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لەبێری هەموان لە گەنەڵ، مایەی خۆشحاڵیمە پ�شوازیتان لێ بکەم بێۆ ڕا�ێۆرتی 
بەردەوامی. ئەمە بەرەوپ�شچون�کی گرنگ پیشان دەدات لە گەشتی ژینگەیێی 

و کۆمەاڵیەتی و بەڕێێوەبێردن )ESG( لە گەنەڵ دا. سەرباری ئەو ئالنگاریە 
بەردەوامانەی بەهۆی �ەتای کۆرۆناوە هاتونەتە ئاراوە، ئ�مە بەردەوامیێن 

لە �ابەندبێون بە �ەرەپ�دانی کارەکانی بەردەوامیمان بێۆ خستنەڕووی ئەو 
کاریگەرییە ئەرێنیانەی لە واڵتانی خانەخوێدا هەمانە. لە چەند ال�ەڕەی 

داهاتوودا کاری بێێ وچان و بەهاکان و سەرچاوەکانمان دەبینیت کە �شتیێوانی 
چاالکیەکانی بەردەوامیمان دەکەن.
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خاڵە �نچ�نەی�ەکانی ٢٠١٩:

 ١٢٤ ملیێۆن بەرمیلی
سەلم�رناوی یەدەکی نەوت

١٥٢ ملیێۆن بەرمیلی
خەمڵ�رناوی سەرچاوە نەوتیەکان 

٣٦،٢٥٠ بەرمیێل
ڕۆژانە بەرهەمی قازانجی کارکردن 

 سفر زیان بەرکەوتن 
بە کارمەندان یان ڕووداوی سەالمەتی �لە ١ 

ئ�مە کێین

گەنەڵ ئین�ێرجی بەرهەمه�ن�کی بەر�ێرسیاری کۆمەاڵیەتی بێواری 
نەوت و گازە لە �انتاییەک کاردەکات کە پ�گەیەکی باشمان �ێێ 

دەبەخش�ت بێۆ ئەنجامدانی �ێڕۆژەکانی سەرچاوەی سروشتی باشرت 
لە ئایندەیەکی نزیکدا.  

ئێمە خاوەنی گەورەتر�پن �ەدەگ و سەرچاوە�پن لە هەر�می کوردستانی عێپراق، 
کەتیا�دا بپۆ ز�اتر لە دە ساڵە کاردەکە�پن و �ەکێک لە گەورەتر�نی بەرهەمهێنە 

سەربەخۆکانی بپواری نەوتیپن لە بپۆرسەی لەندەن. 

 بێۆرد و تیم�کی بەڕێێوەبێردنمان هەیە کە خاوەن ئەزمونن لە بێواری بەڕێێوەبێردنی 
ووزەی ن�ێودەوڵەتی، هەروەها کەسان�ک کە �ەیێوەندی بەه�ێز و بەردەوامیان هەیە 

لەگەڵ هاوبەرژەوەندییە سەرەکیەکان و ت�گەیشتن�کی قووڵیان هەیە لە سیاسەتی 
ناوخۆیێی و هەرێمی.

ئامانجمان بێریتیە لە کارت�کردن�کی ئابێوری ئەرێنی لەسەر هەرێمی کوردستان لە 
هەردوو ڕووی زیادکردنی بەرهەمی هایدرۆکاربێۆن کە گوڕ بە ئابێوری دەدات و 

�شتیێوانی ڕاستەوخۆی ئەو کۆمەڵگانە دەکات کە کاریان ت�دا دەکەیێن لە ڕێگەی 
باشرتکردنی ژێێرخان و دەستەبەرکردنی هەلی کارکردن و �ەرەپ�دان. 
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بەهاکانمان بپر�تیپن لە: 
شەفافیەت

مامەڵەکردن لەگەڵ هاوبەرژەوەندیەکان بە ڕاستگۆیێی و 
شەفافیەتەوە گرنگە بێۆ ناوبانگی دامەزراوەیێی ئەرێنی، 

بەدەسته�نانی متمانە و �شتیێوانیکردنی کارەکانمان، 
دەستەبەرکردنی مۆڵەتی کۆمەاڵیەتی بێۆ کارکردن و هاندانی 

�شتیێوانی وەبەره�ێن

لێپهاتو�پی
ل�ێهاتویێی ئەو بێوارەیە کە گەنەڵ دەتوان�ت خۆی ت�دا ببین�تەوە. 

دەکرێت کولتورێک لە زانست خوازی و کارمەندی بیرکراوە، 
نەترس، زۆر �ێرس و ئامادە بێۆ بەرەنگاری کردنی ڕێگا 

�ەسەندکراوەکانی ئەنجامدانی کارەکان یارمەتیدەر ب�ت لە 
ه�نانەکایەی هەلە نوێيەکان و زیادکردنی قازانج

ڕ�پزگرتن
ڕێێزگرتن لە خەڵک و نرخاندنی کارمەندان بە هەموو کولتورەکانەوە 

و �ەرەپ�دانی ژینگەیەکی لەخۆگرتوو کە هانی خەڵکی 
بدات و بەش�ێوەیەک مامەڵە لەگەڵ هەموو هاوبەشەکان و 

هاوبەرژەوەندیەکان بکات کە �ەیێوەندی بنیات بن�ت و �اڵنەر ب�ت بێۆ 
گەیاندنی ئامانجە هاوبەشەکانی ڕێێز گرتن لە ژینگە، کەمکردنەوەی 

کاریگەریێی چاالکیەکانمان و هاندانی هەمەچەشنیێی بایێۆلۆژی کە 
ئەمەش پ�ویستە بێۆ ه�شتنەوەی مۆڵەتی کۆمەاڵیەتی بێۆ کارکردن

هار�کاری
کارکردن بە گیان�کی هاریکارانە لە هەردوو ئاستی ناوخۆیێی و 

دەرەکی �اڵپشتی چەندبارە دەکات و کواڵیتی ئەنجامەکان لە 
هەموو کارەکاندا زیاد دەکات، هەروەها هاندان و گشتگیێری 

بەجۆرێک بەه�ێز دەکات کە دەبنە �اڵنەری بەرهەمه�نان و 
هەستکردن بە بەهاداریێی

 ئەم بەهایانە بەش�ێوەیەکی بێۆماوەیێی �ەیێوەسنت بە مۆدێلی کارەکەمان 
 و سەرکەوتنی سرتاتیێژیمانەوە. ئەگەر ئ�مە بەهاکانمان بگەیەنیێن، �ەرۆشیمان دەگەیەنیێن: 

 �بۆ �بوون �ە دروستکەر�کی ج�بهانی �ەها �بۆ خاوەن �شک.

گرتنەخۆی کۆدی ڕەفتار �بریت�ە لە گرتنەخۆی ڕەفتاری گەنەڵ، ئەنجامدانی 
کارەکان �ە ڕ�گەیەکی �اشرت و دروستکردنی ج�اوازی�ەکی �ەرجەستە لە ژیانی 

خەڵکدا. �بۆ زان�اری زیاتر تکایە �گەڕ�برەوە �بۆ ال�ەڕە ٢٥.

بەهاکانمان

ئ�مە بەها دروست دەکەیێن بە دۆزینەوە و بە�ارەکردنی هایدرۆکاربێۆن 
و بەدەسته�نانی �ارەی نەختینەی ئەرێنی، بەهۆی ئەو بەهایانەمان کە 

�ێرۆسەی بێڕیاردانمان لە چوارچ�ێوە دەگرن و �شتیێوانمانن بێۆ گەیاندنی 
ئامانجە سرتاتیێژیەکانمان. 

بەر�پرسیار�تی
کولتورێکی لێپرسینەوە و بەر�ێرسیارێتی کە خەڵکی تێیدا 

 شانازی بە �ابەندییانەوە بکەن بەجۆرێک کە �شتیێوانی 
لە گەیاندنی سەالمەتی ئامانجەکان بکات و �اڵنەر ب�ت بێۆ 

کواڵیتی کارەکانمان

بەخ�ێرهاتنبەخ�ێرهاتن



لە کوێ کاردەکەیێن

ئ�مە چی دەکەیێن

گەنەڵ کۆمپانیایەکی ووزەی بەر�ێرسیارە لە ڕووی کۆمەاڵیەتیەوە، کە لە 
بەرهەمه�نانی نەوت �ارەی نەختینە بەدەست دێن�ت بێۆ داراییکردنی گەشەکردن و 

بەدەسته�نانی قازانج.

گەشەپێدانی بنەمای سەرچاوەمان
 زیادکردنی یەدەگ  و سەرچاوەکان لەڕێگەی �ەرەپ�دانی 

کەم ت�چوو، �ێرۆسەکانی دۆزینەوە و هەڵسەنگاندن، و 
بەدەسته�نانی هەڵبێژاردەیێی

�ەرەپێدان و بەرهەمهێنان
گەیاندنی �ێڕۆژەکانی �ەرەپ�دان بەش�ێوەیەکی سەالمەت و 

کاریگەر بە سوودی هەردوو گەنەڵ ئین�ێرجی و ئەو کۆمەڵگانەی 
کاریان ت�دا دەکەیێن

بەڕ�پوەبپردنی دارا�پی و موڵکداری
بەڕێێوەبێردنی دەستمایەی دارایێی و کار بێۆ دەستەبەرکردنی 

گونجاندن لە پ�کهاتەی سەرمایەماندا لەپ�ناوی وەبەره�نان لە 
گەشەکردن و پ�دانی قازانج�کی بەرجەستە و بەردەوام

بەخ�ێرهاتن
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کوردستان

مەغریب

سۆماڵ�الند

سۆماڵیالند

هەر�می کوردستانی عێپراق 

مەغر�ب

مەغریب

ئ�بر ا ز جە

کەنداوی عەدەن

 ئۆق�انووسی 
ئەتڵەسی

ئ�س�بوپ�ا

یەمەن

جیبۆتی

ئۆدۆی�ن
٥٠٪ سوودی کار، کاربەڕێکخەر

SL10B13
١٠٠٪ سوودی کار، کاربەڕێکخەر

تاوکێ
٢٥٪ سوودی کار

سارتا
٣٠٪ سوودی کار

�نە�اوی
١٠٠٪ سوودی کار، کاربەڕێکخەر

تەق تەق
٤٤٪ سوودی کار، کاربەڕێکخەری هاوبەش

م�بران
١٠٠٪ سوودی کار، کاربەڕێکخەر

قەرەداغ
٤٠٪ سوودی کار، کاربەڕێکخەر

الگزیبرا )پێشرت ناسراو �ە س�دی موسا(
٧٥٪ سوودی کار، کاربەڕێکخەر

عێبراق

ئێبران

تورک�ا

  دەستما�ەی �ەرەپێدان
  بەرهەمهێنانی نەوت

  شیکارییەکانی دۆز�نەوە و هەڵسەنگاندن 
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وەک تەواوکەر�ک بپۆ ڕا�پۆرتی سااڵنەمان، لێپرەدا وردەکاری 
ز�اتر دەربارەی چاالکیەکانمان دەبینیتەوە لەکاتێکدا لە 
هەوڵدا�پن بپۆ ئەوەی ببینە بەشدار�کی بەر�پرسیارانەی 

کۆمەاڵ�ەتی بپۆ پێکهاتەی ووزەی جیپهانی. 

لەکات�کدا ئەمە یەکەم ڕا�ێۆرتمانە بەگوێێرەی 
پ�وەرەکانی ڕا�ێۆرتکردنی بنەڕەتی جیێهانی، هیێواداریێن 

هاوبەرژەوەندیەکانمان شاه�دی ئەو راستیە بدەن کە کارکردن 
بە شەفافیەت و ڕێێزەوە، و �شتیێوانیکردن وبەردەوامی 
پ�دانی ئەو کۆمەڵگانەی کاریان ت�دا دەکەیێن هەمیشە 

بنەمای سەرەکی سەرکەوتنی گەنەڵ بێووە وەک کارێک. 
ئ�مە لە ژینگەیەکی خ�ێرا گۆڕاودا کاردەکەیێن، و ئاگاداریێن 

لەو بەر�ێرسیارێتیەی کە دەب�ت هەموو کۆمپانیاکانی سامانە 
سروشتیەکان ئاسەواری چاالکیەکان کەم بکەنەوە. ه�شتا 

دەکرێت بەکاره�نانی دروستی سەرچاوە سروشتیەکان بب�تە 
مایەی کەمکردنەوەی کەمى ووزە، بەه�ێزکردنی نەخۆشخانە 

و خوێندنگەکان، و باشرتکردن�کی ئ�جگار زۆری کواڵیتی ژیان بە 
گەیاندنی ئەو سوودە ئابێورییانەی کە دەکرێت �شتیێوانی بێن بێۆ 

گەشەکردنی هەرێم و بەشداریکردن لە بنیاتنانی ئابێوورییەکی 
سەقامگیێر و �ارێێزراودا.

