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بفەرموون �بۆ ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی
گەنەڵ ئین�ێرجی ٢٠٢٠
بەناوی هەموو کارمەندانی گەنەڵەوە ،پێشوازی لە خوێنەرانی ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی گەنەڵ ٢٠٢٠
دەکەم .بەرەنگارییەکانی پەتای کۆرۆنا لە پەرۆشی و پابەند�یی ئێمەی �بۆ بەردەوام�یی لە گەنەڵ
کەم نەکردۆتەوە ،و ئەم ڕا�پۆرتە وردەکاری ئەو بەرەو پێشچوونە دەخاتە ڕوو کە لە ماوەی ساڵی
ڕا�بردوودا بەدەستمان هێناوە .ئێمە بەردەوام دەبین لە بنیات نان لە دەستکەوتی ساڵی
ڕا�بردوومانەوە و لەگەڵ پەرەپێدانی چاالکیەکانمان ،لەدووی هەل دەگەڕێین �بۆ پیشاندانی کاری
بەر�پرسیارانەمان و کاری بەردەوامیمان .ئەمەش بە کەمکردنەوەی کاریگەرییە ژینگەییەکانمان و
خستنەڕووی ئەو کاریگەرییە ئەرێنیانە کە لە واڵتانی م�یواندارماندا هەمانە .گرنگی بەڕ�ێوە�بردنی
ڕێکوپێکی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی بەردەوام لە گەشەدایە لە سوودی هاوبەرژەوەندەکان ،و
هەموو کارمەندانی گەنەڵ بەردەوام دە�بن لە خستنەگەڕی باشرت�ین تواناکانیان �بۆ هێنانەدی
داخوازیەکانی بەردەوام�یی ،کە ڕۆڵێکی سەرەکی دەگ�ێڕن لە دیاریکردنی سەرکردەکانی ئایندەی
�بواری پیشەسازی وزە .لە الپەڕەکانی داهاتوودا بەها دامەزراوەییەکانمان بە کردار و ئەو
وەرچەرخانەی کە ساڵی پار بەد�یهاتووە لەگەڵ پەرۆشی ئایندەمان دەبینن.

دەیڤید ماکمانۆس سەرۆک

٪٣٥

ه�ێزی کار لە
ڕەگەزی م�ێن
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()٠

�بریندار�بوون
سفر
کە کاریگەری هەیە لەسەر
کار و ڕاگرتنی بەرا�یی
ڕووداوی سەالمەتی پلە ١

٢٨

کۆمپانیای ناوخۆ�یی
پشت�یوانی دەکر�ێن
بە سەرمایەی
گەنەڵ

بفەرموون

خاڵەسەرەکیووەرچەرخانەکانیکارا�ییبەڕ�ێوە�بردنیژینگە�ییو
کۆمەاڵیەتی (٢٠٢٠)ESG
بابەتی بەڕ�ێوە�بردنی
ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی

دەستکەوتەکان
پەرەپێدان و ڕەزامەندی دەستەی بەڕ�ێوەبەران سەبارەت بە پێوەرەکانی کۆنرتۆڵکردنی دەرچوونی گازی گر�ین هاوس ( )GHGکە پابەندی دەنوێنێت بە
ڕێچکەی ١.٥پلەی ڕێکەوتننامەی پاریس و سفری سافی هەتا ٢٠٥٠

کەشوهەوا

تەواوکردنی یەکەم �پڕۆژەی �پرژاندنی گاز لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق �بۆ بنە�بڕکردنی گڕگرتنی ڕۆتینی لە پیشخا�بور ،لەگەڵ کۆمپانیای DNO
کارپێکردنی باشرتی ژم�ێریاری و را�پۆرتکردنی دەرپەڕانی گازی گر�ین هاوس �بۆ گۆڕ�ین بەرەو ش�ێوازی بنیاترناو لەسەر پشک ،کە یەکەم جارە پە�یڕەو
دەکرێت.
گازی دەرچووی هەژمارکراوی مەودای � 3بۆ یەکەم جار
بنەماکانی ڕەفتار  ١٣-خولی ڕاهێنانی بەکۆمەڵ ئەنجامدرا کە تیایدا ٢١٠کارمەند و بەڵێندەر بەشدارییان تێداکرد (ڕ�ێژەی بەشداریکردن �١٠٠٪بوو)

کاری بەر�پرسیارانە

پابەند�بوونبەڕاسپاردنیپس�پۆرێکیسەربەخۆیمافەکانیمرۆڤ�بۆهەڵسەنگاندنیڕ�ێوشوێنەکان،پێوەرەکانوکارپێکردنەکانی گەنەڵتالەئاستی
پێشبینیەکان بێت وەک لە بنەما ڕێبەرەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان ( )UNGPدا هاتووە.
دابینکەرانیئاسایشیسەلمێندراوپابەندنبەبنەمائارەزوومەندانەکانیئاسایشومافەکانیمرۆڤ
دامەزراندنی وێستگەکانی چاود�ێری بەردەوامی کواڵیتی هەوا لە دەوروبەری دامەزراوەی سارتا

بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە

کەمکردنەوەی �بڕینەوەی دار بەجۆرێک کە لەگەڵ پالنی کاری هەمەچەشنی با�یۆلۆجی هاوتا بێت لە قەرەداغ
بەرەوپێشچوون ڕوویداوە لە بەدەستهێنانی �بڕوانامەی � ISO14001بۆ بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە تا ساڵی ٢٠٢٢

بەڕ�ێوە�بردنی خاشاک

‘دەستپێشخەر�یی دامەزراندنی کۆمپانیای ناوخۆ�یی’ جێبەجێکرا
بەدەستهێنانی ڕ�ێژەی  ٧٣٪لە�بواری دووبارە بەکارهێنانەوەی ( ) recyclingخاشاکی نامەترسیدار لە سارتا
� ١٤پڕۆژەی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگە�یی گوژمەی پێویستیان �بۆ تەرخانکراوە و لە ناوچەکانی قەرەداغ و تەقتەق ئەنجامدراون

بەخش�ین بە کۆمەڵگە

 ٢١٧کارمەند لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق �بۆ گەنەڵ و کۆمپانیای نەوتی تەق تەق کاردەکەن
 ٢٨کۆمپانیای ناوخۆ�یی دامەزرێرنان �بۆ دەستەبەرکردنی خزمەتگوزاریەکان و جێبەجێکردنی �پڕۆژەکان لە بلۆکەکانی گەنەڵ
 ٦٧سەردانی مەیدانی بەڕ�ێوە�بردنی تەندروستی و سەالمەتی ژینگە�یی ئەنجامدران

تەندروستی و سەالمەتی

 ٧٧مەشقی بەدەمەوەچوونی فریاگوزاری ئەنجامدران
 ٣٥٤ڕاهێنانی تەندروستی و سەالمەتی ژینگە�یی ئەنجامدران
 ٦٢٦تێبینی سەالمەتی پێشکەشکران
هێنانەکایەی �پرۆسەی بەڕ�ێوە�بردنی کارامە�یی

پە�یوەندی کارمەندان

خستنەڕووی بەرنامەی ج�یهانی یاریدەدانی کارمەند
بەردەوام�بوون لەسەر کۆ�بوونەوە گشتیەکانی کارمەند
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بفەرموون

پێشەکی بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار

مایەیخۆشحاڵیمەپێشوازیلەبەڕ�ێزتان
بکەم�بۆرا�پۆرتیدووەمیبەردەوام�یی،
کەبەگو�ێرەی�بژاردەیبنەڕەت�یی
پێوەرەکانیدەستپێشخەر�ییڕا�پۆرتکردنی
ج�یهانی ( )GRIئامادە کراوە.
ئەو بەرەوپێشچوون و دەستکەوتانەی لە الپەڕەکانی
دواتردا لەبارەیانەوە دەخوێنیتەوە لە هەموو کاتێک
زیاتر گرنگن بە لەبەرچاوگرتنی ئەوبەرەنگارییانەی
کە پەتای کۆرۆنا بەسەر کۆمەڵگەی ج�یهانی ئێمەیدا
هێناوە.
لەم�ێژە سەالمەتی ه�ێزی کارمان و کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی
پێشینە�یی گەنەڵ �بوون و تۆمارێکی نایا�بی تەندروستی و
سەالمەتیمان هەیە .لەگەڵ کەوتنەوەی پەتای کۆرۆنا،
سەالمەتی بەردەوامی کارمەندانمان پێشەنگی بایەخمان
�بووە ،و کاری لەپێشینەمان ئەنجامداوە �بۆ دەستەبەرکردنی
سەرچاوە بنەڕەتییە پێویستەکان �بۆ کارمەندانمان لە
مەیدان �بۆ ئەوەی تەندروست بمێننەوە شانبەشانی
بەردەوامیمان لە گەیاندنی سرتات�یژمان .سەرباری
پشت�یوانیکردنی چاالکیە مەیدانیەکانمان ،تیمە چاالکەکانی
سەرچاوەی مرۆ�یی و تەکنۆلۆژیای زانیاری لە سەرجەم
ئۆفیسەکانمان یارمەتیدەر �بوون لە کارئاسانی
گواستنەوەیەکی نەرم و ئارام �بۆ کارکردن لە دەرەوەی
ئۆفیس ،ئەمەش یارمەتیدەرمان �بووە �بۆ تۆکمەکردنی
هەستی پێکەوە کارکردن و بەرهەمدار�یی �بێ گوێدانە
ئەوەی لە هەر کوێ �بووبین .ڕوو بەڕوو �بوونەوەی باشمان
�بۆ پەتاکە بەڵگەیە �بۆ ت�ێهەڵکێش �بوونی فاکتەرەکانی
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی �بۆ ن�ێو سیستمەکانی
بەڕ�ێوە�بردن و کارگ�ێڕیمان ،و پیشاندانی بەها
دامەزراوەییەکانمان.
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شە�پۆلی پەتاکە و بەدوای ئەویشدا دابەزینی نرخی نەوت لە
پەرۆشی ئێمەی کەم نەکردەوە �بۆ بەردەوامی .ئێمە
بەردەوام �بوو�ین لە پشت�یوانیکردنی کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی
لەو شوێنانەدا کە کاریان تێدا دەکە�ین لەڕێگەی
وەبەرهێنان لە �پڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان ،دەستەبەرکردنی
هەلی کاری ڕاستەوخۆ �بۆ هاواڵتیان ،و زیادکردنی هەلە
ئا�بووریەکان �بۆ کۆمپانیاکان لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق.
�بۆ نمونە ،لەکاتێکدا پابەند �بوو�ین بە ڕێنماییەکانی دووری
کۆمەاڵیەتی و کۆنرتۆڵی سەالمەتی پەتای کۆرۆنا،
توانیمان بە سەرکەوتوو�یی � ١٤پڕۆژەی وەبەرهێنانی
کۆمەاڵیەتی لە �بوارە گرنگەکان بەالمانەوە ئەنجام بدە�ین
کە �بریت�ین لە کەرتەکانی تەندروستی ،پەروەردە ،و
پەرەپێدانی کۆمەڵگە .لە الیەکی تریشەوە بەرفراوانکردنی
مەودای چاالکیە مەیدانیەکانمان هەلی کارکردنی
بەش�ێوەیەکی بەرفراوان هێنایە کایەوە لەڕێگەی ٢٨
کۆمپانیای ناوخۆوە کە خزمەتگوزاریەکان �بۆ
چاالکیەکانمان دابین دەکەن.
ئێمە بەردەوام دەبین لە پتەوکردنی پابەندیمان بە
کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی و خۆشگوزەرانی واڵتانی
م�یواندارمان ،و ئێمە هاوبەرژەوەندەکانمان لە هەموو
�بوارەکانی کارەکانماندا بەشداری �پێ دەکە�ین بە مەبەستی
بەه�ێزکردنی بەرژەوەندی هاوبەشمان .لەکاتێکدا
چاالکیەکانمان لە گەشەکردندان و ئەنجامە ئەرێنیەکانی
بیرهەڵکەندن لە سارتا و قەرەداغ ،هەلی مەزنرتمان �بۆ
دێتەکایەوە �بۆ پیشاندانی کاری بەر�پرسیارانەمان و
بەخشینی هەلی زیاتر بە کۆمەڵگە.
پەتای کۆرۆنا کاریگەری لەسەر زۆرینەی خەڵک دروست
کرد بەوەی کە دووبارە هەسنت بە هەڵسەنگاندنەوەی
بنەماکانی ئا�بوری ج�یهانی ،لەوانە گرنگی خۆگونجاندن
لەگەڵ گواستنەوەی وزە و ت�ێهەڵکێشکردنی هوشیاری
کەشوهەوا �بۆ ن�ێو بنەماکانی کار .ئێمە بنەمای کار�بۆنی نزم
و دەستمایەی کەم تێچوو بە ڕێگەی دروست دەزان�ین �بۆ
گواستنەوەی وزە ،و ئەمەش بابەتی سەرەکی تیمی
بەڕ�ێوە�بردنی ئێمە �بووە لەساڵی ڕا�بردوودا.

