هاوبەرژەوەندیەکان.

هاوبەرژەوەندی

گرنگی �بۆ کۆمپانیا

ڕێبازی بەشداریکردن

بابەت و نیگەرانیە سەرەکیەکان

وەبەرهێنەران /کۆمەڵگەی دارا�یی

کارتێکردنە سەر �بڕیارە سرتات�یژی و چاالکیەکان
پشت بەسنت بە داراییکردن
بەر�پرسارێتی بەرامبەر خاوەن پشک

بەرنامەی گشتگ�یرانەی وەبەره�ێن،
کۆ�بوونەوەی گشتی سااڵنە ،پێشانگا
تەرویجیەکان ،کۆنفرانسەکان ،ڕا�پۆرتکردنی
دارا�یی ،کۆ�بوونەوە لەگەڵ خاوەن پشکەکان

سرتات�یژ و توانست
بەڕ�ێوە�بردنی دامەزراوە�یی
گواستنەوەی ووزە
پاداشت

حکومەتی خانەخوێ/هەرێمی و دەسەاڵتی
ناوخۆ

کارکردن لەگەڵ حکومەت �بۆدەستەبەرکردنی
مۆڵەتی کارکردن
پابەندی یاسا�یی

کۆ�بوونەوە ئاساییەکان لەگەڵ وەزارەتەکان و
فەرمانبەران

پابەندی یاسا�یی ،ڕێگری لە ڕووداوی گەورە،
دروستکردنی هەلەکانی کارکردن ،وەبەرهێنان
و گەشەکردنی ئا�بوری

کارمەندان و بەڵێندەران

پشت بەسنت بە توانسىت کارمەند وتوانای ه�ێزی
کار بەش�ێوەیەکی بەرفراوانرت
بەر�پرسیارێتی یاسا�یی و ڕەوشىت بەرامبەر
خۆشگوزەرانی کارمەند

ئەنجامدانی کۆ�بوونەوە ئاساییەکانی کارمەند و
بەڵێندەر

سرتات�یژی کۆمپانیا ،وانە ف�ێر�بووەکان لە
�پڕۆژەکانەوە
هاریکاری ن�ێو تیمەکان
پاداشت و بیمەکان

کۆمەڵگەی ناوخۆ

بەر�پرسیارێتی رەوشتی �بۆ کەمکردنەوەی
کاریگەرییەکان لەسەر گوزەران و ژینگە

کۆ�بوونەوەکانی کۆمەڵگە ،چاوپێکەوتنەکان،
ڕا�پرسیەکان
وەبەرهێنانە کۆمەاڵیەتیەکان
سەردانەکانی �بۆرد/بەڕ�ێوە�بردنی بااڵ

هەلەکانی دامەزراندن
سوودە کۆمەاڵیەتیەکان و پەرەپێدانی ژ�ێرخان

هاوبەشانی کار

پشت بەسنت بە هاوبەشە در�ێژخایەنەکان �بۆ
�پڕۆژەی هاوبەش؛ بەر�پرسیارێتی بازرگانی
بەرامبەر هاوبەشان؛ ئەرک بەج�ێهێنان
کاریگەری ڕاستەوخۆی دەبێت �بۆ سەر
داراییمان ،چاالکی و ئەرک بەج�ێهێنانى
بەر�پرسیارانەمان

کۆ�بوونەوەکانی جێبەجێکاری بااڵ
بەڕ�ێوە�بردنی چاالکانەی �پڕۆژە و دەستمایە
سەرەکیەکان

و پێوەرەکان
ناوبانگی پیشەسازی
هەلەکانی گەشەکردن
دەستەبەرکردنی پابەند�یی ڕێکوپێک
ڕ�ێوشوێنەکان و ڕیکارەکانی دژە بەرت�یل و
گەندەڵی

دابینکەران

ئەرک بەج�ێهێنان کاریگەری ڕاستەوخۆی دەبێت
�بۆ سەر توانستی دارا�یی و چاالکی ،جێ بە جێ
کردنی �پرسیارێتی
دڵنیا�یی لە ڕێکارەکانی دژە بەرت�یل و گەندەڵی
سەرچاوە �بۆ دەستەبەرکردنی پەرەپێدانی ناوخۆ

گرێبەستەکان و خاوەندارێتیەکان

ڕ�ێوشوێنی بەگەڕخستنی ناوخۆ
مەرجەکانی تەندروستی و سەالمەتی
تەندەرکردن

ڕێکخراوە ناحکومیەکان و ڕێکخراوەکانی
کۆمەڵگە

دەستەبەرکردنی ت�ێڕوانینێک �بۆ هێنانەکایەی
تێگەیشتنی نوێ و ه�ێورکردنەوەی گرژییە
ناوخۆییەکان

هاوکاری لە �بوارەکانی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی
چاود�ێری ڕاگەیاندن