ئ�مە شانازی دەکەیێن بە کاریگەری ئەرێنی چاالکیەکانمان 
لەسەر هەرێمی کوردستانی ع�ێراق. گەنەڵ سه رنجی خستۆتە 

سەر بەه�ێزکردنی هەلەکانی دامەزراندنی ناوخۆ، بنیاتنانی 
دابینکردن لەڕێگای کۆمپانیا ناوخۆییەکان و ئەنجامدانی 

وەبەره�نانی راستەوخۆ لە �ێڕۆژەکاندا، لەهەمان کاتدا داهات 
دروست دەکەیێن لە تەقتەق و تاوکێ کە بەردی بناغەی 

گەشەکردنی ئابێوری هەرێمی کوردستانی ع�ێراق پ�ک دێن�ت. 

هەبێوونی کاریگەریێی ئەرێنی لەسەر کۆمەڵگەی ناوخۆ 
تەنها بەش�کە لە بەر�ێرسیارێتیمان لەکات�کدا بەردەوامیێن 

لە گەشتماندا بێۆ ڕووبەڕوو بێوونەوەی ئالنگارییە نوێکان کە 
�ەیێوەسنت بە گواستنەوەی ووزەوە. لەکات�کدا لەم بێوارەدا 

�ەرەپ�دان دەکەیێن، من سوورم لەسەر ئەوەی دەب�ت گەنەڵ 
چاکسازی باشرت بکات و کولتورێکی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی 

و ژینگەیێی تەواو لە ت�کڕای ڕێکخراوەکەدا دابنێین، لەسەر 
بنەمای بەها دامەزراوەییە ڕوونەکانمان، وەک بناغەیەک بێۆ 

گەیاندنی ئەنجامەکان لە هەموو ڕەگەزەکانی کاردا.

�ەیام�ک لە بەڕێێوەبەری جێبەج�کارەوە

مایەی خۆشحاڵیەکی گەورەیە بێۆمان یەکەمیێن را�ێۆرتی بەردەوامی گشتگیێرانەی گەنەڵ تان 
پ�شکەش بکەم کە بەگوێێرەی  دەستپ�شخەری ڕا�ێۆرتکردنی بنەڕەتی جیێهانی )GRI(هەڵبێژاردنی 

بنەڕەتی پ�وەرەکان ئامادە کراوە.
٢٤١

کارمەندی ناوخۆ لەالیەن کۆمپانیای بەڕێێوەبێردنی 
 )TTOPCO(نەوتی تەقتەقی سنوردار

دامەزرێرناون

١،٣٢٣ تۆن
هاوتای دووانە ئۆکسیدی کاربێۆن کۆی 

ڕا�ێۆرتکراوی ٢٠١٩ مەودای دەردانەکانی ١ و ٢ 

٪٧٠
ی ه�ێزی کارمان بێۆ زیاتر لە پ�نج ساڵ لەگەڵ 

گەنەڵ ماونەتەوە

١٢ ملیێۆن  
کاتژم�ێر کارکردن و پ�نج ساڵ بەبێێ ئه وه ى يه ك 

زیان بە کارمەندان بکەوێت هەتا ئەمڕۆ

لەکات�کدا ژینگەی دەرەکی 
بەهۆی ڤایێرۆسی کۆرۆناوە 

ت�کچووە، ئەمە نەبێووە 
بە مایەی کەمکردنەوەی 

سەرنجمان لەسەر پ�وانەی 
ژینگەیێی و کۆمەاڵیەتی و 

 )ESG( بەڕێێوەبێردنی

بەخ�ێرهاتن



ئەم را�ێۆرتە زانیاری زیاتر بێۆ هاوبەرژەوەندیەکانمان دەستەبەر 
دەکات لەبارەی ڕێێوشوێنەکانمان، ڕێکارەکان و �ێڕۆژەکان 
بێۆ ڕوونکردنەوەی چۆن�تی چاندنی بەها دامەزراوەییەکانی 

شەفافیەت، ل�ێهاتویێی، داه�نان، ڕێێزگرتن و هاریکاری لەالیەن 
گەنەڵەوە بێۆ ن�ێو چاالکیەکانی ڕۆژانە و لە هەموو کارەکەدا. 

باوەڕی تەواوم هەیە کە �ابەندبێوون بەو بەهایانەوە هۆکارێکی 
بنەڕەتییە بێۆ گەیاندنی ئامانجە سرتاتیێژیەکانی گەنەڵ.  

ت�کەڵکردنی بەردەوامیێی بێۆ ن�ێو کارەکانمان تەنها بێریتی نییە 
لە کەمکردنەوەی مەترسیەکان بەڵکو زۆر لەمە زیاترە کە 

بێریتیە لە دۆزینەوەی هەڵەکان بێۆ بە نمونەییکردنی گەنەڵ 
بە دەرخستنی ئەوەی کە ئ�مە کارەکان بەڕێگەیەکی باشرت 

ئەنجام دەدەیێن و کاریگەریێی ئەرێنی بەرجەستەمان هەیە 
بێۆ سەر کارمەندانمان و ژینگە و ئەو کۆمەڵگەیانەی کە کاریان 
ت�دا دەکەیێن. بەم ش�ێوەیە، پ�وەرەکانی ژینگە و کۆمەاڵیەتی 

و بەڕێێوەبێردن )ESG( لە ئ�ستادا خراونەتە ناو ژێدەرە 
سەرەکیەکانی ئەدای دامەزراوەییمان و هەڵسەنگاندنەکانی 

کرێێی هەموو کارمەندانمان بێۆ ٢٠٢٠.

من زۆر جار وتوومە کە گەنەڵ دەستمایەی دروستی هەیە 
و لە شوێنی دروست و ئاسەواری دروست بەجێ دێڵ�ت. 

بەرهەمه�نانی کەم ت�چوومان و دەستمایەی بەرهەمه�نانی  
کاربێۆنی کەم گونجاویێی دارایێی دەبەخشن بەجۆرێک کە ڕێگە 

بە پ�دانی قازانج بدات بە خاوەن �شکەکان تەنانەت لە کاتی نزمی 
نرخی نەوتیشدا، و تەبایێی مۆدێلی کارەکەمان لە چوارچ�ێوەی 

کۆمەڵگەیەکی بەئاگا لە کەشوهەوادا پیشان دەدات. 
بەشدارییەکانمان بێۆ ئەو کۆمەڵگانەی کاریان ت�دا دەکەیێن 

بەش�کی بنەڕەتیێن لە ناسنامەمان وەک کۆمپانیا. دەکرێت 
�ەرەپ�دانی سەرچاوە سروشتیەکان بەش�ێوەیەکی بەرچاو ببنە 

مایەی باشکردنی گوزەرانی واڵتانی خانەخوێ و دەستەبەرکردنی 
هەلەکان بێۆ �ەرەپ�دانی ئابێوری تەندروست لەڕێگەی تواناسازی، 
بەکاره�نانی دابینکەرە ناوخۆییەکان، و وەبەره�نان لە کەرتەکانی 

تەندروستی، �ەروەردە و ژێێرخانی سەقامگیێردا. 

لەکات�كدا بەدوای سوودێکی کۆمەڵگەیێی بەرفراوانرت 
دەگەڕێین، �ابەندیمان بە هەبێوونی کاریگەرییەکی 

سوودمەندانە بە نایابێی کردەیێی و بایەخدان بە ه�ێزی 
کارمان دەستپ�دەکات. بەم ش�ێوەیە، تەندروستی و 

سەالمەتی کارمەندانمان هەمیشە ژێدەرێکی سەرەکی 
بێووە بێۆ پ�وانەی پ�شکەوتنمان، و ئ�مە شانازی دەکەیێن بە 

کارەکەمان لەم بێوارەدا. هەروەها ئامانجمان بێریتیە لە سوود 
گەیاندن بە کارمەندان و بەڵ�ندەرانمان لەڕێگەی را�ەڕاندنى  

بەر�ێرسیارانەی  کار و هاندانمان بێۆ کولتورێکی کاری بنیاترناو 
لەسەر سەالمەتی و لەخۆگرتوویێی. ئەمە لە هەموو کات�ک 

زیاتر گرنگرت بێووە بەالمانەوە کات�ک قەیێرانی نەخۆشی کۆرۆنا 
�ەرەی سەند و ئ�مەش ڕێێوشوێێن و کۆنرتۆڵ و ڕێكاره 

پ�ویستەکانمان گرتەبەر بێۆ ه�شتنەوەی ه�ێزی کارمان بە 
سەالمەتی. ئ�مە بە دەستەبەرکردنی ژینگەیەکی ئەرێنی و 

هاندەر، و چاندنی بەهاکانمان لەن�ێو ه�ێزی کارماندا، ئامانجمان 
ئەوەیە کەسی دروستمان هەب�ت و کار بەڕێگەی دروست 

ئەنجام بدەیێن بێۆ گەیاندنی باشرتیێن دەرەنجامی گونجاو. 

ڕێگەیەکی تری سەرەکی بێۆ دڵنیابێوون لەوەی ئەم دەرەنجامانە 
دەگەیەنیێن �ابەندییە بە باشرتیێن پ�وەرەکانی �ێراکتیێزەی 

ن�ێودەوڵەتی و بەشداریپ�کردنی هاوبەرژەوەندیە سەرەکیەکان 
لە �ێرۆسەی بێڕیاردانمان. هەروەها ئەمە یارمەتیمان دەدات 
ئەگەری کاریگەریێی نەرێنی چاالکیەکانمان کەم بکەینەوە، 

و سەرنج بخەینە سەر ه�ێورکردنەوەی ئەم مەترسیانە لە 
بەراییرتیێن قۆناغی �ەرەپ�دانمان. لەم ڕا�ێۆرتەدا وردەکاری 

زیاتر دەربارەی بێڕیاردانمان دەخەینە ڕوو، هەروەها چۆن 
ئ�مە بەنیازی ه�نانەدی ئامانجمانیێن لەوەی ببینە بەشدارێکی 
بەر�ێرسیارانەی کۆمەاڵیەتی لە پ�کهاتەی ووزەی جیێهانیدا. 

ئ�مە شانازی دەکەیێن بەو کارەوە کە ئەنجامی دەدەیێن، بەاڵم 
زۆر بە ئاگایێن لەوەی کە ڕێگەیەکی دوورمان لە بەردەمدایە 

لە زەمینەیەکی خ�ێرا گۆڕاودا. هەرچۆن�ک ب�ت، ئ�مە بەهرە، 
شارەزایێی و کارامەیێی و �ابەندیمان هەیە لە بەرزتریێن 

ئاستەکانی گروو�ەکەدا بێۆ ڕووبەڕوو بێوونەوەی ئالنگارییەکانی 
ڕێگەمان و گەشەکردن لە زەمینەیەکی نوێدا. ال�ەڕەکانی دواتر 

بەڵگەن لەسەر ئەو گەشتەی کە گەنەڵ دەستی پ�کردووە، 
و ئەو بەهایانەی کە کارەکانی ئ�مە بەرەو پ�ش دەبەن. 

هیێواداریێن بێۆت دەربکەوێت کە نەک بە تەنها دەستمایەی 
دروستمان هەیە، لە شوێنی دروستیێن، و شوێنەواری دروست 

بەجێ دێڵیێن، بەڵکو هەموو ئەم دەستمایانە لە دەستی 
کەسان�کی دروستدان. 

 ب�ڵ ه�گز 
بەڕ�پوەبەری جێبەجێکار

دەکرێت �ەرەپ�دانی سەرچاوە سروشتیەکان کاریگەری بەرچاویان هەب�ت لەسەر باشکردنی 
ژیانی واڵتانی خانەخوێ و دەستەبەرکردنی هەلەکان بێۆ �ەرەپ�دان�کی دروستی ئابێوری 

 
بپۆ بەهێپزکردنی ز�اتری سرتاتیپژی بەردەوامیپی، گەنەڵ �ە�پڕەوی کۆمەڵێک لە �پراکتیپزە و ڕ�کەوتننامە نێپودەوڵەتیەکان دەکات. ئێمە بەردەوام دەبین لەسەر هەڵسەنگاندنی 

ڕا�پۆرتکردنمان بەراورد بە پێشنیارەکانی تیمی کاری ئاشکراکردنی دارا�پی �ە�پوەند�دار بە کەشوهەواوە )TCFD( و �ابەند�پن بە باشرتکردنی ڕا�پۆرتکردن لەژ�پر تیشکی 
پێشنیارەکاندا. وەک واژۆکەر�کی ڕ�کەوتننامەی جیپهانی نەتەوە �ەکگرتووەکان )UNGC( �شتگیپری ١٠ بنەما �ەسەندکراوە گەردوونیەکان و ئامانجەکانی �ەرەپێدانی بەردەوامیپی 

نەتەوە �ەکگرتووەکان )UNSDG( دەکە�پن. گەنەڵ هەروەها ئەندامە لە هەردوو ڕ�کخراوی شەفافیەتی نێپودەوڵەتی )Transparency International( ی شانشینی �ەکگرتوو 
و ترە�س)Trace(. ئەم هەواڵنە بە�ەکەوە �شتیپوانی ئامانجەکانمان دەکەن بپۆ بپوون بە بەشدار�کی بەر�پرسیارانەی کۆمەاڵ�ەتی لە پێکهاتەی ووزەی جیپهانیدا.