ئێمە �بڕوای تەواومان هەیە کە �بۆ بەد�یهێنانی
ئامانجەکانمان وا پێویست دەکات کە گەنەڵ تەنها بە
دەستکەوتەکانی هەڵ نەسەنگێرنێت ،بەڵکو ش�ێوازی
بەدەستهێنانەکەشی لەبەرچاو بگ�یرێت .وەک بەشێک لە
هەوڵەکانمان �بۆ بەه�ێزکردنی زیاتری کارا�یی بەڕ�ێوە�بردنی
ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتیمان ،گەنەڵ بەردەوام �بووە لە
پابەند�بوون بە ئامانجەکانی پەرەپێدانی بەردەوام�یی نەتەوە
یەکگرتووەکان (UN Sustainable
 )Development Goalsو  ١٠بنەماکەی ڕێکەوتنی
ج�یهانی نەتەوە یەکگرتووەکان (UN Global
� )Impactبۆ مافەکانی مرۆڤ ،پێوەرەکانی کار ،ژینگە ،و
نەهێشتنی گەندەڵی .گەنەڵ هەروەها ئەندامە لە هەردوو
ڕێکخراوی شەفافیەتی ن�ێودەوڵەتی شانشینی یەکگرتوو
( )Transparency International UKو ترەیس
( .)Traceسەرباری ئەمە ،بەها دامەزراوەییەکانمان
ش�ێوازی ژیان و کارمان بەش�ێوەیەکی ڕۆژانە بەرجەستە
دەکەن ،خولەکانی ڕاهێنانی یاسای ڕەفتار کە لە ٢٠٢٠
ئەنجامماندا لەم بەهایانەوە سەرچاوەیان گرتووە و
ڕەنگدانەوەی پە�یڕەویمانە �بۆ کارکردن بەش�ێوەیەکی
دروست لەگەڵ سەرجەم هاوبەرژەوەندەکان.
لە بەشەکانی دواتردا ئەو کاریگەرییە دەبینن کە ساڵی
پێشووتر هەمان�بووە و ه�ێزی پاڵنەری هەوڵی بەردەوامیمان
و پەرۆش�یی ئایندەمان لەکاتێکدا کە بەردەوام دەبین لە
هێنانەدی بەڵێنەکانمان �بۆ �بوون بە بەشدارێکی بەر�پرسیاری
کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگەی وزەی ج�یهانیدا.
بیڵ هیگز
بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار

شە�پۆلی پەتاکە و دەرەنجامەکانی دابەزینی
نرخی نەوت نە�بووە هۆی کەمکردنەوەی
پەرۆشی بەردەوامیمان

کێجنرەس

ئێمە چی دەکەین
گەنەڵ بەرهەمهێنەرێکی نەوتی
بەر�پرسیارە لە ڕووی کۆمەاڵیەتیەوە،
کە لە بەرهەمهێنانی نەوت پارەی نەختینە
بەدەست دێنێت �بۆ داراییکردنی گەشەکردن
و بەدەستهێنانی قازانج
ئامانجی گەنەڵ زیادکردنی کەم تێچوو�یی و کار�بۆن نزمییە
�بۆ کۆمەڵگەی وزەی ج�یهانی ،بەرهەمهێنان بەاڵم لە
هەمان کاتیشدا کەمکردنەوەی کاریگەر�یی پێچەوانەی
ژینگە�یی و گەیاندنی زۆرتر�ین سوود بە کۆمەڵگە لەکاتی
قۆناغی گواستنەوەی وزەدا.
ئێمە کاتێک ئەمە دەکە�ین ،مەبەستمان پێدانی بەهایە بە
هاوبەرژەوەندەکان لەڕێگەی نمونەیەکی کاری خۆڕاگر کە سەرنج
دەخاتە سەر بەرهەمێنانی نەوت �بۆ بەد�یهێنانی پارەی نەختینە
بەجۆرێک کە بە خ�ێرا�یی �بۆ هەلی گەشەکردن بەکار�بهێرنێتەوە و
پارەی نەختینەی بەدەستهاتووش بەشی پارەی کەرەستەکان و
قازانجی تێدا بمێنێتەوە

لە کوێ کاردەکە�ین

مەغریب

هەرێمی کوردستانی ع�ێراق

تورکیا
ئ�ێران

ع�ێراق

بلۆکی پەرەپێدان
بەرهەمهێنانی نەوت
شیکار�یی دۆزینەوە و هەڵسەنگاندن
تاوکێ  ٢٥٪سوودی کار
سارتا  ٣٠٪سوودی کار
بنە باوێ  ١٠٠٪سوودی کار ،کارپێکەر
تەقتەق  ٤٤٪سوودی کار ،کارپێکەری هاوبەش
م�یران  ١٠٠٪سوودی کار ،کارپێکەر
قەرەداغ  ٤٠٪سوودی کار ،کارپێکەر

مەغریب

سۆماڵیالند

ئۆدۆیین  ٥٠٪سوودی کار ،کارپێکەر
 ١٠٠٪ SL10B13سوودی کار ،کارپێکەر

سۆماڵیالند
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مەغریب

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

کێجنرەس

کێجنرەس

ئێمە کێین

بەهاکانمان

گەنەڵ بەرهەمهێنێکی بەر�پرسیاری کۆمەاڵیەتی �بواری
نەوتیە لە پانتاییەک کاردەکات کە پێگەیەکی باشمان �پێ
دەبەخشێت �بۆ ئەنجامدانی �پڕۆژەی سەرچاوەی
سروشتی کەمرت و باشرت لە ئایندەیەکی نزیکدا

ئێمە بەها زیاد دەکە�ین بە دۆزینەوە و بەپارەکردنی
هایدرۆکار�بۆن و بەرهەمهێنانی پارەی نەختینەی ئەرێنی،
بەهاکانمان ڕ�ێڕەوی �بڕیاردانمان لە لەخۆدەگرن و پشت�یوانمانن
�بۆ گەیاندنی ئامانجە سرتات�یژیەکانمان.

ئێمە خاوەنی گەورەترین یەدەک و سەرچاوەین لە هەرێمی کوردستانی عێراق ،کە بۆ زیاتر
لە دە ساڵە کاردەکەین ،و یەکێک لە گەورەترین بەرهەمهێنە سەربەخۆکانی بواری نەوتین لە
بۆرسەی لەندەن.
سرتاتیژمان بریتیە لە بەدیهێنانی پارەی نەختینە ،وەبەرهێنان لە گەشەکردن و گەڕاندنەوەی پارەی
نەختینەی زیادە بۆ هاوبەرژەوەندەکان ،لەکاتێکدا لە هەوڵداین بۆ گەیاندنی پەرۆشیامن تا ببین
بە داهێنەرێکی پلە بەرزی جیهانی بۆ بەدیهێنانی بەها بۆ هاوبەرژەوەندەکامنان و هێنانەدی
ئامانجامن لە بوون بە بەشدارێکی بەرپرسیاری کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگەی وزەی جیهانی.
ئامانجامن ئەوەیە کاریگەریی ئابوری ئەرێنیامن لەسەر هەرێمی کوردستان هەبێت لە
هەردوو ڕووی زیادکردنی بەرهەمی هایدرۆکاربۆن کە گوڕ بە ئابوری دەدەن و پشتیوانیکردنی
ڕاستەوخۆی ئەو کۆمەڵگەیانەی کە کاریان تێدا دەکەین ،بە باشرتکردنی ژێرخان و
دەستەبەرکردنی هەلی کارکردن و پەرەپێدان.

شەفافیەت
مامەڵەکردنلەگەڵهاوبەرژەوەندەکانبەڕاستگۆ�ییوشەفافیەتەوەگرنگە
�بۆناوبانگیدامەزراوە�ییئەرێنی،بەدەستهێنانیمتمانەوپشت�یوانیکردنی
کارەکانمان،دەستەبەرکردنیمۆڵەتیکۆمەاڵیەتی�بۆکارکردنوهاندانی
پشت�یوانیوەبەره�ێن

ڕ�ێزگرتن
ڕ�ێزگرتنلەخەڵک،بەرزنرخاندنیکارمەندانبەجیاوازیکولتوریانەوەوپەرەپێدانی
ژینگەیەکیلەخۆگرتووکەهانیخەڵکیبداتوبەش�ێوەیەکمامەڵەلەگەڵهەموو
هاوبەشوهاوبەرژەوەندەکانبکاتکەبنیاتنەریپە�یوەندیبێتوپاڵنەربێت�بۆ
گەیاندنیئامانجەهاوبەشەکانکەڕ�ێزلەژینگەدەگرێتوکاریگەر�ییچاالکیەکانمان
کەمدەکاتەوەوهانیهەمەچەشنیزیندە�ییدەداتبەهەمانش�ێوەگرنگە�بۆ
هێشتنەوەیمۆڵەتیکۆمەاڵیەتی�بۆکارکردن

لێپرسینەوە
کولتورێکیلێپرسینەوەوبەر�پرسیارێتیکەخەڵکیتێیداشانازیبە
پابەند�بوونیانەوەبکەنبەجۆرێککەIngenuity
پشت�یوانیبکاتلەگەیاندنیسەالمەت�یی
ئامانجەکانوپاڵنەربێت�بۆکواڵیتیکارەکانمان

هاریکاری
کارکردن بە گیانێکی هاریکارانە ،لە هەردوو ئاستی ناوخۆ�یی و دەرەکی ،پاڵپشتی
چەندبارە دەکات و کواڵیتی بەرهەم لە هەموو کارەکاندا زیاد دەکات ،هەروەها
هاندانولەخۆگرتوو�ییبەجۆرێکبەه�ێزدەکاتکەببنەپاڵنەریبەرهەمهێنانو
هەستکردنبەبەهادار�یی

داهێنان
داهێنان ئەو �بوارەیە کە دەتوانێت گەنەڵ جیا بکاتەوە .دەکرێت کولتورێک لە
ه�ێزی کاری زانست خواز و بیرکراوە ،نەترس ،زۆر �پرس ،و ئامادە �بۆ ئااڵنگاری بە
ڕێگاگونجاوەکانیئەنجامدانیکارەکانکەیارمەتیدەربێتلەهێنانەکایەیهەلە
نوێکانوپاڵنەریقازانجکردن�بن

ئەم بەهایانە بەش�ێوەیەکی �بۆماوە�یی پە�یوەسنت بە ش�ێوازی کارکردنمان
و سەرکەوتنی سرتات�یژیمانەوە .ئەگەر ئێمە بەهاکانمان بگەیەن�ین ،بەم
ش�ێوەیە پەرۆشیمان دەگەیەن�ین� :بۆ �بوون بە داهێنەرێکی پلە بەرزی
ج�یهانی �بۆ بەد�یهێنانی بەها �بۆ هاوبەرژەوەندەکانمان
4

گەنەڵ ئین�ێرجی ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی ٢٠٢١

نامزابێڕ سرتات�یژی بەردەوامیمان

بەڕ�ێوە�بردنو�پرۆسەکانیبەردەوامی
سرتات�یژی بەڕ�ێوە�بردنمان ڕەگی داکوتاوە لە پابەندیمان بە
�بوون بە بەرهەمهێنێکی وزەی بەر�پرسیاری کۆمەاڵیەتی و
ژینگە�یی کە بەم پێیە پێکهاتەی بەڕ�ێوە�بردنی کۆمپانیا
دڵنیا�یی ئەوە دەدات کە بەڕ�ێوە�بردنی مەترسیە
کۆمەاڵیەتی و ژینگەییەکان لە هەموو ئاستەکانی کاردا
ت�ێهەڵکێش کراوە و بەش�ێوەیەکی وەرزی
هەڵسەنگاندنەوەی �بۆ دەکرێت.
یاسای ڕەفتارمان کۆمەڵە بنەمایەک دەناسێنێت و دادەنێت
کە ڕێنما�یی هەموو چاالکیەکانی کار دەکات لەگەڵ چۆنێتی
پێشبینی ئێمە �بۆ ڕەفتاری دەستەی بەڕ�ێوەبەرانمان،
کارمەندانمان ،دابینکەرانمان ،هاوبەشانمان و ئەوانی
تریش .گەنەڵ هەروەها ژمارەیەک ڕ�ێوشو�ێن و پێوەری
جیاجیای خۆی هەیە کە ڕێنماییمان دەکات چۆن
ئامانجەکانی بەردەوامی بناسینەوە .بەشەکانی گەنەڵ
بەر�پرسن لە جێبەجێکردنی ئەم ڕ�ێوشو�ێن و پێوەرانە لە
ئاستی ناوخۆدا ،ئەمەش دەوەستێتە سەر سەرپەرشتی
بەردەوام و ڕا�پۆرتکردن لەن�ێو گرووپەکەدا.

٨

کاری گونجاو و
گەشەکردنی
ئا�بوری

٦

ئاوی خاو�ێن و
ئاوەڕۆ

١٦

١٧

هاوبەشیکردن
�بۆئامانجەکان
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ئاشتی،
دادپەروەری و
دامەزراوە
بەه�ێزەکان

٤

گەشتی بەردەوام�یی گەنەڵ لە بەرزتر�ین ئاستدا سرتات�یژی
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتیمان دیاری دەکات ،کە
لەالیەن دەستەی بەڕ�ێوەبەرانەوە لە  ٢٠٢٠پەسەند کراوە.
پالنێکی کاری سااڵنەی بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و
کۆمەاڵیەتی ( )ESGهەیە کە تەواوکەری سرتات�یژەکەیە و
ئەرک و کردارە دیاریکراوەکان دیاری دەکات ،ئەمەش
وەک پێوانەکردنی توانست ڕۆڵ دەبینێت لەوەی کە چۆن
گرووپەکە بتوانێت بە باشرت�ین ش�ێوە پابەندییەکانی بەرانبەر
هاوبەرژەوەندەکانی و کەمکردنەوەی مەترسی
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی (� )ESGبهێنێتەدی.
بەرەوپێشچوونی پالنی کار بەش�ێوەیەکی مانگانە لەالیەن
دەستەی بەڕ�ێوەبەرانی بااڵی گەنەڵ و سەرۆکی
بەشەکانەوە پێداچوونەوەی �بۆ دەکرێت و لەو میانەیەدا
بابەتەکانی پە�یوەندیدار بە بەردەوام�یی گفتوگۆیان
لەبارەوە دەکرێت .هەروەها بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و
کۆمەاڵیەتی ( )ESGخراوەتە ن�ێو ئەجندای کۆ�بوونەوەکانی
دەستەی بەڕ�ێوەبەرانمانەوە بەجۆرێک کە لەالیەن ل�یژنەی
بەڕ�ێوە�بردنی تەندروستی ،سەالمەتی ،ئاسایش و ژینگە
( )HSSEڕابەری دەکرێت .لە کۆتایشدا ،ل�ێهاتووی
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی ( )ESGئێمە لە
پالنەکانی قەرە�بووکردنەوەی هەموو کارمەندانماندا
چەسپاوە ،کە ڕ�ێژەیەکی سەدی کۆی پاداشتی سااڵنە
پیشاندەدات.

کواڵێتی
پەروەردە

١٥

ژیانلەسەر
زەوی

٣

تەندروستیباش
وخۆشگوزەرانی

١٣

کرداری
کەشوهەوا

١

نەمانیهەژاری

١٢

بەکار�بردنو
بەرهەمهێنانی
بەر�پرسیارانە

خوێندکارانی ناوخۆ لە ڕۆژی هۆشیاری ژینگەییدا ،سلێمانی

ههاوتا�بوونلەگەڵئامانجەکانیپەرەپێدانی
بەردەوامی

ڕێکەوتننامەیج�یهانینەتەوەیەکگرتووەکان(United
 )Nations Global Compactپالتفۆرمێکە
لەڕێگەیەوە کارەکان پابەند �بوون بە بەردەوام�یی دەردە�بڕن و
بەر�پرسیارێتی هاوبەش لەئەستۆ دەگرن �بۆ بەدەستهێنانی
ج�یهانێکی باشرت و ئەمە هاوتایە لەگەڵ ئامانجەکانی ئێمە �بۆ
ئەوەی ببینە بەشدار�بوویەکی بەر�پرسیار لە کۆمەڵگەی وزەی
ج�یهانی .بەدر�ێژا�یی ئەم ڕا�پۆرتە ،تیشکمان خستۆتە سەر ئەو
ئامانجە سەرەکیانەی کە زۆرتر�ین پە�یوەندیان هەیە بە
کارەکەمانەوە �بۆ ڕوونکردنەوەی ئەو بەهایەی کە بە
کۆمەڵگەی دەبەخش�ین.
ئەو ئامانجانەی زیاتر پە�یوەندیدارن بە گەنەڵەوە
ئەمانەن:

نامزابێڕ

سرتات�یژی بەردەوامیمان
گەنەڵ پابەندە بە بەرهەمهێنانی بەرمیلە نەوتی کار�بۆن چڕی نزم و قازانج بەرز کە تایبەتمەند�یی بە کۆمپانیا پێشەنگەکانی
بەرهەمهێنانی نەوت و گاز دەبەخشێت لە ج�یهانێکی سەقامگ�یردا .سەرنج خستنە سەر کۆمەڵگەکان لە کرۆکی سرتات�یژی
بەردەوام�یی گەنەڵ دایە .گەنەڵ بەر�پرسیارێتی و پابەند�یی هەیە بە کۆمەڵگە م�یواندارەکانمانەوە و لەم ڕوانگەیەشەوە
جێبەجێکردنی ڕێکوپێکی بەرنامەی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان بەو ئامانجەیە کە سەرمایەی کۆمەاڵیەتی ناوخۆ زیاد بکات و
پە�یوەندی ن�ێوان کۆمەڵگە و هاوبەرژەوەندەکان باشرت بکات لەڕێگەی هاوبەشکردنی سوودەکانی کارمان.