هاندانی توانا ناوخۆییەکان
هەمەچەشنی با�یۆلۆژی و گفتوگۆکان
هاندانی یەکسانی کۆمەاڵیەتی

کۆمەڵەکانی پیشەسازی

زوو زوو بەشداریکردن لە �بۆنەکاندا
بەڕ�ێوە�بردنی ناوبانگ
پێشکەشکردنی هاوکاری سەبارەت بەو مەترسیە پێدانی رسومات
سیستماتیکیانەی ڕوو بەڕووی پیشەسازی
هاوبەرژەوەندیەکانی تر دەبنەوە
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گواستنەوەی ووزە
باشرت�ین �پراکت�یزەکانی پیشەسازی
بەشداریپێکردنی ڕاگەیاندن

پێوانەکردنی بەرەوپێش چوونمان

تو�ێژینەوەی بابەت:
نمایشکردنی چاکسازی:
بەدەستهێنانی سفر زیان بە �بریندار�بوونی کارمەندان ()LTIs
سەالمەتی ه�ێزی کار بەالی ئێمەوە ترۆپکی گرنگیەکانە ،ئێمە لەو �بڕوایەدا�ین کە تۆماری بەدەستهێنانی
سفر زیان بە �بریندار�بوونی کارمەندان (� )LTIsبۆ چوار ساڵی یەک لەدوای یەک بەڵگەیە لەسەر ئەم لە
پێشینەیەی دامەزراوەیە.
لەگەڵ زیاتر لە  ١٢مل�یۆن کاتژم�ێر کارکردن لەو کاتەوە دوایین ڕووداو ڕوویداوە ،ئەمە
لەڕێگەی تۆکمەکردنی کولتورێکی بەه�ێزی تەندروستی و سەالمەتی ژینگە�یی و ڕاهێنانی
گشتگ�یرانەی ه�ێزی کار و بەشداریپێکردن لە هەموو ئاستەکاندا بەدەستهات .لە ٢٠١٩
دا ٦٦ ،سەردانی مەیدانی بەڕ�ێوە�بردنی تەندروستی و سەالمەتی ژینگە�یی ئەنجامدراوە،
 ١٠٥راهێنانی بەدەمەوەچوونی فریاگوزاری ئەنجامدراوە ،و  ٢٣٠چاود�ێری سەالمەتی
پێشکەش کراون ،کە هەموو ئەمانە تیشک خستنەسەر سەالمەتی لە سەرەوە �بۆ
خوارەوە .هەروەها کولتوری سەالمەتی ئێمە یارمەتیدەرە �بۆ لێپرسینەوەی تاکەکەسی �بۆ
سنوردارکردنی ڕووداوەکان لەڕێگەی بەرنامەی دەسەاڵتی ڕاگرتنی کار.
تیشک خستنەسەرلە ئێستادا لەسەر گۆڕینی ئاکار و هەڵوێستەکانە ،ئەمەش لە �پرۆسەی
کارپێکردنی کارتەکانی چاود�ێریدا ڕوونکراوەتەوە ،کە هەرکاتێک هەر کەسێک كردارەكان/
ڕەوشێکی ناسەالمەت یان پابەندییەکی ئاو�ێرتانە دەبینێت ڕا�پۆرتی دەکات .ئەم کارتانە
دووانە مەبەسنت �بۆ ڕاکێشانی سەرنج �بۆ چاالکی ناسەالمەت �بۆ ئەوەی بتوانرێت چارەسەر
بکرێت ،هەروەها �بۆ دانپێدانان و پاداشتکردنی باشرتی كردارەکیەکان �بۆ ئەوەی هاندەر بێت
�بۆ کەسانی تر هەمان شت ئەنجام بدەن.

سفر

گیان لەدەستدان لە ئەنجامی
نەخۆشکەوتن یان پێکرانی
پە�یوەندیدار بە کارەوە
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سفر

لەکۆتایشدا ،تێدەگە�ین لەوەی پاراستنی ئەم ئاراستەیە کە شایانی ستایشە پێویست
دەکات بە باشرتکردنی بەردەوام لە بەڕ�ێوە�بردنی مەترسیەکان و رێگریکردن لە
ڕووداوەکان ،ئەمەش الیەنێکە لەڕێگەی تەندروستی و سەالمەتی ژینگە�یی و پالنی
سەالمەتی �پرۆسەکان بەدەست دێت .ئەمەش ئەو ئامانجەیە کە گەنەڵ لە سااڵنی
داهاتوودا بەردەوام هەوڵی �بۆ دەدات.

سفر

زیان بە �بریندار�بوونی
کارمەندان

کەیسی تۆمارکراوی
نەخۆشکەوتنی پە�یوەندیدار بە
کارەوە

سفر

دەرەنجامە بەرزەکانی پێکرانی
پە�یوەندیدار بە کارەوە