بەخ�ێرهاتن، �ەیام�ک لە بەڕێێوەبەری جێبەج�کارەوە بەردەوامە
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 م�ێژوومان هاندەری کاری بەردەوام 
و بەر�ێرسیارانەمانە

بێۆ ه�نانەدی �ابەندی و بەر�ێرسیارێتیەکانمان بەرامبەر کۆمەڵگە ناوخۆییەکان و حکومەتی 
هەرێمی کوردستان، گەنەڵ هاندەر بێووە بێۆ �ێراکتیێزەکانی کاری بەر�ێرسیارانە و سەقامگیێر بە 

هاوبەشی لەگەڵ حکومەت و کۆمەڵگەکان لەڕێگەی بەرنامەی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی 
)CSR( لە ٢٠٠٦ ەوە.

سرتاتیپژی بەر�پرسیار�تی کۆمەاڵ�ەتی جەخت دەکاتە 
سەر هێنانەدی پێداو�ستیە هەنووکەییەکانی کۆمەڵگە 

خانەخو�کان بە مەبەستی دروستکردنی کار�گەرییە 
بەرجەستە و سەقامگیپرەکان کە کواڵیتی ژ�ان باشرت 

دەکەن و توانای در�پژخا�ەنی گەورەتر دەستەبەر دەکەن. 
بپۆ دڵنیابپوون لە بەدەستهێنانی زۆرتر�پن سوودی ئابپوری بپۆ 

ناوچە ناوخۆکان، گەنەڵ پێشینە�پی دەدات بە هەلەکانی 
 )3Cs( ’کار لەگەڵ ئەوەی ئێمە بە ‘کۆمپانیا ناوچەییەکان

د�ار�مان کردوون. کۆمپانیا ناوچەییەکان )3Cs( بپر�تیە 
لەو کۆمپانیا ناوخۆییانەی کە بەڕ�پژەی ١٠٠٪ لەال�ەن 

هاو�شکانی ناوخۆوە خاوەندار�تیان دەکر�ت. سەلماندنی 
ناونیشانی کارکردنی کۆمپانیای ناوچە�پی )3C( بەشێکە لە 

�پرۆسەی بپڕوانامەی تۆمارکردنی فەرمی کۆمپانیاکە.

گەنەڵ بە چەندیێن ش�ێوازی بەشداریپ�کردن بەدرێێژایێی ساڵەکان، 
کاریگەرییەکی ئەرێنی هەبێووە بێۆ سەر دیاردە جیاجیاکانی 

ژیانی کۆمەڵگە لەو هەرێمانەدا کە کاریان ت�دا دەکات. ئەمەی 
الی خوارەوە ت�ێڕوانین�کی گشتی هەندێک لە چیێرۆکە هەرە 

بەرچاوەکانی ئەو سەرکەوتنانەیە کە گەنەڵ بەش�ک بێووە لێیان 
لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراقدا لە ٢٠٠٦ ەوە.

••   گەنەڵ گوژمەی تەرخانکردوە بێۆ ٢٤٥ �ێڕۆژەی وە�ەرهێنانی 
کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگەیبی و بە سەرکەوتوویێی گەیاندوونی

••   لە ٢٠١٩ و بەدواوە، ٢٣ کۆمپان�ای ناوچەیبی ناوخۆیبی 
خزمەتگوزاریەکان بێۆ چاالکیەکانی گەنەڵ دەستەبەر 

دەکەن لە هەموو هەرێمی کوردستانی ع�ێراقدا 

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

••   چاالکیەکانی گەنەڵ ئین�ێرجی بەش�ێوەیەکی ناڕاستەوخۆ 
�شتیێوانی لە زیاتر لە ٣٥٠ هاواڵتی لەڕێگەی گرێبەستەکان 

لەگەڵ کۆمپانیا و بەڵ�ندەرانەوە دەکات 

••   لە ٢٠١٥ ەوە ٥٤٦ خوێندکاری زانکۆ بەشدارییان کردووە لە 
بەرنامەی ڕاه�نانی تەکنیکیماندا 

••   لە ٢٠٠٧ ەوە، ت�می �بزیشکی کۆمپان�ای �ەڕ�بوە�بردنی 
نەوتی تەقتەقی سنوردار )TTOPCO( سااڵنە لەنێبوان 

٤٥ تا ٥٠ سەردانی �بزیشکی ئەنجامداوە �بۆ ١٥ گوندی 
دەورو�ەر، بێۆ دەستەبەرکردنی یارمەتی پ�ویست بێۆ 

نزیکەی ٤٥٠ تا ٥٥٠ کەس

••   لە ساڵی ٢٠٠٦ ەوە، گەنەڵ قەرە�بوی ٨٥٩ جوت�اری �ە 
�بڕی زیاتر لە ٢.٧ مل�بۆن دۆالر کردۆتەوە بەرامبەر بە 

بەکاره�نانی زەویەکانیان بێۆ شوێنی کارکردنمان

سرتاتیێژی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی جەخت دەکاتە سەر ه�نانەدی پ�داویستیە 
هەنووکەییەکانی کۆمەڵگە خانەخوێکان، بە مەبەستی دروستکردنی کاریگەرییە بەرجەستە و 

سەقامگیێرەکان کە کواڵیتی ژیان باشرت دەکەن و توانای درێێژخایەنی گەورەتر دەستەبەر دەکەن 

الی سەروو: ڕاهێنانی کشتوکاڵی بپۆ جوتیارانی ناوخۆ وەک 
بەشێک لە خولی ڕاهێنانی پیشە�پی بە میپوانداری گەنەڵ

 الی خواروو: خو�ندکارانی ناوخۆ سەرچاوەکانی 
 کتێبخانە�ەک لە گوند�کی تەقتەق بەکارد�نن کە 

لەال�ەن گەنەڵ دروستکراوە

بەخ�ێرهاتن
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سرتاتیێژی بەردەوامیمان

ئامانجی گەنەڵ ئەوەیە پ�شەنگی بکات بێۆ دروستکردنی بەها بێۆ خاوەن 
�شک وەک بەرهەمه�ن�کی بەر�ێرسیاری کۆمەاڵیەتی نەوت و گاز، و 

 بەشداریێی بکات بێۆ پ�کهاتەی ووزەی جیێهانی. 

ئامانجە سەقامگیپرەکانی �ەرەپێدان 
ڕێکەوتننامەی جیێهانی نەتەوە یەکگرتووەکان �التفۆرم�کە لەڕێگەیەوە کۆمپانیاکان �ابەندی دەردەبێڕن بە بەردەوامیێی و بەر�ێرسیارێتی 

هاوبەش لەئەستۆ دەگرن بێۆ بەدەسته�نانی جیێهان�کی باشرت، و هاوتاکردنی ئامانجمان بێۆ ئەوەی ببینە بەشداربێوویەکی بەر�ێرسیار لە 
پ�کهاتەی ووزەی جیێهانیدا. بەدرێێژایێی ئەم ڕا�ێۆرتە، تیشکمان خستۆتە سەر ئەو ئامانجە سەرەکیانەی کە زۆرتریێن �ەیێوەندیان هەیە بە 

کارەکەمان بێۆ ڕوونکردنەوەی ئەو بەهایەی بە کۆمەڵگەی دەبەخشیێن. 
ئەو ئامانجانەی زۆرتر�پن �ە�پوەند�دارن بە گەنەڵەوە ئەمانەن:

کاری �ەر�برس�ارانە 

دید

 گواستنەوەی 
ووزە

 �ەخش�بن �ە 
کۆمەڵگە

باشرتکردنی )لەهەر کوێیەکیش بێوار هەبێوو بە سیستم 
کردنی( سیستمە هەبێووەکانی بەڕێێوەبێردنی مەترسی 

و ئەو ئاراستانەی �ەیێوەندیدارن بە گۆڕینی کەشوهەوا 
وەک ش�ێوازێک بێۆ تۆکمەکردنی دەستمایە.

وەک وەبەره�ن�کی جێ سەرنج دەم�نینەوە بە پ�شبینی کردن و 
مامەڵەکردن لەگەڵ چاوەڕوانیە گۆڕاوەکانی وەبەره�ێن، بەم 
پ�یە یارمەتی گروو�ەکە دەدەیێن بێژاردەی ئەوەی هەب�ت کە 

بب�تە جێ سەرنجی بەرفراوانرتیێن بنەمای وەبەره�ێن.

دروستکردن و �اراستنی بەهای خاوەن �شک لەڕێگەی باشرتکردنی 
زیاتری بەڕێێوەبێردنی کاریگەرانەی مەترسیەکانی مۆڵەتی کارکردن، 

بەتایبەتی بە باشرتکردنی �ەیێوەندیە گرنگەکانی كار لەگەڵ 
کۆمەڵگەکان و هاوبەرژەوەندیەکانی تری ناو واڵتانی خانەخوێمان.

بێۆ بەدەسته�نانی ئامانجەکانمان، کولتورێک لە بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی 
و بەها ڕوونەکانی دامەزراوەکە تۆکمە دەکەیێن. ئ�مە ئاراستەمان لەگەڵ 

باشرتیێن کردارەکانی گروو�ێی هاوەاڵنی پیشەسازیمان هاوشان دەکەیێن و 
هەوڵ دەدەیێن بێۆ بەدەسته�نانی پ�گە پ�شەنگەکان لە بێوارە سەرەکیەکاندا.

1
2

3

4

5

6
7

89
10

11

12

14

15
16 17

13
پێکەوەگر�دانی ئامانجەکانی 

گەشەپێدانی بەردەوامی و 
سرتاتیجی بەردەوامی گەنەڵ

بەخ�ێرهاتن

هاو�ەش�ەتی 17
ئاشتی، داد�ەروەری و دامەزراوە �ەهێبزەکان  16

ژیان لەسەر زەوی 15

گۆڕانی کەشوهەوا 13

  �ەکار�بردن و   12
�ەرهەمهێنانی �ەر�برس�ارانە

نەمانی هەژاری 1

تەندروستی و خۆشگووزەرانی �اش  3

 

�ەروەردەی نایاب 4

ئاوی خاو�بن و ئاوەڕۆ    6

کاری شکۆدار و گەشەکردنی ئا�بوری  8



8         ڕا�ێۆرتی بەردەوامی گەنەڵ ئین�ێرجی ٢٠١٩ 

گواستنەوەی ووزە

گەنەڵ هەگبەیەک دەستمایەی 
هەیە کە لە ئایندەیەک �ێڕۆژەی 

کەمرت و باشرتی سامانە 
سروشتیەکاندا ج�ێی دەب�تەوە

ئامانجەکانمان:
کەمکردنەوەی دەردانەکان، زیادکردنی توانای ووزە، و هەڵسەنگاندنی مەترسیەکانی گۆڕانی کەشوهەوای 

�ەیێوەندیدار بە چاالکیەکانمان و هەلە گونجاوەکانی کەمکردنەوەی مەترسی.

بەرەوپێش چوونمان: 
باشرتکردنی چاودێێری و هوشیاری مەترسی �ەیێوەندیدار بە کەشوهەوا لەالیەن بێۆرد و  بەڕێێوەبێردنی بااڵ 

لەڕێگەی لەخۆگرتنی ژینگە و کۆمەاڵیەتی و بەڕێێوەبێردن )ESG( وەک بابەت�کی ئەجندای کۆبێوونەوەکانی 
بێۆرد و لیێژنەی جێبەج�کار دوو جار لە ٢٠١٩ دا. ئ�مە تواناکانی چاودێێریکردن و پ�شبینیکردنی دەردانەکانی 

 )API( ناوخۆمان باشرت کردووە بە �ابەندبێوون بە �ێوختەی �ەیمانگەی نەوتی ئەمریکی )GHG( گرینهاوس
سەبارەت بە ش�ێوازناسیەکانی دەردانەکانی گازی گرینهاوس بێۆ پیشەسازی نەوت و گاز و مەشقی شیکاریێی 

سیناریێۆمان ئەنجامداوە بێۆ تاقیکردنەوەی ڕێێژەی مروونەتمان لە ئابێوریەکی سنوردارکراوی کاربێۆندا. ئ�مە 
پ�وەرێکی سوتاندنی دامەزراوەیێی �ەرە پ�دەدەیێن و �ابەندیێن بە جێبەج�کردنی ئەمەوە لە کۆتایێی ٢٠٢٠ دا.

بەرەو ئا�ندە: 
سرتاتیێژەکانی کەمکردنەوەی کاریگەریێی دەردانەکان و ئاو لە �ەرەسەندندان و ت�کەڵ بە �النەکانی 

�ەرەپ�دان دەکرێێن بێۆ هەریەک لە دەستمایەکانمان.
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 توێێژینەوەی بابەت: 
 کەمکردنەوەی سوتاندنی 

غاز لە پ�شخابێور 
لە ٢٠١٩، گەنەڵ بە هاوکاری هاوبەشی �ێڕۆژەی خۆی و 

کاربەڕێکخەری گرێبەستی هاوبەشی بەرهەمه�نانی تاوکێ 
Taweke PSC(،DNO(، دەستیکرد بە �ێڕۆژەی غازی 

پ�شخابێور. ئەمە یەکەم �ێڕۆژەی دانانی غاز بێوو لە هەرێمی 
کوردستانی ع�ێراق.