گەنەڵ ئامانجی ئەوەیە ببێتە بەد�یهێنەرێکی پێشەنگی بەهای
خاوەن پشک وەک بەرهەمهێنێکی بەر�پرسیاری کۆمەاڵیەتی
نەوت و گاز وەک بەشدارێک لە کۆمەڵگەی وزەی ج�یهانی.

�بۆ بەدەستهێنانی ئامانجمان ،کولتورێک لە بەر�پرسیارێتی کۆمەاڵیەتی و
بەها ڕوونەکانی دامەزراوە تۆکمە دەکە�ین و دەچەسپێن�ین .ئێمە ڕێبازمان
هاوشانکردنی باشرت�ین �پراکت�یزەیە لەگەڵ گروو�پی هاوەاڵنی پیشەسازیمان
.و هەوڵ دەدە�ین �بۆ بەدەستهێنانی پێگەی پێشەنگ لە �بوارە سەرەکیەکاندا

بەدەستهێنانی قازانج �بۆ حکومەتی م�یواندار و هاوکات
پاڵپشتیکردنی کۆمەڵگەی ناوخۆ لەڕێگەی وەبەرهێنانی
ئا�بوری ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆوە.

�پوختەکردنی بەهاکانمان و پێشبینی
پە�یوەندیدار �بۆ هاندان بەرەو باشرتکردنی
کولتوریبەر�پرسیارێتیکۆمەاڵیەتیمان
لە ڕێگەی کۆ�بوونەوە و بەشداریپێکردنی
ه�ێزی کار لە بنەماکانی ڕەفتارماندا.
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دید

بەخش�ینبە
کۆمەڵگە

وەک وەبەرهێنێکی جێ سەرنج دەمێنینەوە بە پێشبینی
کردن و مامەڵەکردن لەگەڵ ئەگەرە گۆڕاوەکانی
وەبەره�ێن ،بەم پێیە یارمەتی گرووپەکە
گواستنەوەیوزە
دەدە�ین �بژاردەی هەبێت �بۆ ڕاکێشانی سەرنجی
بەرفراوانرت�ین بنەمای وەبەره�ێن.

کاریبەر�پرسیارانە

پشت�یوانیکردن لە شانازی کارمەند
لەڕێگەی بەها هاوبەشەکانەوە.
ئامانجێکی بنەڕەتی سرتات�یژی
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و
کۆمەاڵیەتیمان �بریتیە لە
بەردەوام�بوون لە پەرەپێدانی
کولتوری بەر�پرسیارێتی
کۆمەاڵیەتیمان.

نامزابێڕ

بەهاکان لە کاردا

پێوەری بەڕ�ێوە�بردنی دەرچوونی گازی گر�ین هاوس
ئێمە سیستمێکی بەڕ�ێوە�بردنمان �بۆ دەرچوونی
گازی گر�ین هاوس پەرەپێداوە بەجۆرێک کە
دەتوان�ین دەرچوونەکان لە دۆسیەی
بەرهەمهێنانی ئێستاماندا سنوردار بکە�ین �بۆ
ئەوەی ڕۆڵی خۆمان ببین�ین لە �پرۆسەی
گواستنەوەی وزە و پشت�یوانیکردنی ئامانجەکانی
ڕێکەوتننامەی پاریس �بۆ سنوردارکردنی
گەرم�بوونی ج�یهانی �بۆ  ١.٥پلەی سەدی و
گەیاندنی بە دۆخی پلەی سفر هەتا ساڵی ٢٠٥٠
سەبارەت بە مەوداکانی دەرچوونەکانی  ١و .٢
دەستەی بەڕ�ێوەبەرانی گەنەڵ لە ٢٠٢٠
پێداچوونەوەی کرد بە �پرۆسەکەدا و لە کانونی
دووەمی  ٢٠٢١پێوەرەکەی پەسەند کرد.

پێوەرەکە مۆرکێکی فەرمی دەبەخشێت بە چاالکی وزە و
بەکردارکردنەکانمان �بۆ بەڕ�ێوە�بردنی سوتاندنی غاز بە جەختکردن
لەسەر ئاراستەی سوڕی ژیانی دەستمایە �بۆ دامەزراندنی �بودجەیەکی
کار�بۆن کە لەگەڵ ڕێچکەی  ١.٥پلەی سەدی ڕێکەوتننامەی پاریسدا
بگونجێت .ئێمە بەردەوام دەبین لەسەر باشرتکردنی تواناکانمان �بۆ
ڕا�پۆرتکردنی دەرچوونی گازی گر�ین هاوس ،پەرەپێدانی هوشیاری
مەترسی کەشوهەوا لەن�ێو دەستەی بەڕ�ێوەبەراندا لەڕێگەی
لەخۆگرتنی مەترسی کەشوهەوا وەک بابەتێکی ئەجندای تەندروستی،
سەالمەتی ،ئاسایش و ژینگە ( )HSSEو ئەندامانی بااڵی بەڕ�ێوە�بردن
لەڕێگەی کۆ�بوونەوە ی مانگانەی ل�یژنەی ئاراستەکردنی بەڕ�ێوە�بردنی
ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی.

پێوەرەکە مۆرکێکی فەرمی دەبەخشێت بە چاالکی وزە و بەکردارکردنەکانمان �بۆ
بەڕ�ێوە�بردنی سوتاندنی غاز بە جەختکردن لەسەر ئاراستەی سوڕی ژیانی دەستمایە �بۆ
دامەزراندنی �بودجەیەکی کار�بۆن کە لەگەڵ ڕێکەوتننامەی پاریسدا بگونجێت.

هاوینی قەرەداغ
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ڕ�ێزگرتن

داهێنان
١٣

کرداری
کەشوهەوا

نامزابێڕ سرتات�یژی بەردەوامیمان

کارکردنلەگەڵکۆمەڵگەیناوخۆ�یی

ئامانجی گەنەڵ دروستکردنی بەهایە بۆ هەموو هاوبەرژەوەندەکان،
بەدیهێنانی پارەی نەختینە لە بەرهەمهێنانی کەم-تێچوو و کاربۆن
نزمەوە بۆ ئەوەی ببێتە بەدیهێنەرێکی دۆزینەوە و بەرهەمهێنان
( )E&Pی سەربەخۆی جیهانی بۆ بەهای هاوبەرژەوەندی،
کاریگەرییەکی ئەرێنی هەبێت لە پشتیوانیکردنی گەشەکردنی
ئابوری و پاڵپشتیکردنی راستەوخۆی ئەو کۆمەڵگانەی کە کاریان تێدا
دەکەین.
دەبێت گەنەڵ وەک بەرهەمهێنێکی بەرپرسی وزە ،لە پێداویستی و
پێشبینیەکانی هاوبەرژەوەندەکامنان تێبگات ،لە هەمان کاتیشدا ئەو
هەالنە بناسێتەوە کە لەڕێگەی پەیوەندیکردن و هاریکاریەوە دێنە
کایەوە .لەبەرئەوە ئێمە بە درێژایی ساڵ کات و هەوڵی زۆرمان بۆ
کارکردن لەگەڵ هاوبەرژەوەندەکان تەرخان دەکەین.

هەروەها ئێمە دەزانین کە کۆمپانیا کۆمەڵێک هاوبەرژەوەندی
هەیە ،لەوانە کە بریتین لە وەبەرهێنەرامنان ،حکومەتی ناوخۆ و
کۆمەڵگەکان لەو هەرێامنەی کە کاریان تێدا دەکەین ،هاوبەشانی
پڕۆژەی هاوبەشامن ،کارمەندامنان و دابینکەرامنان.
کارمەندانی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیی ( )HSEلەگەڵ
بەڵێندەرانی خاشاکی ناوخۆ هەماهەنگی دەکەن و دەیان ناسێنن
بە دەستپێشخەرییە نوێکانی دووبارەبەکارهێنانەوە و پرۆسەکانی
گرتنەدەستی سەالمەت و بەڕێوەبردن و لەناوبردنی خاشاک.
هەروەها گەنەڵ هاوکاری فەرمانگەی پۆلیسی دارستانی ناوخۆیی و
ڕێکخراوی رسوشتی عێراق و دامەزراوەی ڕووەکی کوردستان دەکات
وەک بەشێک لە پراکتیزەکانی بەڕێوەبردنی هەمەچەشنی زیندەیی و
لەپێناو زیادکردنی هوشیاری ناوخۆ سەبارەت بە گرنگیی هەوڵەکانی
هێشتنەوە و پاراسنت.

ڕاهێنانی مەیدانی ،چاودێریکردن ،سەرپەرشتیکردنی چاالکیە
بەردەوامەکان و وردبینی ڕێکوپێک و بەردەوام و پشکنینەکان
هۆکاری سەرەکین بۆ تۆماری بەهێزی سەالمەتی کاری گەنەڵ.
هەموو پڕۆژەکان شایەنی پێداچوونەوەی ئامادەیی کارن کە تیایدا
ئەوە دووپات بکەنەوە کە هەموو دەستکەوتەکانی تەندروستی و
سەالمەتی ژینگەیی ( )HSEوەک (ڕاهێنان ،کارامەیی ،ڕێکارەکان،
کۆنرتۆڵەکانی مەترسی ،هتد) ئامادەکراون پێش دەستپێکردنی کاری
مەیدانی لەالیەن بەڵێندەرەوە.

بەهاکان لە کاردا

ڕووبەڕوو�بوونەوەیپەتایکۆرۆنا
لەگەڵ تەشەنەکردنی پەتای کۆرۆنا لە سەرەتای ساڵی  ،٢٠٢٠گەنەڵ بە خ�ێرا�یی
پالنێکی کاری داڕشت �بۆ تێگەیشنت لە مەودای بەرەنگاری ،پەرەپێدانی کۆنرتۆڵی
پاراستنی کارمەندان ،و کەمکردنەوەی کاریگەر�یی لەسەر چاالکیەکانمان.
پالنەکە لەڕێگەی لیژنەیەکی بەڕێوەبردنەوە بە ڕابەری بەڕێوەبەری جێبەجێکارەوە
جێبەجێکرا ،کە هەفتانە کۆبوونەوەی ئەنجام دەدا بۆ چاودێریکردنی بارودۆخەکە.
هەنگاوی یەکەم بریتی بوو لە کشاندنەوەی کرێکارە ناسەرەکیەکان لە کێڵگەکانی
کارکردن لە هەرێمی کوردستانی عێراق و ئامادەکاری گواستنەوەی دەستوبردی
شێوازی کاری سەرجەم ئۆفیسەکان بۆ کارکردنی جێ متامنە لەماڵەوە .سەالمەتی
هێزی کارمان هەمیشە ترۆپکی پێشینەیی گەنەڵ بووە ،لەبەرئەوە لیژنەکە
پالنێکی پەتای پەرەپێدا بۆ پەرەپێدانی کاری مەیدانی بەردەوام ،لەوانە دووبارە
پێداچوونەوە بە مەرجەکانی خستنەسەرکار بۆ هێشتنەوەی کەمرتین ژمارە
لە سایتەکان ،دیاریکردنی کارە گرنگەکان و هێنانەکایەی پالنێک بۆ نەهێشتنی
بەرکەوتنی کارمەندان بە کەسانی دەرەکی لە سایتەکانی کارکردن .دابەشکردن و
چارەسەرییە لۆجستیەکان بۆ بەدەستهێنانی کەرەستەکانی خۆپارێزی سەالمەتی
( ،)PPEگواستنەوە ،کارانتینی ئوتێلەکان ،دابینکردنی سەالمەتی خواردەمەنی،
پشتیوانی پزیشکی ،کۆنرتۆڵکردنی کەیسە گوماناویەکان ،ئامادەکارییەکانی
گواستنەوەی پزیشکی  ،و کۆنرتۆڵکردنی تووشبوون .هەروەها گەنەڵ هەستا
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بە گونجاندنی ئامادەکارییەکان لەگەڵ ڕێکخەرانی یاسا ،حکومەتی میواندار،
هاوبەشانی کار و دابینکەران بۆ بەدەستهێنانی مۆڵەتەکانی کارکردن لەکاتی خۆیدا
و کەمکردنەوەی تەگەرەکانی بەردەم دابینکردنی پێداویستیەکان .هەروەها تیمی
پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی گەنەڵ ڕێگەی داهێنەرانەیان پەی پێربد بۆ خۆگونجاندن
لەگەڵ ڕەوشە نوێکان و پێشخستنی ئەو پڕۆژانەی کە بەپەلە بوون و پێویستیان
بە کارلێکی کەمرتی کارمەندان بوو لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵگە لەبری ئەو پڕۆژانەی
کە کارلێکی زیاتریان دەویست وەک ڕاهێنانی بەکۆمەڵ.
پابەندیی خێرا و داهێنەرانە و بەردەوام لە بواری سەالمەتی ڕوو بەڕوو بوونەوەی
پەتای کۆرۆنا لەالیەن گەنەڵ لە هەموو ناوچەکان و بەشەکاندا بووە مایەی
وەرچەرخانی گرنگ سەرباری ئالنگاریەکانی پەتاکە .هیچ وەستانێک لە پرۆسەی
چاالکیەکامناندا ڕووینەدا ،و تیمی پڕۆژەی کۆمەاڵیەتیامن سەرکەوتووانە ١٤
پڕۆژەی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی بە ئەنجام گەیاند کە سەرنجیان خستبووە سەر
بوارە سەرەکیەکانی هەلی ئابوری و پەرەپێدان ،باشکردنی تەندروستی کۆمەڵگە و
پەروەردە و فێرکردنی ناوخۆ.