مەبەست لە �ێڕۆژەکە بێریتی بێوو لە گرتن، چارەسەرکردن، و �ەستاندنی غازی 
زيادەی �ەیێوەست بە بەرهەمه�نانەوە لە پ�شخابێور و گواستنەوەی بێۆ خستنە 

ن�ێو عەمباری تەباشیێریێی تاوکێ، بێۆ کەمکردنەوەی سوتاندنی غاز لە پ�شخابێور و 
هەروەها کەمکردنەوەیەکی بەرچاوی دەردانەکانی دووانە ئۆکسیدی کاربێۆنیش، 

هاوکاتیش زیادکردنی گ�ێڕانەوەی نەوت لە ک�ڵگەی تاوکێ. پ�ش ئەم �ێڕۆژەیە، 
بەرهەمی غازی پ�شخابێور نزیکەی ٢٠ MMscf )ملیێۆن �ێێ س�جا( بێوو لە 

ڕۆژێکدا، کە هەمووی دەسووتا. هەرچۆن�ک ب�ت، �اش دەستپ�کردنی هاوسەنگی 
 چاالکیەکانی کارگەکە، لەناوەڕاستی ساڵی ٢٠٢٠ دا ئەم ژمارەیە بەڕێێژەی زیاتر 

لە ٧٥٪ کەمیکرد.
سوتاندنی غازی �ەیێوەست بە �اشماوەکان ه�شتا پ�ویستە بێۆ بەردەوامبێوون 

لەسەر بەرهەمه�نانی سەالمەتی چاالکیەکانی چارەسەری نەوت و گاز. �ێڕۆژەکە 
لە حوزەیێرانی ٢٠٢٠ خرایەگەڕ و خستنەناوی غاز بێۆ ن�ێو ک�ڵگەی تاوکێ ئ�ستا 

لەکاردایە. ئەمە �ێڕۆژەیەکی مەزنی کەمکردنەوەی دەردانەکانە بێۆ گەنەڵ، 
لەبەرئەوەی دەردانەکانی پ�شخابێور دەگەیشتە هەتا ٨٥٪ ی �ێرۆفایلی ٢٠١٩ مان، 

و تەواوکردنی ئەم �ێڕۆژەیە بێووە مایەی کەمکردنەوەی چڕی کاربێۆنی گەنەڵ لە 
هەموو دەستمایەکانی بەرهەمه�نانەوە بێۆ ٧ کگم گازی دووانە ئۆکسیدی کاربێۆن بێۆ 

.)CO2e/barrel( هەر بەرمیل�ک

گواستنەوەی ووزە

 کەمکردنەوە بەڕێێژەی 

 ٪٧٥ 
لە سوتاندنی غاز
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بەخشیپن بە کۆمەڵگە

گەنەڵ هەلەکانی کاری ناوخۆ و 
سەرچاوە ناوخۆییەکان دروست دەکات، 

و وەبەره�نان دەکات لەو �ێڕۆژانەدا کە 
پ�داویستیەکانی کەرتەکانی �ەروەردە، 
تەندروستی و دامەزراندن دێن�تە کایەوە 

ئامانجەکانمان:
تۆکمەکردنی سوودەکانی هەمەچەشنەیێی لەڕێگەی ه�ێزی کاری جیێهانیمانەوە و بنیاتنانی �ەیێوەندی 

نایاب لەگەڵ کۆمەڵگە، لەهەمان کاتیشدا ه�نانەکایەی هەلی کارکردن و ڕێێڕەوەکانی پیشە لەسەر 
ئاستی ناوخۆیێی لە واڵتانی خانەخوێماندا.  

بەرەوپێش چوونمان: 
•  ئ�مە بەردەوامیێن لە تیشک خستنە سەر سوودەکانی �ەروەردە، تەندروستی، و ئابێوری لە 

هەوڵەکانی �الندانانی کۆمەڵگەماندا
هەتا ئەمڕۆ ٢٤٥ وەبەره�نانی کۆمەاڵیەتی لەڕێگەی �ێڕۆژەکانی کۆمەڵگەوە ئەنجام دراوە   •

•  ڕێێوشوێن�کی نوێێی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی )CSR( لە ٢٠١٩ دا ه�رنایە کایەوە کە هاوشان بێوە 
ISO26000 لەگەڵ

�اک�جەکانی قەرەبێووی گونجاو، کە بەگوێێرەی هەریەک لە ناوچەکان داڕێێژراوە   •

بەرەو ئا�ندە: 
ئ�مە �الندانان لە �ەرەپ�دانی ه�ێزی کار و مەرجەکانی بەکاره�نانی ناوخۆیێی بەکاردێنیێن بێۆ رێنمایێی 

کردنمان لەکات�کدا بەرەو قۆناغی داهاتووی چاالکیەکانمان لە ناوچەکانی خانەخوێماندا هەنگاو 
دەنێین. پ�داچوونەوەی بەردەوام بە ئامارە ناوخۆییەکانماندا یارمەتیدەرمان دەب�ت بێۆ تیشک خستنە 

سەر ئامانجەکانی ئایندەمان. ئەو دەرفەتانەی بەڕێگەی زیادکردنی چاالکی کارکردن دەستەبەر 
دەبێن یارمەتیمان دەدەن �شتیێوانی کۆمەڵگە ناوخۆییەکانمان بکەیێن لەو بێوارانەدا کە سەرنجمان 

لەسەریانە:سودەکانی �ەروەردە، تەندروستی، و ئابێوری.  



11         ڕا�ێۆرتی بەردەوامی گەنەڵ ئین�ێرجی ٢٠١٩ 

بەشداریپ�کردنی کۆمەڵگە

بێۆ ه�نانەدی �ابەندیمان بە کۆمەڵگە ناوخۆییەکان و حکومەتی هەرێمی کوردستان، گەنەڵ هانی 
�ێراکتیێزەکانی کاری بەر�ێرسیارانە و سەقامگیێر دەدات بە هاوبەشی لەگەڵ دەسەاڵتی ناوخۆیێی و 

 .)CSR( کۆمەڵگە لەڕێگەی بەرنامەی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی

�ێڕۆژەکانی وەبەره�نانی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگە لە 
هەرێمی کوردستانی ع�ێراق بەش�کی دانەبێڕاوە لە 

سرتاتیێژی دامەزراوەیێی گەنەڵ ئین�ێرجی. گەنەڵ هەر لە 
سەرەتای دامەزراندنیەوە بەردەوام پ�زانینی هەبێووە بێۆ 

بەر�ێرسیارێتیەکانی و بەرنامەکانی �ەرەپ�دانی کۆمەاڵیەتی 
لەسەر بنەمای ئاراستەیەکی سیانەیێی جێبەجێیکردون 

ئەمەش بە کارکردنی هاوبەش لەگەڵ کۆمەڵگە ناوخۆییەکان 
و حکومەت. سرتاتیێژی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتیمان 

جەخت دەکاتە سەر ه�نانەدی پ�داویستیەکانی کۆمەڵگە، بە 
مەبەستی دروستکردنی کاریگەری بەرجەستە و سەقامگیێر 

کە کواڵیتی ژیان بێۆ خەڵکی ناوچەکە باشرت دەکەن، و 
یارمەتیان دەدەن سەرکەوتنی درێێژخایەنی گەورەتر بەدەست 

بێه�نن. ئ�مە لە چەندیێن ئاستدا لەگەڵ هاوبەرژەوەندیەکان 
کاردەکەیێن لەپ�ناوی ه�نانەکایەی کاریگەرییەکی ئەرێنی بێۆ 

سەر الیەنە جیاجیاکانی ژیانی کۆمەڵگە. 

 �شتیێوانیکردنی ئەو کۆمەڵگانەی کە کاریان ت�دا دەکەیێن 
 مەرج�کی بنەڕەتیە بێۆ سەرکەوتنی بەردەواممان و لە کانونی 

دووەمی ٢٠١٩ دا ڕێێوشوێن�کی نوێێی بەر�ێرسیارێتی 
کۆمەاڵیەتی )CSR( �ەرەی پ�درا لەسەر بنەمای ڕێبەری 
بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی ISO 26000. ڕیێزبەندیمان 

لەگەڵ ISO 26000 یارمەتیمان دەدات چاوەڕوانیەکانی 
کۆمەڵگە لەسەر بنەمای كرداره �ەسەندکراوەکانی 
بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی )CSR( لەسەر ئاستی 

ن�ێودەوڵەتی بەڕێێوە ببەیێن کە �ەیێوەسنت بە �ەرەپ�دانی 
بەردەوام، مافەکانی مرۆڤ، و ژینگە و فراوانکردنی هەوڵەکانی 

گەنەڵ بێۆ ه�نانەکایەی �النی سرتاتیێژی زیاتر و کارپ�کردنی 
ش�ێوازناسیەکی سیستماتیکی بێۆ جێبەج�کردنی بەرنامەکانی 

بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی )CSR( ی گرووپ لە ئایندەدا.

سەبارەت بە گەنەڵ، پ�زانینی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی 
ناسینەوەی هاوبەرژەوەندیە کارت�کراوەکان و بەشداریکردن 

لەگەڵیاندا دەگرێتەوە. گەنەڵ ڕێێز دەگرێت لە بەرژەوەندیەکانی 
هاوبەرژەوەندیەکانی خۆی و ڕەچاویان دەکات، کە بەهۆی 

بێڕیار و چاالکیەکانیەوە کاریگەرییان لەسەر دروستبێووە. 
ئ�مە چەندیێن سرتاتیێژی بەشداریپ�کردنمان �ەرەپ�داوە و 

کارمان پ�کردوون بێۆ دڵنیابێوون لە هەبێوونی �ەیێوەندی گونجاو 
لەگەڵ هاوبەرژەوەندیە سەرەکیەکان بە مەبەستی بنیاتنانی 

�ەیێوەندی جێ متمانە و سەقامگیێر و ئەرێنی. 

سرتاتیێژی بەشداریپ�کردنمان دڵنیایێی ئەوە دەدات کە هەموو 
هاوبەرژەوەندیەکانمان دیاری دەکەیێن، داتای دیمۆگرافی 

کۆدەکەینەوە بێۆ ت�گەیشنت لە کولتوری ناوخۆ و کەمکردنەوە 
یان ه�ێورکردنەوەی کاریگەرییە نەرێنیە چاوڕوانکراوەکان. 
 )CSR( دەستپ�شخەرییەکانی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی

ی ئ�مە لەسەر بنەمای ئەنجامەکانی ئەم هەڵسەنگاندنە 
کۆمەاڵیەتیانە �ەرەیان پ�دراوە و ڕێنمایێی کراون، کە 

 )CSR( لەڕێگەیانەوە تیمی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی
پ�داویستیەکانی ناوخۆ دیاری دەکات و لیستەکانی �ێڕۆژە 

ئامادە دەکرێێن. داڕشنت و گەیاندنی �ێڕۆژەکانی بەر�ێرسیارێتی 
کۆمەاڵیەتی )CSR( ی ئ�مە بە چەند قۆناغ�کی سەرەکیدا 

ت�دە�ەڕن. ئ�مە دەستدەکەیێن بە هەڵسەنگاندن لەسەر 
بنەمای پ�ویستی و راوێێژکردن لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆ.

بەخشیێن بە کۆمەڵگە

٢٣
کۆمپانیای کۆمەڵگەی ناوخۆ خزمەتگوزاریەکان بێۆ 

چاالکیەکانی گەنەڵ دەستەبەر دەکەن 

١٢٢
هاواڵتی ناوچەکە ناڕاستەوخۆ لەڕێگەی چاالکیەکانمان  

لە کۆمپانیای بەڕێێوەبێردنی نەوتی تەقتەقی 
سنوردار)TTOPCO( دامەزرێرناون  

  ١،٧٥٤
خوێندکار سوودمەند بێوون لە دابینکردنی سوتەمەنی بێۆ 

گەرمکردنەوە کە لەالیەن گەنەڵ لە ٢٠١٩ دا  

 زیاتر لە بێڕی 

٢.٧ ملیێۆن دۆالر  
وەک قەرەبێوو دراوە بە ٨٥٩ جوتیار 
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زنجیێرەیەک کۆبێوونەوەی کراوە لەگەڵ گوندنشینەکان، پ�شەنگانی 
 )CSR( کۆمەڵگە، قایمقام، و تیمی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی

ی ئ�مەدا ئەنجام دەدرێێن. �ێڕۆژە پ�شنیارکراوەکان بەگوێێرەی 
ڕێێوشوێنی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی )CSR( ی گەنەڵ، 

پ�داویستیەکانی کۆمەڵگە، �ێڕۆژە �الن بێۆدانراوەکانی حکومەت، 
و ڕێنماییەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان دیاری دەکرێێن. 

�ەسەندکردنی کۆتای �ێڕۆژەکانی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی 
)CSR( لەالیەن لیێژنەی بەڕێێوەبێردنی گەنەڵ ئەنجام دەدرێت، کە 

بێودجەی سااڵنەی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی )CSR( تەرخان 
دەکات. پ�ش دەستپ�کردنی �ێڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان، نوێنەرێکی 

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لیستی �ێڕۆژەکە پ�شکەش بە 
دەسەاڵتدارانی ناوخۆ دەکات، کە هەماهەنگی ئامادەکاریەکان 

دەکەن بێۆ گەیاندن و ئیدامە پ�دانی �ێڕۆژە �اش تەواو بێوون. 
بەگوێێرەی مەودای �ێڕۆژەکە، گرێبەستەکان یان ئەوەتا لەڕێگەی 

�ێرۆسەی تەندەرکردن بەڕێێوە دەچن، ئیرت بەڵ�ندەری ناوخۆ ب�ت 
یان کۆمپانیای کۆمەڵگەیێی ناوخۆ یاخود بە هاوبەشی لەگەڵ 
ڕێکخراوێکی ناحکومی ناوخۆدا جێبەجێ دەکرێێن. �اش تەواو 

بێوونی �ێڕۆژەکە، بە فەرمی دەدرێتە دەست دەسەاڵتدارانی 
حکومەتی ناوخۆ. 

دەکرێت سەرچاوە سروشتیەکان ئەگەر بەش�ێوەیەکی دروست 
بەکاربێه�رنێێن، سوودێکی مەزن بگەیەنن بە کواڵیتی ژیان لە 

واڵتانی خانەخوێ. ئامانجی گەنەڵ دڵنیابێوونە لە ه�نانەدی ئەمە. 
هەر لەڕێگەی بەشداریپ�کردنی کۆمەڵگەوە بێووە کە گەنەڵ 

پ�داویستیە هەرە هەنووکەییەکانی دیاری کردووە و بەم پ�یە 
�ابەندی دەربێڕیێوە بە سەرنج خستنە سەر بێوارە سەرەکیەکان 

لەوانە �ەرەپ�دانی ئابێوری، تەندروستی پ�شخراوی کۆمەڵگە، و 
�ەروەردە و ف�ێرکردن.  �ێڕۆژەکانمان دانیشتووانی کەمدەرامەت 
و �ەراوێێزخراو لەخۆدەگرن، وەک ژنان و گەنجان، بە مەبەستی 

دەستەبەرکردنی هەلەکان بێۆیان بێۆ دەستگەیشنت بە 
خزمەتگوزاریەکانی کۆمەڵگە و باشرتکردنی کارامەییەکانی توانا. 

شێپوازە فرە ڕوو و هەمەچەشنەکانی 
بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە

ۆرکشۆ�ەکانی ڕاو�بژکاری 
لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵگەی ناوخۆ و نوێنەرانی 

گوندەکانی دەوروبەری ئەو شوێنانەی کە 
چاالکیەکانی ت�دا ئەنجام دەدرێێن

كارمەند و ڕ�کخەری �ەیبوەندیە 
کۆمەاڵیەت�ەکان

گەنەڵ هەڵدەست�ت بە بەکرێگرتنی خەڵکی ناوچەکە 
 بێۆ ئەم ڕۆڵە گرنگە بێۆ بەدەمەوەچوونی ڕاستەوخۆ 

 و دەستبەجێ بێۆ هەر ئەگەرێکی ستەمل�کراویێی 
و ناکۆکی

ڕا�برس�ە کۆمەاڵیەت�ەکان
 )CSR( تیمەکانی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی

ڕا�ێرسیە کۆمەاڵیەتیەکان ئەنجام دەدەن بێۆ 
دیاریکردن و دیکۆم�نتکردنی پ�داویستیە تایبەتەکان 

و نیگەرانیەکانی خەڵکی ناوچەکە

ل�بژنەی تایبەتی کارە ناوخۆی�ەکان
لیێژنەیەکی گشتگیێر پ�که�رناوە بێۆ دڵنیابێوون 

لە دابەشکردنی یەکسانی هەموو پیشە 
خزمەتگوزاریەکانی کارکردن بێۆ ئەندامانی 

کۆمەڵگەی ناوخۆ. ئەندامانی لیێژنەکە نوێنەرانی 
کارگ�ێڕی ناوخۆ و ڕێکخراوی ئاسایش لەخۆ دەگرێت

دیاریکردنی 
ل�ستی �بڕۆژەکانی 

�ەر�برس�ار�تی 
 )CSR( کۆمەاڵیەتی

�بۆ هەر ناوچەیەک

�ە فەرم�کردنی 
ئامادەکاریەکان 

لەگەڵ دەسەاڵتی 
ناوخۆ  �بۆ 

�ەردەوامببوون �اش 
تەواو �بوون

تەواوکردنی 
گرێبەستەکان و 
ڕ�کارەکانی دژە 

�ەرت�بل و گەندەڵی 
و ڕ�کارەکانی 

پێداچوونەوە

پێش�نەیبی دان 
�ە کاری ناوخۆ 

و ڕ�کخراوە 
ناوخۆی�ەکان �بۆ 

ب�ناسازی یان 
جێبەجێکردن

سەر�ەرشتی گشتی 
یان جێبەجێکردن 

�ە هەماهەنگی 
لەگەڵ وەزارەتە 

�ەیبوەندیدارەکان

گواستنەوەی 
فەرمی خاوەندار�تی 

�بڕۆژەکان �بۆ 
دەسەاڵتدارانی 

حکومەتی ناوخۆ 
و پێداچوونەوە 

�ە هۆکارەکانی 
جێبەجێکردن

)CSR( قۆناغە سەرەک�ەکانی �بڕۆژەکانی �ەر�برس�ار�تی کۆمەاڵیەتی

بەخشیێن بە کۆمەڵگە، بەشداریپ�کردنی کۆمەڵگە بەردەوامە
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�ەروەردە و فێبرکردن 
�پڕۆژەکانی �ەروەردە و فێپرکردنی گەنەڵ بەدر�پژا�پی سااڵن 

بەشداربپوە لە �ەرەپێدانی کەرتی �ەروەردە و فێپرکردنی 
هەر�می کوردستانی عێپراق، ژ�نگەی کار�گەری فێپربپوونی 

ز�اتری خوڵقاندووە، و جەختی کردووە لەسەر گرنگی 
�ەروەردە و فێپرکردن لە کۆمەڵگە ناوخۆییەکاندا. 

�ێڕۆژە جیاوازەکانی گەنەڵ کە �ەیێوەندیدارن بە �ەروەردە 
و ف�ێرکردن بە درێێژایێی سااڵن ئەمانە لەخۆدەگرێت: 

نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەکان لە هەموو هەرێمدا، 
دروستکردنی کتێبخانەیەک و دایەنگەیەک، و کڕینی 

کۆمپیوتەر، کت�ب، پ�داویستیەکانی خوێندنگە، کەرەستەکانی 
وەرزشی و یاری مندااڵن. 

بێۆ نمونە، لە ٢٠١٩ دا، لەو �ێڕۆژە سەرەکیانەی لە قەرەداغ 
ئەنجامدراون دەستەبەرکردنی زۆ�ا و سوتەمەنی بێوو بێۆ 

٣٦ خوێندنگە کە ١،٧٥٤ خوێندکاریان هەیە لە ناوچەکانی 
دەوروبەرەوە، نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەیەک کە ٧٠ 

خوێندکاری هەیە، بەخشینی یاری مندااڵن، دابینکردنی ڕاخەر 
بێۆ دوو باخچەی ساوایان بێۆ ١١٠ منداڵ، و دابینکردنی کەلو�ەلی 

وەرزشی بێۆ تیپ�کی وەرزشی. 
گەنەڵ هەروەها بەردەوامە لەسەر ڕێکخسنت و دابینکردنی 

بەرنامەکانی �ەروەردەیێی و ڕاه�نان، کارامەییەکانی وانە 
وتنەوە کە سوودی هاوبەشی هەیە بێۆ خەڵکی ناوچەکە و 
گەنەڵ بەوەی ه�ێزی کار لە ئایندەدا دەستەبەر دەکات. لە 

٢٠١٦، بەشی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی )CSR( دەستیکرد 
بە دەستپ�شخەری ڕاه�نان بێۆ زمانی ئینگلیێزی و ڕاه�نانی 

تەکنۆلۆژیای زانیاری بێۆ دانیشتووانی ناوچەکە. هەتا ئەمڕۆ کۆی 
١١٦ پیاو و ژنی ناوچەکە سوودمەند بێوون لەم خولی ڕاه�نانە. 

بە هاوکاری زانکۆ ناوخۆکانی کۆیە، سل�مانی و هەول�ێر، ڕاه�نانی 
تەکنیکی و تواناسازی بێۆ خوێندکارانی ئەندازیاریێی دەستەبەر 

دەکەیێن. لە ٢٠١٩ دا، ٢٦٢ خوێندکار بەشدارییان کرد لە 
بەرنامەی خولی هاوینەماندا لە �ێڕۆژەی تەقتەق.  

بنیاتنانی �ەیێوەندیەکی ئەرێنی سەقامگیێر لەگەڵ دامەزراوە 
�ەروەردەییەکان و زانکۆکان لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق 

بەش�کی بەرچاوە لە سرتاتیێژی وەبەره�نانی کۆمەڵگە. لە 
٢٠١٤ ەوە گەنەڵ �ەیێوەندیەکی هاریکارانەی بەستووە لەگەڵ 

زانکۆی ئەمریکی لە سل�مانی، و گەنەڵ بەهیێوایە لە هاریکاری 
زانکۆکە لە ئایندەدا بەردەوام ب�ت لەڕێگەی �اڵپشتی کردنی 

زنجیێرەیەک کۆڕبەندی زانستی.

تەندروستی 
ئێمە لە کەرتی تەندروستی، بەدر�پژا�پی ئەم سااڵنە 

ژمارە�ەک �پڕۆژەمان جێبەجێکردووە بپۆ �ەرەپێدانی کەرتی 
تەندروستی هەر�م و کار�گەرییەکی ئەر�نی ڕاستەوخۆمان 

هەبپووە لەسەر کۆمەڵگە ناوخۆ�پی و هەر�میەکان.

گەنەڵ ماوەیەکی زۆرە �شتیێوانی نەخۆشخانەی هیێوا بێۆ 
چارەسەرکردنی ش�ێر�ەنجە لە سل�مانی دەکات، یەکەمجار 

لەڕێگەی کڕینی ئام�ێری �ێزیشکی تەکنیکی بەرز لە ٢٠١٣ دا و 
�اشان لەڕێگەی دروستکردنی تاقیگەیەکی نوێێی بەکرتیێۆلۆجی 

لە ٢٠١٤. سااڵنە هەروەها گەنەڵ تیمی �ێزیشکی تەقتەقی 
خۆی دەن�ێرێت بێۆ ئەنجامدانی سەردانەکان لەسەر بنەمای 

دووهەفتە جارێک بێۆ ١٥ گوندی دەوروبەری �ێڕۆژەکە. سااڵنە 
نزیکەی ٤٥ بێۆ ٥٠ سەردانی �ێزیشکی ئەنجام دەدرێت، کە 

بەهۆیەوە نزیکەی ٤٥٠ تا ٥٠٠ نەخۆش لە هەموو شوێنەکان 
چاودێێری �ێزیشکی وەردەگرن. لە ٢٠١٩، گەنەڵ ٤٧ سەردانی 

�ێزیشکی ئەنجامداوە و خزمەتگوزاری �ێزیشکی پ�شکەش بە 
٤٣٧ نەخۆش کردووە.

سوودە ئا�بوریەکان 
بە �شتگیپر�کردنی �ەرەپێدانی ئابپوری و �پڕۆژەکانی ڕاهێنان 

بپۆ ئەندامانی کۆمەڵگەی ناوخۆ، گەنەڵ پیشانی دەدات 
چۆن دەکر�ت سوودەکانی کەرتی ووزە کەرتە ئابپورییە 

�شتیپوانیە جیاجیاکان تۆکمە بکات کە هەلەکانی دامەزراندنی 
ز�اتر فەراهەم دەکەن.  