لێپرسینەوە

ڕ�ێزگرتن
٣

تەندروستیباش
وخۆشگوزەرانی

ەزو یەوەنتساوگ

گۆڕانی کەشوهەوا

گەشەکردنی ئا�بوری ئایندە و
کەمکردنەوەی هەژاری پێویستیان بە
وەبەرهێنانی بەردەوام دەبێت لە �بواری
پیشەسازی نەوت و گازدا �بۆ ئەوەی
بتوانن وزەیەکی جێ متمانە و زۆر �بۆ
دەیەکانی داهاتوو دەستەبەر بکەن.
ڕا�پۆرتی پێشبینی وزەی ج�یهانی IEA
 2020ڕایدەگەیەنێت کە تەنانەت لەژ�ێر
سینار�یۆی پەرەپێدانی بەردەوامییشدا
پێشبینی دەکرێت لە ساڵی ٢٠٤٠
داواکاری لەسەر نەوت و گاز  ٪٤٦ی
کۆمەڵگەی وزە پێک �بهێنێت.
لە هەمان کاتیشدا ،ئا�بوری ج�یهانی بەردەوام دەبێت لە
چڕکردنەوەی داواکاری لەسەر کەرتی وزە �بۆ زیادکردنی
هوشیاری کەشوهەوا ،چارەسەرییەکانی پیشەسازی
داماڵینی کار�بۆن و خۆئامادەکردن �بۆ ج�یهانێک کە تیایدا
داواکاری لەسەر سەرچاوەکانی وزەی بنەما کار�بۆن کەمرت
بکرێتەوە .لەبەرئەوە سەرکەوتن لەم ڕووبەرە
کۆمەاڵیەتی ئا�بوریە ڕکابەرانەدا پە�یوەستە بە توانای
هێنانەدی قازانج لە ژینگەیەکی کەم تێچووی کار�بۆن نزمدا.
نمونەی کاری بەه�ێزی گەنەڵ سەرنج دەخاتە سەر
بەرهەمێنانینەوتیکەمتێچوویکار�بۆننزم،بەجۆرێککە
ت�ێڕژانی دارا�یی دووبارە بە هەلی گەشەکردن بسازێرنێتەوە ،بە
ش�ێوەیەک کە پارەی نەختینەی ماوە بەشی پارەی
کەرەستەکانوقازانجیسەقامگ�یربکات.ئەمەنمونەیەکی
تەواوگونجاوە�بۆ گەشەکردنی ئا�بورییەکی کار�بۆن نزم .گەنەڵ
وەککۆمپانیایەکیسەرچاوەسروشتیەکانڕۆڵیخۆی
دەبینێتلە�پرۆسەیگواستنەوەیوزەوئێمەسیستمێکی
بەڕ�ێوە�بردنمانپەرەپێداوەکەدەتوان�یندەرچوونەکانلە
دۆسیەیبەرهەمهێنانیئێستاوەسنورداربکە�ین�بۆئەوەی
لەگەڵئامانجەکانیڕێکەوتننامەیپاریس�بۆسنوردارکردنی
گەرم�بوونی ج�یهانی �بۆ١.٥پلەی سەدی و گەیاندنی بە دۆخی
سفر پلە هەتا ساڵی ٢٠٥٠بگونجێت .ڕ�ێژەی چڕی کار�بۆنمان لە
ساڵی ٢٠٢٠دا کە �بریتیە لە ١٣کگم هاوتای دوانە ئۆکسیدی
کار�بۆن �بۆ هەر بەرمیلێک زۆر لەژ�ێر تێکڕای ڕ�ێژەی
پیشەسازیەوەیە کە�بریتیە لە ٢٠کگم هاوتای دوانە ئۆکسیدی
کار�بۆن�بۆهەربەرمیلێک،ولەکاتێکدائەمڕ�ێژەیە
بەش�ێوەیەکیکاتی�بۆماوەیەکیکورتخایەنزیاددەکات
لەبەرئەوەیدەستپێکیبەرهەمهێنانەلەسارتا،ئێمەهەر
پێشرتهەنگاومانناوەبەرەوهەڵسەنگاندنیپالنەکانی
بەڕ�ێوە�بردنیگاز�بۆدامەزراوەیزووبەرهەمهێنرتلەسایتەکە.

پارکت�یزەی کارمان �بۆ چوستی وزە و بەڕ�ێوە�بردنی سوتاندن
لە پێوەرێکی بەڕ�ێوە�بردنی دەرچوونی گازی گر�ین هاوس دا
بە فەرمی �بووە کە جەخت دەکاتە سەر ئاراستەیەکی
سوڕی ژیانی دەستمایە �بۆ دامەزراندنی �بودجەیەکی کار�بۆن
کە لەگەڵ ڕێچکەی  ١.٥پلەی سەدی ڕێکەوتننامەی
پاریسدا بگونجێت .لەکۆتایشدا� ،بۆ یارمەتیدان لە
ئاراستەکردن و چاود�ێریکردنی بەرەوپێشچوونمان لەم
گەشتەدا ،پابەند�ین بە ڕا�پۆرتکردنی دەرچوونی گازی گر�ین
هاوس لەالیەن ئێمەوە لەسەر بنەمای سااڵنە و بە
بەکارهێنانی باشرت�ین �پراکت�یزەکانی ژم�ێریاری دەرچوونی
گازی گر�ین هاوس.
سەرەڕای بەرهەمهێنانی نزمی کار�بۆن ،ئێمە
دەستەبەرکردنی سوودی مانادار �بۆ کۆمەڵگە و
بەشداریکردن لە زیادکردنی پێوەرەکانی ژیان دا بە کارێکی
سەرەکی دەزان�ین �بۆ �بڕیاردان لەسەر ئەوەی کە چەند
بەرم�یل نەوت بەرهەم �بهێرنێت لەکاتێکدا ج�یهان بەرەو
سەرچاوە خاوێنەکانی وزە هەنگاو دەنێت .پشت�یوانیکردن و
بەردەوامی پێدانی ئەو کۆمەڵگانەی کاریان تێدا دەکە�ین
بناغەی سەرکەوتنی گەنەڵە و ئێمە پابەند�ین بە
پشت�یوانیکردنی حکومەتی م�یواندارمان لەڕێگەی
گواستنەوەی وزەوە لەبەرئەوەی ئەوان هەوڵ دەدەن �بۆ
بەکارهێنانی داهاتەکانی نەوت �بۆ داراییکردنی پەرەپێدانی
سەقامگ�یر �بۆ کۆمەڵگەکانی ناوخۆ .پشتبەستنی نیمچە
تەواوی ئا�بوری هەرێمی کوردستانی ع�ێراق بە
بەرهەمهێنانی نەوت گرنگی ئەو وەبەرهێنانە دەردەخات کە
لەالیەن کۆمپانیاکانی نەوتەوە لە هەرێمدا ئەنجام دەدرێت.

گەنەڵ وەک کۆمپانیایەکی
سەرچاوە سروشتیەکان ڕۆڵی
خۆی دەبینێت لە �پرۆسەی
گواستنەوەی وزە و ئێمە
سیستمێکی بەڕ�ێوە�بردنمان
پەرەپێداوە کە دەتوان�ین
دەرچوونەکان لە �بواری
بەرهەمهێنان سنوردار بکە�ین
لە ئێستادا

بەڕەچاوکردنی بەرمیلی نەوتی کەم تێچوو و کار�بۆن
نزممان ،و کاریگەری کۆمەاڵیەتی ئەرێنی چاالکیەکانمان
لەسەر هەرێمی کوردستانی ع�ێراق� ،بڕوامان وایە کە
گەنەڵ �بوارێکی دروستی هەیە �بۆ بەردەوام�بوون لە
هێنانەدی داواکاری نەوتی ئایندە و گەیاندنی بەها بە
هاوبەرژەوەندەکانمان وەک بەشدارێکی بەر�پرسانەی
کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگەی وزەی ج�یهانیدا .لە کۆتایشدا،
ئێمە بەردەوام دەبین لە بەشداریکردن لە پیشاندانی
بەردەوامی و دەستەبەرکردنی زانیاری �بۆ
هاوبەرژەوەندەکانمان سەبارەت بەو بابەتە بنەڕەتیانەی کە
کارەکانمانی لەسەر بنیاترناوە .الپەڕەکانی دواتری ئەم
ڕا�پۆرتەمان لەگەڵ ئەو پێشنیارانە هاوڕان کە لەالیەن
تیمی کاری پە�یوەندیدار بە ئاشکراکردنە داراییەکانی
پە�یوەست بە کەشوهەوای سەر بە ئەنجومەنی
سەقامگ�یری دارا�یی ( )TCFDدەرکراون بە مەبەستی
دابینکردنی دیدێکی قووڵرت �بۆ ڕێبازی گەنەڵ لە
چارەسەرکردنی مەترسیە داراییەکانی پە�یوەست بە گۆڕانی
کەشوهەواوە.

دیمەنی سروشتی قەرەداغ
11

گەنەڵ ئین�ێرجی ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی ٢٠٢١

گواستنەوەیوزە
گەنەڵ پابەندە بە بەرهەمهێنانی بەرمیلە نەوتی کار�بۆنی چڕی نزم و قازانج بەرز
کەتایبەتمەند�ییبەکۆمپانیاپێشەنگەکانیبەرهەمهێنانینەوتوگازدەبەخشێت
لەج�یهانێکیسەقامگ�یردا.گەنەڵدەستمایەیدروستیلەشوێنیدروستولە
جێ دەستی دروست و لە دەستی کەسانی دروستدا هەیە� ،بۆ ئەوەی لە �پرۆسەی
گواستنەوەیوزەداڕۆڵێکیگرنگببینێت.
بەه�ێزیئێمەئەنجامیئەوهەنگاوەگرنگانەیەکە�بۆکەمکردنەوەیدەرچوونیکار�بۆنناومانە،لەوانەهاوبەشیمانلەیەکەم�پڕۆژەیدووبارە�پژاندنیگازلەهەرێمیکوردستانیع�ێراق.ئێمە
بەردەوامدەبینلەدانانی�پرۆسەیبەڕ�ێوە�بردنیدەرچوونیگازیگر�ینهاوسلەبەرەیپێشەوەیکارەکانماندا،بەجۆرێککەهەریەکلەبلۆکەکانبەچاالکانەبەڕ�ێوەدە�بر�ێن�بۆکەمکردنەوەی
تەمەنیدەرچوونەکانلەکێڵگەدا.

بەرەوپێشچوونمان
پێوەری پەرەپێدراوی بەڕ�ێوە�بردنی دەرچوونی گازی گر�ین هاوس
دەرچوونە ئەژمارکراوەکانی مەودای ٣
لە ڕا�پۆرتی سااڵنەی بەرنامەی پەرەپێدانی کۆمەڵگە ( )CDPدا بەشداریمان کرد
باشرتکردنی ش�ێوازی ڕا�پۆرتکردنی پیشاندانی دەرچوونی گازی گر�ین هاوس بە وەرچەرخان �بۆ یەکەمجار بە ڕووی ش�ێوازێکی پشت بەستوو بە پشک.
تەواوکردنی یەکەم �پڕۆژەی �پژاندنی گاز لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق �بۆ بنە�بڕکردنی گڕگرتنی ڕۆتینی لە پیشخا�بور ،لەگەڵ کارپێکەر DNO

بەرەوئایندە
گەنەڵ بەردەوام دەبێت لە گەڕان بەدوای هەلەکانی کەمکردنەوەی بەردەوامی دەرچوونەکانی کار�بۆن ،ڕاگرتنی چڕی نزمی کار�بۆن ،و چەسپاندنی کولتورێک �بۆ بەرەنگاری گۆڕانی
کەشوهەوا �بۆ ن�ێو پالنەکانی پەرەپێدانی دەستمایەو �پراکت�یزەی کارمان .ئێمە لە ڕێگەی پابەند�بوون بە پێوەری بەڕ�ێوە�بردنمان �بۆ دەرچوونی گازی گر�ین هاوس توانای ڕکابەرانەی
خۆمان بەدر�ێژا�یی �پرۆسەی گواستنەوەی وزە دەسەلمێن�ین و دۆسیەی دەستمایەمان لەگەڵ ج�یهانێک لە �پڕۆژەکانی سەرچاوە سروشتیە کەمرت و باشرتەکاندا خۆی بگونجگێنێت.

لەمبەشەدا

١٣
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کرداری
کەشوهەوا

گۆڕانیکەشوهەوا
بەڕ�ێوە�بردن

11
12

بەخش�ینبەکۆمەڵگە
ئامانجیئێمە�بریتیەلەتۆکمەکردنیسوودەهەمەچەشنەکانلەڕێگەیه�ێزی
کاریج�یهانیمانەوەوبنیاتنانیپە�یوەندینایابلەگەڵکۆمەڵگە،لەهەمانکاتیشدا
هێنانەکایەی هەلی کارکردن و ڕ�ێڕەوی پیشە لەسەر ئاستی ناوخۆ�یی لە واڵتانی
م�یواندارماندا.
بەرەوپێشچوونمان
ئێمە بەردەوام�ین لە سەرنجدانمان لە سوودەکانی پەروەردە ،تەندروستی ،و ئا�بوری لە هەوڵەکانی پالندانانمان �بۆ کۆمەڵگەئێمە بەردەوام�ین لە سەرنجدانمان لە سوودەکانی
پەروەردە ،تەندروستی ،و ئا�بوری لە هەوڵەکانی پالندانانمان �بۆ کۆمەڵگە
� ١٤پڕۆژەی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی لە هەرێمی کوردستانی ع�ێراق ئەنجامدران
 ٢٨کۆمپانیای ناوخۆ�یی خزمەتگوزاری �بۆ بلۆکەکانی گەنەڵ دابین دەکەن
 ١٣خولی ڕاهێنانی یاسای ڕەفتار بەکۆی  ٤٠کاتژم�ێر �بۆ  ٢١٠کارمەند و بەڵێندەر
هێنانەکایەی �پرۆسەی بەڕ�ێوە�بردنی کارامە�یی �بۆ یەک بە یەکی کارمەندان
گواستنەوەی کاریگەرانەی � COVID-19بۆ کارکردن لە دەرەوەی ئۆفیس �بۆ هەر پێنج ئۆفیسەکە

بەرەوئایندە
ئێمە پالندانان لە پەرەپێدانی ه�ێزی کار و مەرجەکانی دابینکردنی ناوخۆیمان بەکاردێن�ین �بۆ رێنما�یی کردنمان لەکاتێکدا بەرەو قۆناغی داهاتووی چاالکیەکانمان لە ناوچەکانی
م�یواندارماندا هەنگاو دەنێین .پێداچوونەوەی بەردەوام بە ئامارە ناوخۆییەکانماندا یارمەتیدەرمان دەبێت �بۆ سەرنج خستنە سەر ئامانجەکانی ئایندەمان .ئەو هەالنەی بەڕێگەی
زیادکردنی چاالکی کارکردن دەستەبەر دە�بن یارمەتیمان دەدەن پشت�یوانی کۆمەڵگەکانی ناوخۆمان بکە�ین لەو �بوارانەدا کە سەرنجیان دەخەینە سەر :سوودەکانی پەروەردە و
تەندروستی و ئا�بووری.