گەورەترینی داواکاریەکان کە لە هاواڵتیانی ناوخۆوە 
ئاراستەمان دەکرێت، و ڕاستەوخۆتریێن ڕێگە کە بتوانیێن 

بەهۆیەوە ژیانیان باشرت بکەیێن، دەستەبەرکردنی دامەزراندنە. 
بە دامەزراندن و کڕینی کەلو�ەل لە ناوخۆدا هەرکات�ک 

بگونج�ت، و داوا بکەیێن لە بەڵ�ندەران هەمان شت ئەنجام 
بدەن، دەتوانیێن جیاوازیەکی دەستبەجێ لە ژیانی خ�ێزانەکانی 

ناوخۆدا ئەنجام بدەیێن. ئ�مە لەمبارەیەوە، ڕێێوشوێن�کی 
دابینکردنی ناوخۆیێی و �النی �ەرەپ�دانی ه�ێزی کاری 

ناوخۆمان �ەرەپ�داوە.  ڕێێوشوێنی دابینکردنی ناوخۆمان 
دڵنیایێی خۆماڵیکردنی چاالکیەکانمان دەدات بەگوێێرەی 

�ابەندیەکانی لیێژنەی ئاراستەکردنی �ێڕۆژەکانمان. بەڵگەنامەی 
ڕێێوشوێێن و ڕێنماییەکان دەستەواژە و مەرجە بنەڕەتیەکان 

لەخۆدەگرێت کە دەب�ت بخرێنەگەڕ کات�ک لەگەڵ کۆمپانیا 
ناوخۆییەکان کاردەکەیێن و چۆن�تی بەدەمەوەچوونی 

داواکارییەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لەالیەن گەنەڵ 
بە جێبەج�کردنی ڕێسا و ڕێنماییەکان و �ەیێڕەوەکانی. ئامانجی 

ئەم  ڕێێوشوێنە بێۆ بەڵ�ندەرانی ناوخۆ بێڕەخس�ن�ت بێۆ دابینکردنی 
خزمەتگوزاریەکان بێۆ چاالکیەکانمان و دڵنیابێوون لەوەی 

دەتوانرێت زۆرتریێن ژمارەی هاواڵتیان لەڕێگەی زنجیێرەی 
دابینکردنەکانمانەوە دابمەزرێرنێێن.

خو�ندکارانی ناوخۆ لە خو�ندنگەی ناوەندی قۆرەتو کە 
گەنەڵ لە ٢٠١٤ نۆژەنی کردەوە

بەخشیێن بە کۆمەڵگە، بەشداریپ�کردنی کۆمەڵگە بەردەوامە

زیادکردنی کۆمپان�ا ناوخۆی�ەکان )3CS( دەستە�ەرکردنی 
خزمەتگوزاری �بۆ کۆمپان�ای �ەڕ�بوە�بردنی نەوتی 

تەقتەقی سنوردار )TTOPCO( و هاواڵت�ان لەڕ�گەی 
کۆمپان�ا ناوخۆی�ەکان )3CS( دامەزر�رناون

تاوەکو کۆتایێی ٢٠١٥ و 
ساڵ�ک پ�شرت ٧ کۆمپانیا 

کۆمەڵگەیێی ناوخۆیێی 
)3Cs( هەبێووە

تاوەکو کۆتایێی ٢٠١٦،  
٩ کۆمپانیا کۆمەڵگەیێی 

 )3Cs( ناوخۆیێی
هەبێووە

تاوەکو کۆتایێی 
٢٠١٩، ١٩ کۆمپانیا 

کۆمەڵگەیێی ناوخۆیێی 
)3Cs( هەبێووە

 ٦٣ 
کەسی 

ناوخۆیێی 
دامەزرێرناون

 ١٠٠ 
کەسی 

ناوخۆیێی 
دامەزرێرناون

 ١٢٢ 
کەسی 

ناوخۆیێی 
دامەزرێرناون

�ەرنامەی ڕاهێنانی هاوینەیبی تەقتەق

٣٠٠

٢٠٠

١٠٠

٠
٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

خوێندکاران

١٠٥٨٥٩٤

٢٦٢
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ئ�مە هەروەها �شتگیێری کۆمپانیا ناوخۆییەکان دەکەیێن، 
لەوانە هاوردەکاران و دابینکەرانی ناوخۆ لە هەوڵیاندا بێۆ 
�ەرەپ�دانی تواناکان بێۆ ئاستی پ�وەرە ن�ێودەوڵەتیەکانی 

ک�ڵگەی نەوتی و هەتا بتوانرێت لە ناوخۆدا بەکرێ بگیێرێێن. بێۆ 
نمونە، ئ�مە �الن و سرتاتیێژمان �ەرەپ�داوە و جێبەج�کردووە 

بێۆ باشکردنی توانا تەکنیکیەکانی کۆمپانیا ناوخۆییەکان بێۆ 
�شتیێوانیکردنیان لەڕێگەی �ێرۆسەی تەندەرکردنەوە. هەروەها 

ئ�مە هانی ڕێێوشوێنی دابینکردنی ناوخۆمان داوە لەگەڵ 
کۆمپانیا ناوخۆییەکان، ئەمەش بێووە بە مایەی زیادکردنی 

ژمارەی بەگەڕخستنی ناوخۆ. لە کۆتایشدا، ئ�مە پ�شینەیێی 
بە کۆمپانیا ناوخۆییەکان دەدەیێن لە �ێرۆسەی تەندەرکردندا 

بێۆ ئەو خزمەتگوزاریانەی کە پ�ویستیان بە کارامەیێی 
تەکنیکی نییە. بەمەش توانای دارایێی کۆمپانیا ناوخۆییەکان 
زیادکردووە و دڵنیایێی دەدەیێن لە گەیاندنی سوودی ئابێوری 

بە کۆمەڵگە ناوخۆییەکان. گەنەڵ �ابەندە بە بەکاره�نانی 
بەرنامەکانی �ەرەپ�دانی ه�ێزی کاری ناوخۆ کە کارمەندانی 

ناوخۆ لە �ێڕۆژەکانیدا دادەمەزرێن�ت لەبەرئەوەی بەشداریکردنی 
ئەمانە بەها بە ئابێوری ناوخۆیان دەبەخش�ت. بێۆ نمونە، لە 
٢٠١٩، لە کۆی ٣٢٦ کارمەندی هەمیشەیێی لە کۆمپانیای 

 ٢٤١ ،)TTOPCO( بەڕێێوەبێردنی نەوتی تەقتەقی سنوردار
کارمەندیان ناوخۆیێی بێوون. لەکات�کدا کارکردن لە بلۆکی 
قەرەداغ تازە دەستی پ�کردووە لە ٢٠١٩، پ�شبینی ئەوە 

دەکرێت لە داهاتوویەکی نزیکدا هەلەکانی دامەزراندن ب�ن�تە 
کایەوە، و ئ�مە �ابەندیێن بە زامنکردنی ئەوەی زۆرتریێن ژمارەی 

کارمەندان خەڵکی ناوخۆ بێن. گەنەڵ خۆشحاڵە بە چوونە ن�ێو 
کاری هاوبەش لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆ و پ�شەنگی هەلەکانی 

دامەزراندنی ناوخۆ دەکات. 

بەخشیێن بە کۆمەڵگە، بەشداریپ�کردنی کۆمەڵگە بەردەوامە

 کۆی �بڕی �ارەی گرێبەستکراو لەگەڵ کۆمپان�ا ناوخۆی�ەکان 
�ە دۆالری ئەمریکی

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٥.٥ مل�بۆن

٧.٧ مل�بۆن

٩.٣ مل�بۆن

٥.٩ مل�بۆن

٧.٩ مل�بۆن
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خەڵک و هەمەچەشنی

ئ�مە �ابەندیێن بە ه�نانەکایەی شوێنکارێک کە بەه�ێزیێی و هەمەچەشنی ه�ێزی کارمان دەبین�ت 
- شوێنکارێک کە هەمووان تێیدا بە یەکسانی و بە ڕێێزەوە، بە گیان�کی هاوکارییەوە و تەبا لەگەڵ 

بەهاکانمان مامەڵە بکرێێن.

�ەیبوەندیەکانی کارمەند 
�ەکێک لە مەزنرت�نی سەرچاوەکانی گەنەڵ هێپزی کاری 
بەهرەدار و هەمەچەشنەییەتی، و گروو�ەکە �ابەندە بە 

وەبەرهێنان لە سەرچاوە پێو�ستەکاندا بپۆ ڕاکێشانی باشرت�پن 
بەهرەی جیپهانی و لەخۆگرتنی ژ�نگە�ەکی کاری تەندروست 

و �اداشت بەخش. 

لەبەرئەوە، ئ�مە چاالکانە بەشداری دەکەیێن و هانی �ەیێوەندی 
باشی کارمەند دەدەیێن، لەسەر بنەمای کردارەکی دروستی 

کارمەند. ئ�مە هەلی یەکسان بێۆ هەموو کارمەندان و 
داخوازکارانی کار دەستەبەر دەکەیێن. بێڕیارەکانی دامەزراندن 

و بەرزکردنەوەی �لە تەنها لەسەر بنەمای کارامەیێی ئەنجام 
دەدرێێن، بە مەبەستی یارمەتیدانی تاکەکان بێۆ بەرزکردنەوەی 

تواناکانیان لە شوێنکارێکدا کە بەدەرە لە جوداخوازی و 
ب�زارکردن. ئ�مە کاردەکەیێن لەسەر دڵنیاکردنەوەى ئەوەی 

چاالکیە جیێهانیەکانمان تواناکانیان باشرت بکەن لەڕێگەی 
بەیەکەوە گرێدانی بیرۆکە و کارامەیێی و زانست و ئەزموونە 
جیاجیاکان لە کەسانی خاوەن کولتور، ڕەچەڵەک و ج�ندەری 

جیاوازەوە، و ئەمەش لە ڕێێوشوێێن و ڕێکارەکانماندا بە فەرمی 
ناس�رناوە. بێۆ زانیاری زیاتر، ڕێێوشوێنی هەلەکانی هەمەچەشنی 

و یەکسانمان، لەسەر ماڵپەڕەکەمان بەردەستە. 

لە ٢٠١٩ گەنەڵ ١٣٠ کارمەندی لە چوار ئۆفیسی لە بەریتانیا، 
تورکیا، هەرێمی کوردستان و سۆماڵیالند دامەزراند، و زیاتر 

لە ٩٨٪ ی کارمەندانمان بە دەوامی تەواو کاردەکەن. لە 
هەمان ساڵدا، گەنەڵ ٢٠ کارمەندی نوێێی دامەزراند، سێ 

ژن و ١٧ پیاو. زۆربەی کارمەندە نوێکان چوونە ئۆفیسەکانی 
لەندەن یان هەرێمی کوردستانی ع�ێراق. گەنەڵ بیمەکانی 

قەرەبێووی پیشەسازی ڕکابەرانە و خانەنشینی دەدات لە 
هەرکوێیەک بگونج�ت. بیمەی خانەنشینیمان لەسەر بنەمای 

بەشداریکردنە، ئەمەش بەو مانایە دێت کە �النەکان لە 
سەرچاوەوە دارایێی دەکرێێن و نابنە بارگرانیەکی دارایێی لە 

ئایندەدا. بەشداریکردنەکان هاوبەش دەکرێێن لەن�ێوان خاوەنکار 
و کارمەندا. هەموو کارمەندانی دەوامی بەشەکی )�ارت تایم( 

هەمان سوودەکانی کارمەندانی دەوامی تەواو وەردەگرن. 

ه�ێزی کاری کاتیمان لە بەڵ�ندەرانی کارامەیێی بەرز پ�کهاتوون. 
سەرباری قەرەبێووکردن و بیمەکان، گەنەڵ ژینگەیەکی 

کارکردنی ئەوتۆ دەستەبەر دەکات کە گەشەکردنی پیشەی ت�دا 
هان دەدرێت بێۆ هەموو کارمەندان. ئەم ڕەگەزە لە ئامارەکانی 

ه�شتنەوەی کارمەندانمان بە جوانی دەردەکەوێت. وازه�نانی 
کارمەند لەسەر ئاستی جیێهانی هەتا ئەمڕۆ ژمارەیەکی 

ڕەنووس تاکە و زیاتر لە ٧٠٪ ی ه�ێزی کارمان بێۆ ماوەی زیاتر 
لە پ�نج ساڵ دەب�ت لەگەڵ گەنەڵ کاردەکەن، و ١٧٪ یان بێۆ دە 

ساڵ یان زیاترە لەگەڵماندان.