٨

لەمبەشەدا
بەشداریپێکردنیکۆمەڵگە
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15

کاری گونجاو و
گەشەکردنی
ئا�بوری

١٧

هاوبەشیکردن
�بۆئامانجەکان

٤

کواڵێتی
پەروەردە

٦

ئاوی خاو�ێن و
ئاوەڕۆ

١

٣

نەمانیهەژاری

تەندروستیباش
وخۆشگوزەرانی

ەزو یەوەنتساوگ

بەڕ�ێوە�بردن

کۆنرتۆڵکردنیمەترسیەکانی
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی
( )ESGترۆپکی پێشینە�یی دەستەی
بەڕ�ێوەبەران و تیمی بەڕ�ێوە�بردنی
گەنەڵە .بە پشت بەسنت بە بەها
دامەزراوەییەکانمان،سەرچاوەی
گونجاو تەرخان دەکە�ین �بۆ بنیاتنانی
هوشیاری و توانا ناوخۆییەکان لە هەموو
پلەکانی پیشە و ئاست و دەستمایەکاندا.
سەرپەرشتیکردنیمەترسیوهەلی
پە�یوەندیداربەکەشوهەوالەالیەندەستەی
بەڕ�ێوەبەران

سەرپەرشتیژینگە�یی،لەوانەبەڕ�ێوە�بردنیدەرچوونیگازی
گر�ینهاوسوپێشبینیەڕوولەزیاد�بووەکانی
هاوبەرژەوەندەکانمانکەسەرنجدەخەنەسەرچارەسەری
گۆڕانیکەشوهەوالەگەڵ�پراکت�یزەکانیبەڕ�ێوە�بردنوئەو
�بڕیارانەیلەالیەندەستەیبەڕ�ێوەبەرانمانەوەدەردەچن
ت�ێهەڵکێشکراوە.لە،٢٠٢٠دەستەیبەڕ�ێوەبەران
پێداچوونەوەیکردبەپێوەریبەڕ�ێوە�بردنیدەرچوونیگازی
گر�ین هاوس و لە کانونی دووەمی ٢٠٢١بەڵگەنامەکەی
پەسەندکرد.پێوەرەکەپشت�یوانیدەکاتلە�پراکت�یزەکانی
بەڕ�ێوە�بردنمان�بۆسوتانیغازوسرتات�یژێکە�بۆدڵنیا�بوون
لەوەیپالنەکانیپەرەپێدانیبەرهەمهێنانیدەستمایەکان
لەالیەنئێمەوەلەگەڵئامانجەکانیڕێکەوتننامەیپاریس
تەبان.جێبەجێکردنیپێوەرەکەدەبێتەهۆیئاراستەکردنی
پالنەکانی پەرەپێدانی دەستمایە ( )ADPی ئێمە کە
الیەنەکانیبەڕ�ێوە�بردنیژینگە�ییوکۆمەاڵیەتیلەخۆدەگرێت
و لەالیەن دەستەی بەڕ�ێوەبەران سااڵنە پێداچوونەوەی �بۆ
دەکرێت.دەستەیبەڕ�ێوەبەرانمانسەرپەرشتی
خەرجیەکانیسەرمایەو�بودجەپە�یوەندیدارەکانبە�پڕۆژەکانی
بەڕ�ێوە�بردنی گاز دەکات ،لەوانە یەکەم �پڕۆژەی �پژاندنی گاز لە
هەرێمی کوردستان لە پیشخا�بور �بۆ سوود وەرگرتن لە گازی
زیادەیپە�یوەستبەبەرهەمهێنان�بۆباشرتکردنیپااڵوتنی
نەوت و بنە�بڕکردنی سوتانی ڕۆتینی .پرت لەمەش ،لەگەڵ
بەردەوام�بوونیکۆمپانیا�بۆگەڕانبەدوایهەلەکانی
گەشەکردن،نرخێکیت�یۆریکار�بۆنوەکبەشێکلە�پرۆسەی
�بڕیاردانلەسەروەبەرهێنانکاریپێدەکرێت�بۆئاوێتەکردنی
کاریگەر�یی�پرۆفایلیدەرچوونیگازیگر�ینهاوسلەسەر
بەدەستهێنانەشیاوەکانیئایندە.

لەکۆتایشدا ،پابەند�یی دەستەی بەڕ�ێوەبەرانمان بە
بەڕ�ێوە�بردنی بەردەوام�یی گونجاو بە لەخۆگرتنی
پێکهاتەیەکی بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی لە
ڕێگەی کارتی ئەنجامی توانستی سااڵنەی کۆمپانیادا ڕەنگی
داوەتەوە.

ڕۆڵیبەڕ�ێوە�بردنلەهەڵسەنگاندنو
بەڕ�ێوە�بردنیمەترسیوهەلەکانی
پە�یوەندیداربەکەشوهەواوە
دوابەداوی ڕێنما�یی دەستەی بەڕ�ێوەبەران و بەڕ�ێوەبەری
جێبەجێکار ،هەریەک لە بەشەکانی ژ�ێر سەرکردایەتی ل�یژنەی
جێبەجێکارمان ڕۆڵێکی چاالک دەبینن لە هێنانەدی
ئامانجەکانی بەردەوام�یی گەنەڵ .ڕاو�ێژکاری بەڕ�ێوە�بردنی
ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی ( )ESGجێبەجێکردنی پالنی کاری
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی سااڵنەمان بەڕ�ێوە
دەبات و بەرەوپێشچوونەکان �بۆ ل�یژنەی جێبەجێکار و سەرۆک
بەشەکان ڕا�پۆرت دەکات .کۆ�بوونەوەکانی ل�یژنەی
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی هەلێکن �بۆ زیادکردنی
هوشیاری و تواناسازی و تەواوکەری بەشداریپێکردنی
هاوبەرژەوەندی گەنەڵ و سرتات�یژەکانی پە�یوەندیکردن و ئەو
ئاشکراکردنە کاریگەرانەن کە لە ڕا�پۆرتی بەرەدوامییدا
هاتوون .هێڵکاری گرافیکی الی خوارەوە وردەکاری زیاتر
ڕوون دەکاتەوە لەسەر ت�ێهەڵکێش�بوونی بەر�پرسیارێتیە
پە�یوەندیدارەکان بە کەشوهەوا لەسەرجەم بەشەکانی
ڕێکخراوەکەدا ،کە دەبێتە مایەی بەڕ�ێوە�بردنێکی بەه�ێزی
مەترسیەکان.

بەر�پرسیارێتیکۆنرتۆڵکردنیمەترسیەکانیبەڕ�ێوە�بردنی
ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی ( )ESGو چاود�ێریکردنی بابەتەکانی
تری پە�یوەندیدار بە کەشوهەوا ت�ێهەڵکێشە بە کاری
سەرپەرشتیارانەی دەستەی بەڕ�ێوەبەران لەڕێگەی ئەو
ڕۆڵەوە کە سەرۆک ،بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکار و ل�یژنەی
تەندروستی ،سەالمەتی ،ئاسایش و ژینگە ()HSSE
دەیبینن .بەڕ�ێوەبەری جێبەجێکارمان هەردەم داکۆکی
دەکات لە پێشینە�یی پێدانی بەردەوام�یی و سەرپەرشتی
تەواوکاری هۆشیاری و بەڕ�ێوە�بردن دەکات لە هەموو
ئاستەکانی ڕێکخراوەکەدا .دەستەی بەڕ�ێوەبەران زۆر چاالکە
لە پشت�یوانیکردنی ئەجندای کەشوهەوامان بە بەشداریکردن
لە کۆ�بوونەوەکانی پێداچوونەوە ،ئاراستەکردنی
پێکهاتەی دەستەی بەڕ�ێوەبەران و ل�یژنە
�پرسیارەکان ،و پێدانی نمونە لەسەر �پراکت�یزە باشەکان
لەالیەن کۆمپانیاکانی ترەوە .لەکاتێکدا پێشبینیەکانی
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی ( )ESGلەن�ێو
دەستەی بەڕ�ێوەبەران
وەبەرهێنەراندا لە گەشەکردندان ،دەستگەیشنت بە
سەرمایە کەم دەبێتەوە .ئەمە وەک مەترسیەکی بنەڕەتی �بۆ
کۆمپانیا ناسێرناوە ،و دەستەی بەڕ�ێوەبەران هەر شەش
ل�یژنەی تەندروستی و سەالمەتی
مانگ جارێک پێداچوونەوە دەکات بە بەڕ�ێوە�بردنی خۆیدا .
ل�یژنەی یەدەک
ل�یژنەی وردبینی
و ئاسایش و ژینگە ()HSSE
بابەتەکانی کەشوهەوا و گواستنەوەی وزە بە هەمان ش�ێوە
لە ئەجنداکانی کۆ�بوونەوەی دەستەی بەڕ�ێوەبەران النیکەم
ساڵی جارێک هاتووە لە میانەی کایەی سرتات�یژی سەرەکیدا،
بەاڵم لە�بواری �پراکتیکدا دەستەی بەڕ�ێوەبەران لەڕێگەی
بەڕ�ێوەبەریجێبەجێکار
هەلە بەردەوامەکانی بەشداریکردن و کۆ�بوونەوەکانی ترەوە
بەردەوام ئاگادار دەکرێتەوە� .بۆ نمونە ،ل�یژنەی تەندروستی،
سەالمەتی ،ئاسایش و ژینگە ( )HSSEسێ جارلە هەر
بەشی
سەرۆکی
سەرۆکی
ڕاو�ێژکاری جێبەجێکاری کاروبارحکومەت بەڕ�ێوەبەری بەڕ�ێوەبەری بەڕ�ێوەبەری سەرۆکیبەشیتەندروستی
ساڵێکدا کۆدەبێتەوە و پێداچوونەوە دەکات بە
وسەالمەتیژینگە�یی
بااڵی
وکارگ�ێڕی
سەرچاوە
گشتی
()HSEومەترسی
( )G&PAبااڵیدارا�یی تەکنیکی ئۆپەراس�یۆنەکان
و
ژینگە�یی
بەرەوپێشچوونی پالنی کاری بەڕ�ێوە�بردنی
مرۆییەکان گشتی
کۆمەاڵیەتی و توانستی بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و
تیمی
ڕاو�ێژکاری
کۆمەاڵیەتی کۆمپانیا هەڵدەسەنگێنێت .هەروەها دەستەی
تیمی�
تیمی
بەڕ�ێوە�بردنی تەندروستی
تیمی
پڕۆژەی پە�یوەندیەکانی بەڕ�ێوەبەرانی
بەڕ�ێوەبەرانمان ڕا�پۆرتی سااڵنەی بەردەوامی پەسەند
کۆمەاڵیەتی
سەرچاوە
یاسا�یی
تیمی
دەستمایە چاالکیەکان ژینگە�ییو وسەالمەتی
وەبەره�ێن
()CSR
مرۆییەکان
دەکات.
کۆمەاڵیەتی ژینگە()HSE
12
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بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە

جەخت کرایەوە لەسەر
هێنانەدی پێداویستیە
هەنووکەییەکانی کۆمەڵگە
و هە�بوونی کاریگەر�یی
بەرجەستە لەسەر هەموو
الیەنە سەرەکیەکانی هەل
و پەرەپێدانی کۆمەاڵیەتی
 ئا�بووری ،باشکردنیتەندروستی کۆمەڵگە و
پەروەردە و خوێندن لەسەر
ئاستی ناوخۆ.

گەنەڵ پابەندە بە پشت�یوانیکردنی
کۆمەڵگە ناوخۆییەکان لەو شوێنانەدا کە
کاریان تێدا دەکە�ین ،بە دابینکردنی
سەرچاوە و هەلی پێویست �بۆیان بە
مەبەستی باشرتکردنی کواڵیتی ژیانی
خەڵکی ناوچەکان و یارمەتیدانیان �بۆ
بەدەستهێنانی سەرکەوتنی گەورەتری
مەودا در�ێژ
ئەمە ڕەگەزێکی بنەڕەتی هەوڵەکانمانە �بۆ بەردەوامی و
کلیلی سەرکەوتنی کارمانە .ئێمە بەر�پرسیارێتیەکانمان
دەزان�ین و بەرنامەکانی پەرەپێدانی کۆمەاڵیەتیمان لەسەر
بنەمایەکی سێ قۆڵی جێبەجێ دەکە�ین ،بە هاوکاری
لەگەڵ کۆمەڵگە ناوخۆییەکان و حکومەتان کاردەکە�ین.
ئامانجمان لەمەدا �بریتیە لە هێنانەدی بەر�پرسیارێتی و
پابەندییەکانمان بەرانبەر کۆمەڵگە ناوخۆییەکان و
حکومەتی هەرێمی کوردستان لەڕێگەی جێبەجێکردنی
گونجاوی بەرنامەی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمانەوە ،کە
مەبەست ل�ێی پشت�یوانیکردنی پە�یوەندی ئەرێنی
هاوبەرژەوەندیە لەڕێگەی باشرتکردنی توانا ناوخۆییەکان ،و
بەه�ێزکردنی سوودە هاوبەشەکانی ن�ێوان کۆمپانیا و
کۆمەڵگە درواسێکان.
ڕ�ێوشوێنی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان پشت دەبەستێت بە
ڕێبەری  ISO26000و یارمەتی تیمی کارکردنمان
دەدات تا لە ئاستی پێشبینیەکانی کۆمەڵگەدا بێت و باشرت�ین