خۆشگوزەرانی کارمەند ترۆ�کی  پ�شینەییە بێۆ بەرێێوەبەرایەتی 
گەنەڵ، و قەبارەی بچووکی گروو�ەکە یارمەتیدەری 
�ەیێوەندی و بەڕێێوەبێردنی کاریگەرانەی کارمەندە لە 

هەموو ئاست و بەشەکاندا. بەڕێێوەبەری گشتی سەرچاوە 
مرۆییەکانمان پ�شەنگی هەوڵەکانی بەڕێێوەبێردنی ه�ێزی کار و 
بێرەودان بە �ەیێوەندیەکانی کارمەند دەکات، هەروەها ئەرکی 

دڵنیایێی ئەوەی لەئەستۆیە کە کردارەکان لەسەر ئاستی 
هەموو کۆمپانیایە، بەاڵم تایبەتیش بەو ناوچە جوگرافیاییانە 

داڕێێژراون کە کارەکانی ت�دا ئەنجام دەدەیێن. هەندێک لە 
ڕەگەزە بنەڕەتیەکانی �ێرۆسەی بەڕێێوەبێردنمان پ�ویست بێوون 

بە ئەنجامدانی کۆبێوونەوە وەرزییەکانی دەستهەڵبێڕیێن لەسەر 
ئاستی هەموو کۆمپانیا لەخۆدەگرێت، کە هەموو کارمەندان 

هان دەدرێێن �ێرسیار ئاراستە بکەن و سەرنج و نیگەرانیەکانیان 
ڕاستەوخۆ بێۆ دەستەی بەڕێێوەبێردن باس بکەن. لەسەر 

ئاستی تاکە کەسیش، مەرجە لەسەر کارمەندان النیکەم 
ساڵی دوو جار پ�داچوونەوەی  توانستیان بێۆ بکرێت لەالیەن 
بەڕێێوەبەرەکانیانەوە بێۆ گفتوگۆکردن دەربارەی خولەکانی 

ڕاه�نان، �ەرەپ�دانی پیشە و هەڵسەنگاندنەکانی ئەدا. هەروەها 
خەاڵتی کارمەندان دەکەیێن بە سەرمووچەی سااڵنە بەپ�ی 

دەستکەوتەکانیان و تۆماری توانستیان. 

بەخشیێن بە کۆمەڵگە

٪٣١
ی ه�ێزی کارمان ژنانن 

٪٧٠
 کارمەندانمان بێۆ زیاتر لە ٥ ساڵە 

لەگەڵ گەنەڵ کاردەکەن 

١٥
نەتەوە نوێنەرایەتی گەنەڵ دەکەن 

  ٢٠
دامەزراندنی نوێ ئەنجامدراوە لە ٢٠١٩ 

  ٪١٠٠
ی کارمەندان گەڕاونەتەوە بێۆ سەر کار �اش 

تەواوبێوونی مۆڵەتی دایکایەتی/باوکایەتی
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خو�ندکارانی ئەنداز�ار�پی زانکۆی کۆ�ە سەردانی تەقتەق 
دەکەن وەک بەشێک لە بەرنامەی ڕاهێنانی هاو�نە

هەمەچەشنی و لەخۆگرتن 
گەنەڵ بپرەو دەدات بە شو�نکار�کی لەخۆگرتوو کە �اشبنەما 

جیاوازەکان و د�دی کارمەندانی لەخۆدەگر�ت. 

هەمەچەشنی بە هەموو ئاستەکانی گروو�دا درێێژ دەب�تەوە.  
کارمەندانی ٢٠١٩ ی گەنەڵ ١٥ نەتەوەی جیاواز پ�ک دێنن 

و دەستەی بەڕێێوەبەرانی گەنەڵ ڕەنگدانەوەی پ�شبینیە 
جیێهانیەکانی گروو�ە. گەنەڵ هەروەها شانازی دەکات بە 

هاندانی ژنان. 

ڕێێوشوێنی دامەزراندنمان بێۆ بەکرێگرتنی کەسەکان تەنها �شت 
دەبەست�ت بە ئەزموونی کارامەیێی و گونجانی بێۆ ڕۆڵەکە؛ و 

ڕەگەزی مێ لە گەنەڵ ئامادەبێوون�کی بەه�ێزی هەیە لە هەموو 
ئاستەکانی گروو�ەکەدا. هەتا ٣١ کانونی یەکەمی ٢٠١٩، 

ڕێێژەی ٣١٪ ی ه�ێزی کارمان ژنان بێوون، ئەمەش ڕێێژەیەکی 
بەرزترە لە ت�كڕای پیشەسازی جیێهانی ٢٠١٧ کە ٢٢٪ ی ،ژنان 

لە گەنەڵ ١٤٪ ی پ�گەکانی لیێژنەی جێبەج�کار و ٢٥٪ ی 
پ�گەکانی ئاستی بەڕێێوەبێردنیان �ێڕکردۆتەوە. 

ڕێێوشوێنەکانی کارمەندی گەنەڵ هانی هاوسەنگیەکی 
دروستی ژیانی کار دەدات و بەجۆرێک داڕێێژراوە مروونەت 

بە هەردوو ڕەگەزی پیاو و ژن ببەخش�ت. هەموو کارمەندان 
مافی وەرگرتنی مۆڵەتی باوانییان هەیە، ئەمەش سێ ژن و 

دوو پیاوی گرتەوە لە ٢٠١٩. هەموو ئەو کارمەندانەی �اش 
تەواوکردنی مۆڵەتی باوانییان گەڕاونەتەوە بێۆ سەر کار لەگەڵ 

گروو�دا بەردەوامن.

 

بەخشیێن بە کۆمەڵگە، خەڵک و هەمەچەشنی بەردەوامە

 ڕەگەزنامەی ئەندامانی دەستەی �ەڕ�بوە�بردن 
لە ئاداری ٢٠٢٠

 دا�ەشببوونی کارمەندان لە ٢٠١٩ 
�ەپێی شو�نەکان

  ئەنکەرە
  لەندەن

   هەر�می 
کوردستانی عێپراق

  ئەفر�قا

  بەر�تانی 
  فینالندی 

  سو�سری
  تورکی

  ئازەربا�جانی

 �برۆفایلی جێندەر*

  مێ  
  نێپر

�ەڕ�بوە�بردن*

  مێ  
  نێپر

  تورکیا
  بەر�تانیا

   هەر�می 
کوردستانی عێپراق

دامەزراوانی نوێ ٢٠١٩

جێبەجێکار*

  مێ  
  نێپر

60%

10%

10%

10%

10%

46%

22%

13%

19%

31%

69%

10%

45%

45%

25%

75%

14%

86%

*لە کانونی دووەمی ٢٠١٩
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 بێڕیار وایە 

 ١،١٠٠ 
کەس لە �ێڕۆژەی 

ئاوەکە سوودمەند ب�ت

 توێێژینەوەی بابەت: 

سەرباری ئەوەی بەکاربەرێکی بەر�ێرسیارانەیە 
سەبارەت بە ئاو لە هەرێمدا، گەنەڵ هەوڵیداوە 

دەستگەیشتنی هاواڵتیانی ناوخۆ بە ئاوی خواردنەوە 
زیاتر و باشرت بکات. 

لە ٢٠١٣ ەوە، گەنەڵ گەیاندنی ڕۆژانەی ئاوی بەڕێگەی تانکەر بێۆ 
دوو گوندی تەقتەق گرتۆتە ئەستۆ. ئەم تانکەرانە٢٥،٠٠٠ لیرت ئاو 

بێۆ ٤٠ خ�ێزانی نیشتەج�ێی ئەو گوندانە دەگوازنەوە. هەرچۆن�ک ب�ت، 
بەمەبەستی دەستگەیشتنی بەردەوام بە ئاوی خواردنەوە و فراوانکردنی 

مەودای کاریگەریێی، لە ٢٠١٩ گەنەڵ بێودجەی پ�ویستی تەرخانکرد بێۆ 
دروستکردنی �ێڕۆژەیەکی گەیاندنی ئاو بێۆ ٢٠٠ خ�ێزان/١١٠٠ کەس لە پ�نج 

 گوندی دەوروبەری �ێڕۆژەکەمان لە تەقتەق. 
ئەم کۆمەڵگانە دەستیان نەدەگەیشت بە ئاوی خواردنەوە و بەکاربێردنی 

ڕۆژانە و �ێڕۆژەکە یارمەتیدەرە لە باشرتکردنی ڕەوشی تەندروستی 
و گوزەرانی کۆمەڵگە ناوخۆییەکانی ناوچەکە. لە تشرینی یەکەمی 

٢٠١٩، کۆبێوونەوەیەکی هاوبەرژەوەندیەکان لەگەڵ وەزارەتی سامانە 
سروشتیەکان، تیمی بەر�ێرسیارێتی کۆمەاڵیەتی )CSR( ی ئ�مە، ڕیش 

سپیانی گوندەکان و خاوەن موڵکەکان ئەنجامدرا بێۆ ئاگادارکردنەوەیان 
لە ئەنجامدانی �ێڕۆژەکە. گرێبەستکرا لەگەڵ کۆمپانیایەکی ناوخۆ بێۆ 

جێبەج�کردنی �ێڕۆژەکە، کە �الن وایە لە ٢٠٢٠ تەواو بکرێت.

بێزنسی بەر�ێرسیارانە

گوندنشینانی ناوخۆ�پی کە بیر�کی ئاو بەکاردەهێنن کە لەال�ەن گەنەڵ هەڵکەنراوە

�ێڕۆژەی ئاوی خواردنەوە لە تەقتەق بێۆ زیادکردنی دەستگەیشتنی 
هاواڵتیان بە ئاوی خواردنەوە
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کاری بەر�پرسیارانە

بەردەوامیێی لە پ�شەنگی بیرکردنەوەکانی دەستەی 
بەڕێێوەبێردنی گەنەڵ دایە، و پ�وەرەکانی ژینگە و کۆمەاڵیەتی 

و بەڕێێوەبێردنی )ESG( لە ئ�ستادا ت�ێهەڵک�ش کراون لەگەڵ 
�النەکانی سااڵنە و درێێژخایەن  

ئامانجەکانمان:
لە هەوڵدایێن بێۆ تۆکمەکردنی �ەیێوەندیەکان لە ئاستی سەروو، خواروو و بەن�ێو ڕێکخراوەکەدا، لەوانە لەگەڵ 
بەڵ�ندەران، هاوبەشان، دەسەاڵتداران، و هاوبەرژەوەندیە دەرەکیەکانی تریش. ئ�مە سەرنج دەخەینە سەر 

بنچینکردنی بەڕێێوەبێردنی مەترسی بێۆ ن�ێو �ەرەپ�دانی کار و چاالکیەکانمان. 

گەنەڵ �ابەندە بە ئەنجامدانی چاالکیەکانمان بە جۆرێک کە:
•  تەندروستی و سەالمەتی کارمەندانی، بەڵ�ندەرانی و بەرژەوەندی گشتی بپارێێزێت

• کاریگەریێی لەسەر ژینگەی سروشتی و کۆمەڵگە ناوخۆییەکان کەم بکاتەوە 

• چاالکیەکی سەالمەت و �اراستنی سەرمایە بە درێێژایێی سوڕی تەمەنی بەڕێێوە ببات 

بەرەوپێش چوونمان: 
•  سیستمەکانی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیێی )HSE( و بەڕێێوەبێردنی سەالمەتی �ێرۆسە بەگوێێرەی  

پ�وەرەکانی پیشەسازی و باشرتیێن کردارەکیەکان �ەرەیان پ�داوە 
•  دەستەبەرکردنی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیێی )HSE( بەوەی کە بەر�ێرسیارێتیەکی جێبەج�کاریە و 

دەستەبەرکردنی سیستمە سەالمەتەکانی کارکردن و سەرچاوەی پ�ویست و �شتیێوانی 
•  دەستەبەرکردنی ڕاه�نانی بەردەوام و ڕێکوپ�ک لە بێوارەکانی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیێی )HSE( و 

کارامەیێی سەلم�رناو بێۆ ئەو بێوارانەی کە بایەخدار و گرنگن
•  دڵنیابێوون لە بەئاگابێوونی بەڵیندەران و �ابەندبێوونیان بە ڕێێوشوێنەکانمانەوە 

•  ئەنجامدانی وردبینیەکان، سەردانە مەیدانیەکان، �شکنینە ڕۆتینیەکانی شوێنکار و ئەنجامدانی کردارەکان 
لەکاتی خۆیدا

بەرەو ئا�ندە: 
ئ�مە بەردەوام لە هەوڵدایێن بێۆ باشرتکردنی توانست و سیستمەکان و کولتوری تەندروستی و سەالمەتی 

ژینگەیێی )HSE( بەو بێڕوایەوە کە توانای بەدوور بێوون هەیە بێۆ هەموو پ�کران و ڕووداوەکان. ئ�مە سازش 
 .)HSE( ناکەیێن لەسەر سەالمەتی و تەندروستی ژینگەیێی
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بێزنسی بەر�ێرسیارانە

 توێێژینەوەی بابەت: 
بەدەمەوەچوونی ڕژان   

 لەماوەی دوو ساڵی ڕابێردوودا گەنەڵ 
 تەنها یەک ڕووداویشی نەبێووە لە چاالکیەکانیدا  
 کە بێووب�تە مایەی لە دەستدانی ڕاگرتنی بەرایێی 

�لە ١ )سەالمەتی �ێرۆسە( ئەمەش بەو مانایە 
دێت کە هیچ بەربێوون�کی بێێ �الن یان کۆنرتۆڵ 

نەکراوی هایدرۆکاربێۆن یان مەوادی مەترسیدار 
ڕووی نەداوە.

ئەم دەستکەوتە تیشک خستنەسەری گەنەڵ دەسەلم�ن�ت 
لەسەر �اراستنی دەستمایە بێۆ دڵنیابێوون لە هەبێوونی کەمرتیێن 

کاریگەریێی لەسەر ژینگەی دەوروبەر و چاالکیەکانمان . بێۆ 
ه�نانەدی ئەم ئاستە بااڵیە گەنەڵ �الن�کی بەدەمەوەچوونی �لە ١ 

و ٢ ی ڕژانی بەگوێێرەی باشرتیێن كرداره جیێهانیەکان دامەزراندووە. 