نۆژەن کردنەوەی یاریگای تارتان لە قەرەداغ
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�پراکت�یزە ن�ێودەوڵەتیەکان بچەسپێنێت �بۆ زیادکردنی سوودی
کۆمەاڵیەتی و پشت�یوانیکردنی ئامانجەکانی کارکردن.
جەخت دەکرێتەوە لەسەر هێنانەدی پێداویستیە
هەنووکەییەکانی کۆمەڵگە و هە�بوونی کاریگەر�یی
بەرجەستە لەسەر هەموو الیەنە سەرەکیەکانی هەل و
پەرەپێدانی کۆمەاڵیەتی – ئا�بووری و باشکردنی
تەندروستی کۆمەڵگە و پەروەردە و خوێندنی ناوخۆ.
دەرکەوتنی پەتای کۆرۆنا لە ماوەی ن�ێوان مانگەکانی ئادار و
تشرینی یەکەمی  ٢٠٢٠جووڵەی کارمەندانمان و کارلێکیان
لەگەڵ کۆمەڵگەکانی سنوردار کرد� .بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ
بارودۆخە نوێکان و بەردەوام�بوون لە دەستەبەرکردنی
سوودە کۆمەاڵیەتیەکان ،تیمی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی
گەنەڵ پێشینە�یی داوە بەو �پڕۆژانەی کە بەپەلە �بوون و
پێویستیان بە بەرکەوتنی کەمرتی کارمەندان �بووە لەگەڵ
ئەندامانی کۆمەڵگە لە�بری ئەو �پڕۆژانەی کە بەرکەوتنی
زیاتریان دەوێت وەک ڕاهێنانی بەکۆمەڵ .بە ش�یوەیەکی
گشتی ،تیمی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان توانیان لە ساڵێکدا
� ١٤پڕۆژەی وەبەرهێنانی کۆمەاڵیەتی بە سەرکەوتوو�یی
ئەنجام بدەن.
داڕشنت و گەیاندنی �پڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکانمان بە چەند
قۆناغێکدا تێپەڕ دە�بن و تیمی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی گەنەڵ
چەند�ین سرتات�یژی بەشداریپێکردنی جێبەجێ کردووە �بۆ
دڵنیا�بوون لە هە�بوونی پە�یوەندیەکی ڕێکوپێک و بەردەوام
لەگەڵ هاوبەرژەوەندە سەرەکیەکان لەبەرئەوەی
ئامانجمان �بریتیە لە بنیاتنانی پە�یوەندیەکی کۆمەڵگە�یی
ئەرێنی لەسەر بنەمای متمانەی هاوبەش.
ئێمە بە هەڵسەنگاندن لەسەر بنەمای پێویستی و راو�ێژکاری
لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆ دەستپێدەکە�ین .ئەم �پرۆسەیە
دڵنیا�یی ئەوە دەدات کە هەموو هاوبەرژەوەندیە
کارتێکراوەکانمان دیاری دەکە�ین و داتای دیمۆگرافی
کۆدەکەینەوە �بۆ تێگەیشنت لە کولتوری ناوخۆ و
کەمکردنەوە یان ه�ێورکردنەوەی کاریگەرییە نەرێنیە
چاوەڕوانکراوەکان کە دەکرێت بەهۆی چاالکیەکانمانەوە
دروست �بن .دەستپێشخەرییەکانی بەر�پرسیارێتی
کۆمەاڵیەتی ئێمە لەسەر بنەمای ئەنجامەکانی ئەم
هەڵسەنگاندنە کۆمەاڵیەتیانە پەرەیان پێدراوە و ڕێنما�یی
کراون ،کە لەڕێگەیانەوە تیمی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی
پێداویستیەکانی ناوخۆ دیاری دەکات و لیستەکانی �پڕۆژە
ئامادە دەکات� .پڕۆژەکانمان دانیشتووانی کەم دەرامەت و
پەراو�ێزخراو لەخۆدەگرن ،وەک چینی ژنان و گەنجان ،بە
مەبەستی دەستەبەرکردنی هەل �بۆیان �بۆ دەستگەیشنت
بە خزمەتگوزاریەکانی کۆمەڵگە و باشرتکردنی کارامەییان.
هەروەها تیمی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی گەنەڵ زنج�یرە
کۆ�بوونەوەیەکی گشتی ڕێکخست بە ئامادە�بوونی
گوندنشینان ،ڕابەرانی کۆمەڵگە و بەڕ�ێوەبەری ناحییەکان.
لەو کۆ�بوونەوانەدا ئەو �پڕۆژە پێشنیارکراوانە دەسنیشان
کران کە لەگەڵ ڕ�ێوشوێنی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی گەنەڵ،
پێداوسیتیەکانی کۆمەڵگە� ،پڕۆژە پالن �بۆدانراوەکانی تری
حکومەت ،و ڕێنماییەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکاندا
دەگونج�ێن.

خاڵەگرنگەکانی٢٠٢٠

٤٩

خوێندکاریزانکۆی
ناوخۆ�ییڕاهێنانیتەکنیکیان
وەرگرتووەلەتەقتەق

٤٥٠

هاواڵتیدانیشتووی
گوندی جافەرانتۆڕی کارەبایان �بۆ
ڕاکێشراوە

٣٥٥

کارمەندی ناوخۆ بە
ش�ێوەیەکیناڕاستەوخۆلەڕێگەی
چاالکیەکانیگەنەڵلەهەرێمی
کوردستانیع�ێراقدامەزرێرناون

٢١٧

هاواڵتی کورد لەالیەن
گەنەڵ و کۆمپانیای نەوتی تەق تەق
ڕاستەوخۆدامەزرێرناون

بەهاکان لە کاردا

ڕوو بەڕوو �بوونەوەی پەتای کۆرۆنا

ش�ێوازیکارکردنمانپەرەپێداوە�بۆکەمکردنەوەیکاریگەر�ییتەندروستیوخۆشگوزەرانیلەسەرهەموو
کارمەندانودڵنیا�بوونەوەلەتوانایەکینایا�بیسەالمەتی.لە،٢٠٢٠گەنەڵبەرنامەیەکیگونجاوی�بۆدڵنیا�یی
کارپە�یڕەوکرد�بۆدڵنیا�بوونلەوەیتیمیگەنەڵسەرجەمیان(ناوخۆوبیانی)پشکنینێکیتەواوی�پزیشکیان�بۆ
دەکرێتوڕایدەگەیەننکەگونجاون�بۆکارکردنوئەوئەرکانەیپێیاندەسپێردرێت.ئامادەکاریوپێوەرەکان
لەالیەنتیمیتەندروستیوسەالمەتیژینگە�یی()HSEپەرەیانپێدراوپێشکەشکرانبەبەشیسەرچاوە
مرۆییەکانسەبارەتبەدامەزراوانینوێوهەروەهاکارمەندانیئێستا.

لێپرسینەوە

ئێمەلەچوارچ�ێوەیهەرێمیکوردستانیع�ێراقبەش�ێوەیەکیکاریگەرکارمانکرد�بۆگەیاندنیپالنێکیکاریهەموارکراوودامەزراندنی
�پراکت�یزەسەالمەتەکان�بۆبەرهەمودەستمایەکانیهەڵسەنگاندن.

هاریکاری

تیمەکانیتەندروستیوسەالمەتیژینگە�یی()HSEوتیمیکارەکانپێداچوونەوەیانکردبەپێداویستیەکانیدامەزراندندا�بۆ
دیاریکردنی ڕۆڵە بنەڕەتیەکان و داڕشتنی پێوەر لە سایتەکانی کارکردن لەپێناوی پاکژی ،ئاسانکاری سەالمەت ،و دووری
کۆمەاڵیەتیبەمەبەستیکەمکردنەوەیمەترسیپەتایکۆرۆنا.

٣

تەندروستیباش
وخۆشگوزەرانی

سەبارەتبەوکارمەندانەیلەهەرێمیکوردستانیع�ێراقکاردەکەن،گەنەڵئامادەکارییەکانیگەشتکردنوئاڵوگۆڕیتیمی
کارکردنیهێنایەکایەوە�بۆگونجاندنلەگەڵمەرجەڕێکخراوەکانوئامادەکاریەکارپێکراوەنوێکانیکارکردنلەپێگەکانی
کارکردن�بۆکەمکردنەوەیئەگەریتەشەنەکردنیپەتاکە.
نوێرت�ینزانیاریخۆپار�ێزیلەپەتایکۆرۆنالەڕێگەیکۆ�بوونەوەیگشتیکارمەندانڕاگەیەنراوئەمبابەتەناساندنی�بۆکرالەڕێگەی
سایتولەالیەن�پزیشکانەوەپێشەنگیکرا.ڕێکارەکانیگەنەڵ�بۆڕووبەڕوو�بوونەوەیپەتایکۆرۆنالەسەرکارمەندانیهەردوو
کۆمپانیاوبەڵێندەرکاریپێکرا.ڕێکاریتووندیکەرەنتینەکردنوپشکن�ینگ�یرانەبەر�بۆدڵنیا�بوونلەوەیهەمووکارمەندانیچاالکیە
مەیدانیەکانپەتایکۆرۆنایاننییە.ئەمڕێکارانەبەهەمانش�ێوەبەسەردابینکەریخزمەتگوزاریگەنەڵجێبەجێکرابەپێێگرێبەست
ئەمەش�بۆدڵنیا�بوونلەتەبا�ییوشەفافیەت.
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١٧

هاوبەشیکردن
�بۆئامانجەکان

����������������� بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە

١٥

گوند لەنزیک تەقتەق
سەردانی�پزیشکیبە
خۆڕا�ییوەردەگرن

پەروەردەوف�ێرکردن

تەندروستی

وەبەرهێنان لە کەرتی پەروەردە و ف�ێرکردن پێشینەییەکی
سەرەکی سرتات�یژی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی گەنەڵە بەجۆرێک
کە کۆمپانیا هەوڵ دەدات �بۆ بەشداریکردن لە پەرەپێدانی
کەرتی پەروەردە�یی هەرێمی کوردستانی ع�ێراق و
پەرەپێدانی ه�ێزێکی کاری ناوخۆ�یی �بۆ ئایندە لەڕێگەی
بەه�ێزکردنی تواناکانی مندااڵن و گەنجان �بۆ باشرتکردنی
ل�ێهاتوو�یی و کارامەییان و باشرتکردنی تواناکانیان .بەم پێیە
کۆمپانیا سەرنج دەخاتە سەر هێنانەدی ژینگەیەکی
ف�ێر�بوونی کاریگەرتر و جەختکردن لەسەر گرنگی پەروەردە
و ف�ێرکردن لە کۆمەڵگە ناوخۆییەکاندا.

خۆشگوزەرانی کۆمەڵگەکانی ناوخۆمان لەم�ێژە ج�ێی
سەرنجی دەستپێشخەرییەکانی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان
�بووە .لەساڵی  ٢٠٢٠گەنەڵ دامەرزاوەیەکی وەرزشی �بۆ
گەنجانی قەزای قەرەداغ نۆژەنکردەوە و پێداویستی
وەرزشی �بۆ گەنجانی وەرزشکاری یانە وەرزشیەکان دابین
کرد .لە تەقتەق ،گەنەڵ بەردەوام �بوو لە هاوبەشکردنی
سەرچاوە و پس�پۆر�یی تیمە �پزیشکیەکانی خۆی لەگەڵ
کۆمەڵگە ناوخۆییەکان دا ،و  ٩سەردانی �پزیشکی �بۆ
گوندەکانی دەوروبەری کێڵگەکە ئەنجامدا .هەروەک
هەمیشە ،ئەم خزمەتگوزاریە �پزیشکیانە بە خۆڕایین� .بۆ
ڕووبەڕوو�بوونەوەی پەتای کۆرۆنا ،تیمی �پزیشکی تەقتەق
 ٨٦٥پشکنینی  PCRی پەتای کۆرۆنای �بۆ کارمەندانی
ناوخۆ�یی ئەنجامدا .هەروەها گەنەڵ هەستا بە دابەشکردنی
 ٢٥٠پاکێجی خۆراکی فریاگوزاری بەسەر خ�ێزانە
هەژارەکان لە ناوچەکانی قەرەداغ و س�ێوسێنان ،و
بەردەوام�بوو لە خزمەتگوزاری کۆکردنەوەی خاشاک لە نۆ
گوندی دەوروبەری کێڵگەی تەقتەق ،بە مەبەستی
دەستەبەرکردنی ژینگەیەکی خاوێنرت و تەندروسترت �بۆ
دانیشتووانی ناوچەکە.

ساڵی  ،٢٠٢٠گەنەڵ گوژمەی پێویستی تەرخانکرد �بۆ
نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەیەکی سەرەتا�یی لە گوندی
گۆشان لە قەرەداغ کە لە ئێستادا  ١٨خوێندکار و ١٠
کارمەندی پەروەردە�یی لە خۆ دەگرێت .سەرباری
سنوردارکردنەکانی پەتای کۆرۆنا ،هێشتا توان�یومانە
پێشوازی لە  ٤٩خوێندکاری ئەندازیار�یی بکە�ین لە
زانکۆکانی کۆیە ،سلێمانی و هەول�ێرەوە �بۆ سەردانی
کێڵگەی تەقتەق و بەش�ێوەیەکی سەالمەت لە
بەرنامەیەکی ڕاهێنانی هاوینەدا بەشدارییان کرد .ئامانجی
بەرنامەی ڕاهێنانی هاوینە �بریتیە لە دەستەبەرکردنی
ڕاهێنانی تەکنیکی و تواناسازی �بۆ ئەم خوێندکارانە.

لەساڵی � ،٢٠٢٠پڕۆژەی �بۆری ئاوی خواردنەوە لە ڕووباری
تەقتەقەوە �بۆ پێنج گوندی دراوسێ بە سەرکەوتوو�یی
ئەنجام درا .ئەم �پڕۆژەیە �بووە مایەی گەیاندنی ئاوی
خاو�ێن �بۆ نزیکەی  ١،١٠٠دانیشتووی ناوچەکە �بۆ
خواردنەوە و بەکارهێنانی ناوماڵ .گەنەڵ �پڕۆژەیەکی تری
ئاوی جێبەجێکرد لە ساڵی  ٢٠٢٠کە �بریتی �بوو لە
نۆژەنکردنەوەیەکی سەرکەوتووانەی هێڵی گەیاندنی ئاو �بۆ
دابینکردنی ئاوی خواردنەوە �بۆ گوندی سەرکۆی نزیک
قەرەداغ .پێشبینی دەکرێت  ٢١٠هاواڵتی سوود لەم
سەرچاوە ئاویە پەرەپێدراوە وەربگرن.

بەرنامەی ڕاهێنانی هاوینەی تەقتەق
خوێندکاران
٣٠٠

٢٦٢

٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
٩٤

٨٥

١٠٥

١٠٠
٥٠

٤٩

٠
نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەی سەرەتا�یی گۆشان
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٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦
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پەسەندکردنی کۆتای �پڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان لەالیەن
ل�یژنەی بەڕ�ێوە�بردنی گەنەڵ ئەنجام دەدرێت ،کە �بودجەی
سااڵنەی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی تەرخان دەکات .پێش
دەستپێکردنی �پڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان ،نوێنەرێکی
وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لیستی �پڕۆژەکە پێشکەش
بە دەسەاڵتدارانی ناوخۆ دەکات ،کە هەماهەنگی
ئامادەکاریەکان دەکەن �بۆ گەیاندن و بەردەوامی پێدانی
�پڕۆژە پاش تەواو �بوون .بەگو�ێرەی مەودای �پڕۆژەکە،
گرێبەستەکان یان ئەوەتا لەڕێگەی �پرۆسەی
تەندەرکردنەوە بەڕ�ێوە دەچن ،کە لە ڕێگەیەوە دەدرێت بە
بەڵێندەری ناوخۆ�یی یان کۆمپانیای کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی،
یاخود بە هاوبەشی لەگەڵ ڕێکخراوێکی ناحکومی ناوخۆدا
جێبەجێ دەکر�ێن.
ڕ�ێوشوێنی دابینکردنی ناوخۆی گەنەڵ ڕێکارەکانی
دامەزراندنی کارمەندی ناوخۆ�یی دیاری دەکات بە پێدانی
پێشینە�یی بە هاواڵتیانی ناوچەکە و کۆمەڵگەکانی
دەوروبەر .هەروەها تیمی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی لە
قەرەداغ لەنزیکەوە هەماهەنگی دەکات لەگەڵ ل�یژنەی
کاری ناوخۆ�یی �بۆ دڵنیا�بوون لە دابەشکردنی یەکسانی
خزمەتگوزاریەکان بەسەر کۆمەڵگە ناوخۆییەکانی
دەوروبەری سایتەکە� .پڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکە پاش تەواو
�بوون بە فەرمی ڕادەستی دەسەاڵتدارانی حکومەتی ناوخۆ
دەکرێت.
هەر لەڕێگەی بەشداریپێکردنی کۆمەڵگەوە �بووە کە
گەنەڵ پێداویستیە هەرە هەنووکەییەکانی دیاری کردووە و
بەم پێیەش پابەند�یی دەر�بڕ�یوە بە سەرنج خستنە سەر
پەروەردە و ف�ێرکردن و تەندروستی و پەرەپێدانی کۆمەڵگە.
بەخشینەکانی  ٢٠٢٠لەم �بوارە سەرەکیانەدا لە بەشەکانی
داهاتوودا باسکراون.

ڕووپێوە کۆمەاڵیەتیەکان
تیمەکانی �پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی
ڕووپێوە کۆمەاڵیەتیەکان
ئەنجام دەدەن �بۆ دیاریکردن و
دیکۆمێنتکردنی پێداویستیە تایبەتەکان
و نیگەرانیەکانی خەڵکی ناوچەکە

ۆرکشۆپەکانی ڕاو�ێژکاری
لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵگەی ناوخۆ
و نوێنەرانی گوندەکانی دەوروبەری
سایتەکانی کارکردن ئەنجام دەدر�ێن

ش�ێوازە فرەالیەن و
هەمەچەشنەکانی
بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە

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 دەزگای ئاسایش لەخۆ دەگرێت

ڕێکخەران و هەماهەنکارانی
پە�یوەندی کۆمەاڵیەتی
گەنەڵ خەڵکی ناوچەکە دا
دەمەزرێنێت �بۆ ئەم ڕۆڵە گرنگە
�بۆ بەدەمەوەچوونی ڕاستەوخۆ و
دەستبەج�ێی هەر ئەگەرێکی ڕوودانی
ستەملێکراو�یی و ناکۆکی

قۆناغە سەرەکیەکانی �پڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان

دیاریکردنی
لیستی �پڕۆژە
کۆمەاڵیەتیەکان
�بۆ هەر ناوچەیەک
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ئامادەکارییەکان
لەگەڵ دەسەاڵتی
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پێدان و چاود�ێری
پاش تەواو �بوون
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تەواوکردنی
گرێبەستەکان
و ڕێکارەکانی
دژە بەرت�یل و
دژە گەندەڵی
وڕێکارەکانی
پێداچوونەوە

پێدانی پێشینە
بە کۆمپانیا
و ڕێکخراوە
ناوخۆییەکان
�بۆکاری
بیناسازی یان
جێبەجێکردن

سەرپەرشتی
گشتی یان
جێبەجێکردن
بە هەماهەنگی
لەگەڵ وەزارەتە
پە�یوەندیدارەکان

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

����������������� بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە

پەرەپێدانیکۆمەڵگە
گەنەڵ لەو �بڕوایەدایە کە وەبەرهێنانی لە �پڕۆژە کاریگەر
بەرزەکانی پەرەپێدانی کۆمەڵگە ئەرکێکی بنەڕەتیە
لەبەرئەوەی یارمەتی کۆمەڵگە م�یواندارەکان دەدات کە
وەبەرهێنان لە سەرچاوەکانی خۆیان بکەن لە �پڕۆژەکانی
ئایندەدا و خۆشگوزەرانی سەرجەم ناوچەکە باشرت بکەن.
لە ساڵی  ،٢٠٢٠گەنەڵ �پڕۆژەیەکی پەرەپێدانی
کۆمەڵگەی لەخۆگرت �بۆ دابینکردنی کارەبا �بۆ  ٤٥٠هاواڵتی
دانیشتووانی گوندی جافەران بە گرێدانی ماڵەکانیان بە
تۆڕی کارەباوە .چەند�ین �پڕۆژەی بەسوودی تر
ئەنجامدراون وەک دابینکردنی مینی پاسێک و
نۆژەنکردنەوەی �پردی د�ێوانە لە گوندی سەرکۆ �بۆ
ئاسانکردنی زیاتری گواستنەوە و هاتوچۆ .لەکۆتایشدا� ،بۆ
باشرتکردنی پاراسنت و ڕاگرتنی ژینگە ،گەنەڵ ئام�ێری
ئاگرکوژاندنەوەی �بۆ فەرمانگەی �پۆلیسی دارستان لە
قەرەداغ دابینکرد و ئاسانکاری کرد �بۆ دروستکردنی ناوچەی
ئاگر�بڕ لەن�ێو سنورەکانی دارستانەکە .ئەم هەواڵنە
یارمەتیدەرن �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی ژیانی سروشتی لەو
ناوچانەدا کە کۆمەڵگە ناوخۆییەکانی لێ نیشتەج�ێن بە
سەالمەتی دەمێنێتەوە و زیانگەیشنت بە هەمەچەشنی
زیندە�یی سنوردار دەبێت.

دابینکردنیناوخۆ�ییودامەزراندن
گەنەڵ پابەندە بە بەکارهێنانی بەرنامەکانی پەرەپێدانی
ه�ێزی کاری ناوخۆ �بۆ دامەزراندنی هاواڵتیانی ناوچەکە لە
�پڕۆژەکانیدا و کردنیان بە هاوبەرژەوەند و زیادکردنی بەها �بۆ
ئا�بووری ناوخۆ لەڕێگەی بەشداریکردن لە چاالکیەکانماندا.
سرتات�یژی بەشداریپێکردنی هاوبەرژەوەندی گەنەڵ
داڕشتنی ئەو ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارانە لەخۆ دەگرێت کە
یارمەتیدەرن �بۆ تۆکمەکردنی پە�یوەندیە بەردەوامەکان
لەگەڵ ئەو هاواڵتیانەی لەنزیک شوێنی چاالکییەکانمانەوە
دەژ�ین و کاردەکەن .لەم �بوارەدا ،گەنەڵ بەردەوام دەبێت
لەسەر جێبەجێکردنی ڕ�ێوشوێنی دابینکردنی ناوخۆ�یی ،
پالنێکی کاری ناوخۆ�یی ،و سرتات�یژی بەڕ�ێوە�بردنی
ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتی ئێمە بە سەرنج خستنە سەر
باشرتکردنی پە�یوەندیە گرنگەکانی کار لەگەڵ
کۆمەڵگەکان .سەرنج دەخەینە سەر دەستەبەرکردنی
هەلی دامەزراندنی ناوخۆ�یی �بۆ هاواڵتیانی ناوچەکە و
کۆمپانیاکان وەکویەک.
ڕ�ێوشوێنی دابینکردنی ناوخۆ�یی ئێمە دڵنیا�یی ئەوە دەدات
کە �پرۆسەی خۆماڵیکردنی چاالکیەکانمان بەو گو�ێرەیە
ئەنجام دەدە�ین ،هەلی یەکسان �بۆ سەرجەم بەڵێندەران
دەڕەخسێن�ین �بۆ ئەوەی سوود لە چاالکیەکانی ئایندە
وەربگرن.
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بەڵگەنامەی ڕ�ێوشو�ێن و ڕێنماییەکان ئەو دەستەواژە و
مەرجە بنەڕەتیانە لەخۆدەگرێت کە دەبێت پیادە بکر�ێن
کاتێک لەگەڵ کۆمپانیا ناوخۆییەکان کاردەکە�ین و
هەروەها چۆنێتی بەدەمەوەچوونی داواکارییەکانی
وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لەالیەن گەنەڵ بە
جێبەجێکردنی ڕێسا و ڕێنماییەکان و پە�یڕەوەکانی .لە ساڵی
 ٢٠٢٠دا ٢٨ ،کۆمپانیای ناوخۆ کەلوپەل و خزمەتگوزاریان
�بۆ چاالکیەکانمان دەستەبەر کرد ،لەڕێگەی ٣٥٥
هاواڵتیەوە کە بەش�ێوەیەکی ناڕاستەوخۆ دامەزرێرنان.
هەروەها پەرەدرا بە ڕ�ێوشوێنی دابینکردن�یی ناوخۆ �بۆ
پێدانی دڵنیا�یی بە بەڵێندەران �بۆ زیاترکردنی کڕینی ناوخۆ�یی.
�بۆ نمونە ،لە  ٢٠٢٠کۆمپانیاکانی بەڵێندەرایەتی ناوخۆ
پشت�یوانیان لە کارەکانی گەنەڵ کرد لەڕێگەی چەند�ین
خزمەتگوزاریەوە ،وەک بەکرێگرتنی ئام�ێرەکان،
خواردەمەنی ،دابینکردنی سوتەمەنی و ئاو،
خزمەتگوزاریەکانی خاوێنکردنەوە ،کارەکانی ئامادەسازی
سایتی بیر ،خزمەتگوزاریەکانی لۆجیستی و پاکتاوی
گومرگی و خزمەتگوزاریەکانی چیمەنتۆکاری و
لەحیمکاری.

ڕێگایەکی تر کە گەنەڵ سوودە ئا�بوریەکانی ل�ێوە بەدی
دێنێت �بریتیە لە بەکرێگرتنی ئوتومبێل و ئام�ێرە قورسە
ناوخۆییەکان .لەساڵی  ٢٠٢٠دا گەنەڵ و بەڵێندەرانی
هەستاون بە بەکرێگرتنی  ٢٣١ئوتۆمبێل و پارچە ئام�ێر.
هەروەها لە کۆتایشدا ،ئامانجی گەنەڵ �بریتیە لە
تۆکمەکردنی گەشەی ئا�بوری کۆمەڵگە ناوخۆییەکان
لەڕێگەی دامەزراندنی ڕاستەوخۆوە .لەساڵی  ،٢٠٢٠کۆی
 ٢١٧هاواڵتی کورد لەالیەن گەنەڵ یان کۆمپانیای نەوتی
تەق تەقە وە دامەزرێرناون.
گەنەڵ شانازی دەکات بە کاریگەرییە کۆمەاڵیەتیەکانی
لەسەر کۆمەڵگە م�یواندارەکانمان و ئەو ڕێگا زۆرانەی کە
ل�ێوەیان دەیگەیەن�ین .لەکاتێکدا کە کارکردن لە قەرەداغ
بەردەوامە لە فراوان�بوون ،خۆشحاڵ دەبین بە کاری
هاوبەش لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆ�یی �بۆ پاڵپشتیکردنی
هەلی کار و خستنەڕووی ئەوەی چۆن سەرچاوە
سروشتیەکان بەش�ێوەی دروست بەکار�بهێرن�ێن ،دەکرێت
سوودێکی مەزن ببەخشێت بە کواڵیتی ژیان لە واڵتانی
خانەخوێدا.

ژمارەی ئەو کۆمپانیا ناوخۆییانەی پشت�یوانی گەنەڵ دەکەن و دانیشتووانی ناوچەکە کە راستەوخۆ دامەزرێرناون و ئەو
ئوتومبێل و ئام�ێرانەی لەالیەن گەنەڵ لە  ٠٢٠٢دا بەکرێ گ�یراون

بلۆک
قەرەداغ
م�یران
تەقتەق /کۆمپانیای نەوتی
تەق تەق
سارتا
کۆی گشتی

کۆمپانیای ناوخۆ�یی
٣
١
١٨

دامەزراندنی ناوخۆ�یی
ناڕاستەوخۆ
١١٠
١١
٨٩

ژمارەی ئوتومبێل و
ئام�ێرە
بەکرێگ�یراوەکان
٢٥
٧
٩٧

٦
٢٨

١٤٥
٣٥٥

١٠٢
٢٣١

�����������������
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نۆژەنکردنەوەی �پڕۆژەی دابینکردنی ئاوی خواردنەوە لە گوندی سەرکۆ
وەک بەشێک لە �پڕۆژەی پەرەپێدانی
کۆمەڵگە بە مەبەستی زیادکردنی توانای
دەستگەیشن بە ئاوی خاو�ێن لە
ناوچەکەدا ،ساڵی  ٢٠٢٠گەنەڵ بە
سەرکەوتوو�یی �پڕۆژەی هێڵی ئاوی
خواردنەوەی نۆژەن کردەوە کە سوود بە
گوندی سەرکۆ دەگەیەنێت.

�پڕۆژەکە لە بنەڕەتدا ساڵی  ١٩٩٤دروستکراوە و بەتێپەڕ�بوونی
کات �بۆریە ئاسن و پالستیکەکانی زیانیان پێگەیشتووە ،پیسیان
تێچووە و داخوراون .ئەم �بۆری ئاوە سەرچاوە ئاوی  ٤٠خ�ێزانی
گوندەکەیە ( ٢١٠کەس) .داواکاری دانیشتووانی گوندی
سەرکۆ لە گەنەڵ �بۆ گۆڕینی �بۆری ئاوەکەیان کە وەک
�پڕۆژەیەکی کۆمەاڵیەتی بێت و بەگو�ێرەی سرتات�یژی �پڕۆژەی
کۆمەاڵیەتی گەنەڵ بێت و سەرنج بخاتە سەر زیادکردنی
کاریگەرییە ئا�بوریەکان .ئەم کارە سپێردرا بە کۆمپانیایەکی
ناوخۆ�یی �بۆ جێبەجێکردن .لە ئەنجامدا ١٧ ،کەس لە گوندی
سەرکۆ �بۆ ماوەی دوو مانگی �پڕۆژەکە دامەزرێرنان .پێشبینی
دەکرێت �پڕۆژەی ئاوەکە �بۆ  ١٥ساڵی داهاتوو لەکاردابێت .ئەم
�پڕۆژەیە هەردوو �پرۆسەی بەشداریپێکردنی هاوبەرژەوەند و
سوودە ئا�بووری و کۆمەاڵیەتیەکان کە لە سرتات�یژی �پڕۆژەی
کۆمەاڵیەتی گەنەڵەوە سەرچاوەی گرتووە ،هەروەها
کاریگەرییە در�ێژخایەنەکانی �پڕۆژەکەمان لەسەر کۆمەڵگە
ڕووندەکاتەوە.