ه�ڵە گشتیەکانی بەرنامەکە ئیدامە پ�دان و �شکنینی وەرزی ئام�ێرە 
گرنگەکان، ڕاه�نانی تیمەکانی دەستمایە لەڕێگەی جێبەج�کردنی 

ڕاه�نان و مەشقەکان، و ئامادەکردنی �النە تاکتیکیەکانی 
بەدەمەوەچوون تایبەت بە هەریەک لە سایتەکان لەخۆدەگرێت. 

ئەم �النانە، کە لەالیەن یەکەکانی بازرگانیەوە ئامادەکراون، 
بەش�ێوەیەکی ڕێکوپ�ک نوێ دەکرێنەوە و هەموو بەڵ�ندەرە 

�ەیێوەندیدارەکان تێیدا بەشدارن بەپ�ی پ�ویست.

بەرنامەکە هاوتایە لەگەڵ مەرجەکانمان بەوەی �الندانانی 
چاالکیەکان بەرکەوتەی پ�داچوونەوەی ئامادەیێی سااڵنەن بێۆ 

دیاریکردنی کەل�نە پ�شبینیکراوەکانی ئامادەیێی و دڵنیابێوون لەوەی 
هەموو ڕێکارەکان لەئارادان بێۆ بەدەمەوەچوون�کی کاریگەرانە 

کات�ک چاالکیەکان دەست پ�دەکەن. �رت لەمەش، گەنەڵ هەروەها 
ه�ڵە دەرەکیەکانی �ەیێوەندیکردنی لەگەڵ دەزگا حکومیەکان و 

ئەندام�تی لەگەڵ دابینکەرانی بەدەمەوەچوونی �لە ٢/٣ ی ڕژانی 
نەوت ئیدامە پ�دەدات بێۆ دڵنیابێوون لە دەستەبەربێوونی سەرچاوەی 

زیادە ئەگەر حاڵەت�کی لە ناکاو ڕوویدا. بەر�ێرسیارێتی �ەرەپ�دان 
و جێبەج�کردنی ئەم ڕێکارانە دەکەوێتە ئەستۆی یەکەکانی 

بازرگانیەوە، ئەمەش �شت دەبەست�ت بە سەر�ەرشتی گشتی و 
ڕا�ێۆرتکردنی پ�ویست لەن�ێو گروو�ەکەدا.

20152016201720182019

 سفر 
 لەدەستدانی ڕاگرتنی 

بەرایێی �لە ١ 

1 1

0 0

2
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بەشداریپ�کردنی هاوبەرژەوەندی 

وەک بەرهەمه�نەرێکی بەر�ێرسی ووزە، دەب�ت گەنەڵ لە پ�داویستی و پ�شبینیەکانی هاوبەرژەوەندیەکانمان 
تێبگات، لە هەمان کاتیشدا دانپ�دانان بکات بە هەبێوونی ئەو دەرفەتانەی لەڕێگەی �ەیێوەندی و هاوکاریەکانەوە 
دێنە کایەوە. لەبەرئەوە ئ�مە بە درێێژایێی ساڵ بێڕێکی دیاریکراو لە کات و هەوڵمان تەرخان دەکەیێن بێۆ کارکردن 

لەگەڵ هاوبەرژەوەندیەکان. 

پ�وانەکردنی بەرەوپ�ش چوونمان

�ا�ەت و ن�گەران�ە سەرەک�ەکانڕێبازی �ەشداریکردنگرنگی �بۆ کۆمپان�اهاو�ەرژەوەندی

کارت�کردنە سەر بێڕیارە سرتاتیێژی و چاالکیەکانوەبەرهێنەران/ کۆمەڵگەی دارا�پی
�شت بەسنت بە داراییکردن

بەر�ێرسارێتی بەرامبەر خاوەن �شک 

بەرنامەی گشتگیێرانەی وەبەره�ێن، 
کۆبێوونەوەی گشتی سااڵنە، پ�شانگا 

تەرویجیەکان، کۆنفرانسەکان، ڕا�ێۆرتکردنی 
دارایێی، کۆبێوونەوە لەگەڵ خاوەن �شکەکان

سرتاتیێژ و توانست
بەڕێێوەبێردنی دامەزراوەیێی 

گواستنەوەی ووزە 
�اداشت

حکومەتی خانەخوێ/هەر�می و دەسەاڵتی 
ناوخۆ

کارکردن لەگەڵ حکومەت بێۆدەستەبەرکردنی 
مۆڵەتی کارکردن

�ابەندی یاسایێی

کۆبێوونەوە ئاساییەکان لەگەڵ وەزارەتەکان و 
فەرمانبەران

�ابەندی یاسایێی، ڕێگری لە ڕووداوی گەورە، 
دروستکردنی هەلەکانی کارکردن، وەبەره�نان 

و گەشەکردنی ئابێوری

�شت بەسنت بە توانسىت کارمەند وتوانای ه�ێزی کارمەندان و بەڵێندەران
کار بەش�ێوەیەکی بەرفراوانرت

بەر�ێرسیارێتی یاسایێی و ڕەوشىت بەرامبەر 
خۆشگوزەرانی کارمەند

ئەنجامدانی کۆبێوونەوە ئاساییەکانی کارمەند و 
بەڵ�ندەر

سرتاتیێژی کۆمپانیا، وانە ف�ێربێووەکان لە 
�ێڕۆژەکانەوە

هاریکاری ن�ێو تیمەکان
�اداشت و بیمەکان

بەر�ێرسیارێتی رەوشتی بێۆ کەمکردنەوەی کۆمەڵگەی ناوخۆ
کاریگەرییەکان لەسەر گوزەران و ژینگە

کۆبێوونەوەکانی کۆمەڵگە، چاوپ�کەوتنەکان، 
ڕا�ێرسیەکان

وەبەره�نانە کۆمەاڵیەتیەکان
سەردانەکانی بێۆرد/بەڕێێوەبێردنی بااڵ

هەلەکانی دامەزراندن
سوودە کۆمەاڵیەتیەکان و �ەرەپ�دانی ژێێرخان

�شت بەسنت بە هاوبەشە درێێژخایەنەکان بێۆهاوبەشانی کار
�ێڕۆژەی هاوبەش؛ بەر�ێرسیارێتی بازرگانی 

بەرامبەر هاوبەشان؛ ئەرک بەج�ێه�نان
کاریگەری ڕاستەوخۆی دەب�ت بێۆ سەر 
داراییمان، چاالکی  و ئەرک بەج�ێه�نانى 

بەر�ێرسیارانەمان

کۆبێوونەوەکانی جێبەج�کاری بااڵ
بەڕێێوەبێردنی چاالکانەی �ێڕۆژە و دەستمایە 

سەرەکیەکان

و پ�وەرەکان 
ناوبانگی پیشەسازی

هەلەکانی گەشەکردن
دەستەبەرکردنی �ابەندیێی ڕێکوپ�ک

ڕێێوشوێنەکان و ڕیکارەکانی دژە بەرتیێل و 
گەندەڵی

ئەرک بەج�ێه�نان کاریگەری ڕاستەوخۆی دەب�ت دابینکەران
بێۆ سەر توانستی دارایێی و چاالکی، جێ بە جێ 

کردنی �ێرسیارێتی
دڵنیایێی لە ڕێکارەکانی دژە بەرتیێل و گەندەڵی

سەرچاوە بێۆ دەستەبەرکردنی �ەرەپ�دانی ناوخۆ

ڕێێوشوێنی بەگەڕخستنی ناوخۆگرێبەستەکان و خاوەندارێتیەکان
مەرجەکانی تەندروستی و سەالمەتی 

تەندەرکردن 

ڕ�کخراوە ناحکومیەکان و ڕ�کخراوەکانی 
کۆمەڵگە

دەستەبەرکردنی ت�ێڕوانین�ک بێۆ ه�نانەکایەی 
ت�گەیشتنی نوێ و ه�ێورکردنەوەی گرژییە 

ناوخۆییەکان

هاوکاری لە بێوارەکانی وەبەره�نانی کۆمەاڵیەتی
چاودێێری ڕاگەیاندن

هاندانی توانا ناوخۆییەکان
هەمەچەشنی بایێۆلۆژی و گفتوگۆکان

هاندانی یەکسانی کۆمەاڵیەتی

بەڕێێوەبێردنی ناوبانگکۆمەڵەکانی پیشەسازی
پ�شکەشکردنی هاوکاری سەبارەت بەو مەترسیە 

سیستماتیکیانەی ڕوو بەڕووی پیشەسازی 
هاوبەرژەوەندیەکانی تر دەبنەوە

زوو زوو بەشداریکردن لە بێۆنەکاندا
پ�دانی رسومات

گواستنەوەی ووزە
باشرتیێن �ێراکتیێزەکانی پیشەسازی

بەشداریپ�کردنی ڕاگەیاندن
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 توێێژینەوەی بابەت: 
 نمایشکردنی چاکسازی: 

    )LTIs( بەدەسته�نانی سفر زیان  بە بێرینداربێوونی  کارمەندان
 سەالمەتی ه�ێزی کار بەالی ئ�مەوە ترۆ�کی گرنگیەکانە، ئ�مە لەو بێڕوایەدایێن کە تۆماری بەدەسته�نانی 

 سفر زیان بە بێرینداربێوونی  کارمەندان )LTIs( بێۆ چوار ساڵی یەک لەدوای یەک بەڵگەیە لەسەر ئەم لە 
پ�شینەیەی دامەزراوەیە. 

لەگەڵ زیاتر لە ١٢ ملیێۆن کاتژم�ێر کارکردن لەو کاتەوە دوایین ڕووداو ڕوویداوە، ئەمە 
لەڕێگەی تۆکمەکردنی کولتورێکی بەه�ێزی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیێی و ڕاه�نانی 

گشتگیێرانەی ه�ێزی کار و بەشداریپ�کردن لە هەموو ئاستەکاندا بەدەستهات. لە ٢٠١٩ 
دا، ٦٦ سەردانی مەیدانی بەڕێێوەبێردنی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیێی ئەنجامدراوە، 

١٠٥ را ه�نانی بەدەمەوەچوونی فریاگوزاری ئەنجامدراوە، و ٢٣٠ چاودێێری سەالمەتی 
پ�شکەش کراون، کە هەموو ئەمانە تیشک خستنەسەر سەالمەتی لە سەرەوە بێۆ 

خوارەوە. هەروەها کولتوری سەالمەتی ئ�مە یارمەتیدەرە بێۆ لێپرسینەوەی تاکەکەسی بێۆ 
سنوردارکردنی ڕووداوەکان لەڕێگەی بەرنامەی دەسەاڵتی ڕاگرتنی کار. 

تیشک خستنەسەرلە ئ�ستادا لەسەر گۆڕینی ئاکار و هەڵوێستەکانە، ئەمەش لە �ێرۆسەی 
کارپ�کردنی کارتەکانی چاودێێریدا ڕوونکراوەتەوە، کە هەرکات�ک هەر کەس�ک كردارەكان/

ڕەوش�کی ناسەالمەت یان �ابەندییەکی ئاوێێرتانە دەبین�ت ڕا�ێۆرتی دەکات. ئەم کارتانە 
دووانە مەبەسنت بێۆ ڕاک�شانی سەرنج بێۆ چاالکی ناسەالمەت بێۆ ئەوەی بتوانرێت چارەسەر 

بکرێت، هەروەها بێۆ دانپ�دانان و �اداشتکردنی باشرتی كردارەکیەکان بێۆ ئەوەی هاندەر ب�ت 
بێۆ کەسانی تر هەمان شت ئەنجام بدەن. 

لەکۆتایشدا، ت�دەگەیێن لەوەی �اراستنی ئەم ئاراستەیە کە شایانی ستایشە پ�ویست 
دەکات بە باشرتکردنی بەردەوام لە بەڕێێوەبێردنی مەترسیەکان و رێگریکردن لە 

ڕووداوەکان، ئەمەش الیەن�کە لەڕێگەی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیێی و �النی 
سەالمەتی �ێرۆسەکان بەدەست دێت. ئەمەش ئەو ئامانجەیە کە گەنەڵ لە سااڵنی 

داهاتوودا بەردەوام هەوڵی بێۆ دەدات. 

پ�وانەکردنی بەرەوپ�ش چوونمان

 سفر 
زیان  بە بێرینداربێوونی 

کارمەندان

سفر
گیان لەدەستدان لە ئەنجامی 

نەخۆشکەوتن یان پ�کرانی 
�ەیێوەندیدار بە کارەوە 

سفر
کەیسی تۆمارکراوی 

نەخۆشکەوتنی �ەیێوەندیدار بە 
کارەوە

سفر
دەرەنجامە بەرزەکانی پ�کرانی 

�ەیێوەندیدار بە کارەوە
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