کۆمپانیای ناوخۆ�یی کە لەالیەن گەنەڵ گرێبەستی لەگەڵ کراوە �بۆ تەواوکردنی �پڕۆژەی پەرەپێدانی کۆمەڵگە
بەردەوام�یی ٢٠٢١
ئین�ێرجی ڕا�
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پۆرتیا�پۆرتی
ئین�ێرجی ڕ
گەنەڵ

لێپرسینەوە

هاریکاری
٦

ئاوی خاو�ێن و
ئاوەڕۆ

١

نەمانیهەژاری

:خاڵەبنچینەییەکانی٢٠٢٠

٧٧

ڕاهێنانیبەدەمەوەچوونی
فریاگوزاریئەنجامدران

٧٩

کارمەند و بەڵێندەری نوێ
ڕاهێنانیپێناساندنیتەندروستیو
سەالمەتیژینگەیییان�بۆکرا

١٠٠

هاواڵتی لە�بواری
زیاتر لە
شۆف�ێریبارهەڵگرینەوتیخاو
بەش�ێوەیەکیسەالمەتڕاهێنانیانپێکرا
هە�بوونیسیستمیچاود�ێری

کواڵیتیهەوابەڕ�ێژەی٩٩٪

بەهاکان لە کاردا

دەستەبەرکردنیڕاهێنانیشۆف�ێریبارهەڵگرینەوتیخاو�بۆهاواڵتیانیکورد
ئامانجی گەنەڵ ئەوەیە ببێتە کارپێکەرێکی بەر�پرسیار و بەم پێیە ئێمە پشتگ�یری کۆمپانیا ناوخۆییەکان دەکە�ین،
لەوانە هاوردەکاران و دابینکەرانی ناوخۆ ،لە هەوڵەکانیان دا �بۆ پەرەپێدانی تواناکان کە هاوتا �بن لەگەڵ ئاستی
پێوەرە ن�ێودەوڵەتیەکانی کێڵگەی نەوتی.
وەک Integrity
هەوڵێکمان �بۆ زیادکردنی کڕ�ین لەڕێگەی بەڵێندەری ناوخۆوە،
گەنەڵ ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارەکانی خۆی لەگەڵیاندا هاوبەشکردووە و بەپێی
پێویست کاریان لەگەڵ دەکە�ین �بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی کاریان �بۆئەوەی
داخوازیەکانمان �بهێننەدی� .بۆ نمونە ،بەدر�ێژا�یی ساڵی  ٢٠٢٠ۆرکشۆپەکانی
کارامە�یی شۆف�ێری بارهەڵگری سەرەکی نەوتی خاو �بۆ زیاتر لە  ١٠٠شۆف�ێری
ناوخۆ�یی ئەنجامدرا .بەشدار�بووان لەڕێگەی ئەم ڕاهێنانەوە لەالیەن پشکنەری
مۆڵەتپێدراو (� )ROSPAبێ بەرانبەر هەڵسەنگاندنیان �بۆ ئەنجامدرا .ئەم
شۆف�ێری
Ingenuity
چاالکیە ڕ�ێوشوێنی دابینکردنی ناوخۆیمان بە کردار دەنوێنێت ،کاتێک بارهەڵگر و
شۆف�ێرە ناوخۆییەکان �بۆ جێبەجێکردنی �پڕۆژەکە بەکاردەهێرن�ێن .دابینکەرێکی
پالتفۆرمی سیستمی بەڕ�ێوە�بردنی ڤید�یۆ�یی ( )IVMSدەسنیشانکرا �بۆ
دامەزراندن و بەڕ�ێوە�بردنی سیستەمەکە .گەنەڵ لەگەڵ دابینکەری ناو�براو
کاری کرد لەسەر باشرتکردنی پالتفۆرمەکەیان �بۆئەوەی لەگەڵ مەرجەکانی
کۆمەڵەی ن�ێودەوڵەتی بەرهەمهێنەرانی نەوت و گاز ( )IOGPتەبا بێت ،ئەمەش
یارمەتیدەری گەنەڵ و بەڵێندەری بارهەڵگرەکان دەبێت توانستی شۆف�ێر
بەڕ�ێوە ببەن و سەالمەتی کرێکار باشرت بکەن .بە ئەنجامدانی ئەمە ،بەڵێندەری
ناوخۆ�یی دەتوانێت گرێبەستی زیاتر لەگەڵ کۆمپانیا ن�ێودەوڵەتیەکان کە لە
هەرێمی کوردستانی ع�ێراق کاردەکەن بەدەست �بهێنێت .گەنەڵ یارمەتیدەرە
لە بنیاتنانی کارامە�یی و ل�ێهاتووییە ناوخۆییەکان کە دەکرێت بگوازرێنەوە و
هاوکاتیش ڕێکارەکان و کۆنرتۆڵکردنی کواڵیتی باشرت بکەن.
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شەفافیەت

هاریکاری
٤

کواڵێتی
پەروەردە

٨

کاری گونجاو و
گەشەکردنی
ئا�بوری

کاریبەر�پرسیارانە
لە هەوڵدا�ین �بۆ تۆکمەکردنی پە�یوەندیەکان لە ئاستی سەرەوە ،خوارەوە و لە هەموو
ڕێکخراوەکەدا،لەوانەلەگەڵبەڵێندەران،هاوبەشان،دەسەاڵتداران،وهاوبەرژەوەندە
دەرەکیەکانیتریش.ئێمەسەرنجدەخەینەسەرچەسپاندنیبەڕ�ێوە�بردنیمەترسیلە
پەرەپێدانیکاروچاالکیەکانماندا.
گەنەڵپابەندەبەئەنجامدانیچاالکیەکانمانبەجۆرێککە:گەنەڵپابەندەبەئەنجامدانیچاالکیەکانمانبەجۆرێککە:
تەندروستیوسەالمەتیکارمەندانوبەڵێندەرانیخۆیوبەرژەوەندیگشتیبپار�ێزیت
کاریگەر�ییلەسەرژینگەیسروشتیوکۆمەڵگەناوخۆییەکانکەمبکاتەوە
کارپێکردنێکیسەالمەتوپاراستنیدەستمایەبەدر�ێژا�ییسووڕیتەمەنیبەڕ�ێوەببات

بەرەوپێشچوونمان
وەک ئامادەکاری �بۆ یەکەم �پڕۆژەی نەوت لە سارتا و �بۆ دڵنیا�بوون لە سەالمەتی چاالکیەکانمان ،گەنەڵ و کۆمپانیای شیڤرۆن (وەک کارپێکەر) پالنێکی کاری گواستنەوەییان جێبەجێکرد
کەپێداچوونەوەیتایبەتبەدەروازەیقۆناغەکەیلەخۆگرت�بووکەتێیداسیستمەکانیبەڕ�ێوە�بردنیتەندروستیوسەالمەتیژینگە�یی لەالیەنپس�پۆرانیبابەتەکەوەپێداچوونەوەیان
پێداکرا�بۆدڵنیا�بوونلەتەبا�بوونیتەواولەگەڵباشرت�ین�پراکت�یزەپیشەسازییەکان
خشتەیەکیڕاهێنانیتەندروستیوسەالمەتیژینگە�یی �بۆکارامە�ییلەسەربنەمایڕۆڵجێبەجێکرا�بۆدڵنیا�بوونلەوەیهەمووکارمەندانبەش�ێوەیەکیسەالمەتڕاهێرناون�بۆ
ئەنجامدانیچاالکیەکان
دڵنیاییمانهەیەلەوەیکەبەڵێندەرانئاگادارنوپابەندنبەڕ�ێوشوێنەکانمانەوەلەڕێگەیهەڵسەنگاندنیتەکنیکی،پێداچوونەوەیئامادە�ییکارکردن،و�پرۆسەیبەڕ�ێوە�بردنیتوانستی
بەڵێندەرەوە
پشکنینیمەیدانیووردبینیەکانیکێڵگەبەش�ێوەیەکیگونجاوئەنجامدرانودەرئەنجامەکانیناپابەند�ییلەتۆمارێکیکرداریمەیدانیداتۆمارکرانوهەتاداخستنی�پڕۆژەکەچاود�ێریان
دەکرێت.

بەرەوئایندە:
ئێمە بەردەوام لە هەوڵدا�ین �بۆ باشرتکردنی ئەدا و سیستمەکان و تواناکان و کولتوری سەالمەتی و تەندروستی ژینگە�یی بەو �بڕوایەوە کە توانای خۆ بەدوورگرتن هەیە لە هەموو
�برینداری و ڕووداوێک .ئێمە سازش ناکە�ین لەسەر سەالمەتی و تەندروستی ژینگە�یی.

٨

کاری گونجاو و
گەشەکردنی
ئا�بوری

١٦
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ئاشتی،
دادپەروەری و
دامەزراوە
بەه�ێزەکان

٦

ئاوی خاو�ێن و
ئاوەڕۆ

١٥

ژیانلەسەر
زەوی

٣

تەندروستیباش
وخۆشگوزەرانی

١٢

بەکار�بردنو
بەرهەمهێنانی
بەر�پرسیارانە

لەمبەشەدا
تەندروستیوسەالمەتی
ەوشتیکار

22
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بەدەمەوەچوونی ڕژان
لەماوەی سێ ساڵی ڕا�بردوودا گەنەڵ تەنها یەک
ڕووداویشی نە�بووە لە چاالکیەکانیدا کە �بووبێتە
مایەی ڕاگرتنی بەرا�یی ڕووداوی سەالمەتی پلە .١
ئەمەش بەو مانایە دێت کە هیچ بەر�بوونێکی �بێ
پالن یان کۆنرتۆڵ نەکراوی هایدرۆکار�بۆن یان
مەوادی مەترسیدار ڕووی نەداوە.
ئەم دەستکەوتە سەرنجی گەنەڵ دەسەلمێنێت لەسەر پاراستنی
دەستمایە �بۆ دڵنیا�بوون لە هە�بوونی کەمرت�ین کاریگەری لەسەر
ژینگەی دەوروبەر و چاالکیەکانمان� .بۆ هێنانەدی ئەم ئاستە
بااڵیە گەنەڵ پالنێکی بەدەمەوەچوونی ڕاگرتنی بەرا�یی پلە  ١و ٢
ی ڕژاو�یی بەگو�ێرەی باشرت�ین �پراکت�یزە ج�یهانیەکان
دامەزراندووە.

خاڵە سەرەکیەکانی بەرنامەکە �بریت�ین لە ئیدامەپێدانی وەرزی و
تاقیکردنەوەی ئام�ێرە گرنگەکان ،ڕاهێنانی تیمی بلۆکەکان
لەڕێگەی جێبەجێکردنی ڕاهێنان و مەشقەکان ،و ئامادەکردنی
پالنی بەدەمەوەچوونی تاکتیکی تایبەت بە سایت .ئەم پالنانە کە
لەالیەن یەکەکانی کارەوە ئامادەکراون ،بەش�ێوەیەکی ڕێکوپێک
نوێدەکرێنەوە و بەپێی پێویست هەموو بەڵێندەرە
پە�یوەندیدارەکان بەشدار دەکات.
بەرنامەکە لەگەڵ داخوازیەکانی ئێمەدا دەگونجێت بەجۆرێک کە
پالنی کارکردن پێداچوونەوەی ئامادەکاری سااڵنەی �بۆ دەکرێت
�بۆ دیاریکردنی کەلێنە چاوەڕوانکراوەکان لە ئامادەسازیدا و
دڵنیا�بوون لەوەی هەموو ڕێکارەکان �بۆ بەدەمەوەچوونێکی
کاریگەر دەگ�یرێنەبەر کاتێک چاالکییەکان دەستپێدەکەن .پرت
لەمەش ،هەروەها گەنەڵ هێڵە دەرەکیەکانی پە�یوەندیکردنی
لەگەڵ دەزگا حکومیەکان بەردەوام دەکات .بەر�پرسیارێتی
پەرەپێدان و جێبەجێکردنی ئەم ڕێکارانە دەکەوێتە ئەستۆی
یەکەکانی کار ،ئەمەش سەرپەرشتی گونجاو دەکرێت و
ڕا�پۆرتکردنی لەچوارچ�ێوەی گرووپەکەدا �بۆ ئەنجام دەدرێت.

سفرلەدەستدانی
ڕاگرتنی بەرا�یی پلە١
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ڕ�ێزگرتن

هاریکاری

١٥

ژیانلەسەر
زەوی

�����������������

تەندروستی و سەالمەتی

٠

ڕووداوی�بریندار�بوون

٠

ڕاگرتنیبەرا�یی
ڕووداوی سەالمەتی پلە ١

٢

راهێنانیSIMEX
ئەنجامدرا

٦٧

سەردانی مەیدانی
تەندروستیوسەالمەتی
ژینگە�ییئەنجامدرا

٣٥٤

ڕاهێنانی
تەندروستیوسەالمەتی
ژینگە�ییئەنجامدرا

٦٢٦

چاود�ێری
سەالمەتیپێشکەشکران
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ڕ�ێوشوێنی تەندروستی و سەالمەتی
ژینگە�یی گەنەڵ بەردەوام دەبێت لە
ڕەنگدانەوەی باشرت�ین �پراکت�یزە
ن�ێودەوڵەتیەکان ،لەوانە و سنوردار نییە
بە کۆمەڵەی ن�ێودەوڵەتی
بەرهەمهێنەرانی نەوت و گاز،
پێوەرەکانی ئەدای دامەزراوەی دارا�یی
ن�ێودەوڵەتی ( )IFCو چوارچ�ێوەی کاری
پەرەپێدانی بەردەوام�یی ئەنجومەنی
ن�ێودەوڵەتی کان و کانزاکان (.)ICMM
گەنەڵپابەندەبەبەرزتر�ینپێوەرەکانیتەندروستیو
سەالمەتی.ئێمەلەگەنەڵلەو�بڕوایەدا�یندەتوانرێتخۆمان
بە دووربگر�ین لە هەموو �برینداری و ڕووداوێک ،و سەالمەتی
چاالکیەکانمانوه�ێزیکارهەمیشەترۆپکیپێشینەییمان�بووە
و دەبێت.

بەڕ�ێوە�بردنیسەالمەتی
ئامانجیگەنەڵپابەند�بوونەبەبەرزتر�ینپێوەرەکانیکارکردن�بۆ
ئەوەیبتوانێتشوێنکارێکیسەالمەت�بۆکارمەندانو
بەڵێندەرانیدەستەبەربکات.سیستمیبەڕ�ێوە�بردنیتەندروستی
وسەالمەتیژینگە�ییئێمەلەسەربنەمایڕ�ێوشوێنی
تەندروستیوسەالمەتیژینگە�ییگەنەڵوپێوەرە
دامەزراوەییەکانیوەکبەڕ�ێوە�بردنیمەترسی،بەڕ�ێوە�بردنی
تەندروستیوسەالمەتیژینگە�ییبەڵێندەر،بەڕ�ێوە�بردنی
بەدەمەوەچوونوقە�یرانیفریاکەوتن،بەڕ�ێوە�بردنیمەوادە
مەترسیدارەکان،بەڕ�ێوە�بردنیگواستنەوە،وڕا�پۆرتکردنو
لێکۆڵینەوەیڕووداوبنیاترناوە،کەچوارچ�ێوەیبەڕ�ێوە�بردنی
تەندروستیوسەالمەتیژینگە�ییدەستەبەردەکەن.هەر
تیمێکیدەستمایەبەر�پرسیارەلەپەرەپێدانوجێبەجێکردنی
ڕێکارەکانیتەندروستیوسەالمەتیژینگە�ییگەنەڵوڕاهێنان
لەسەرئاستیناوخۆ�یی،بەڕەچاوکردنیسەرپەرشتیگونجاوو
ئامادەکردنیڕا�پۆرتلەچوارچ�ێوەیگرووپەکەدا.

ئێمەپابەندیخۆمان بەسەالمەتی وڕ�ێوشو�ێن وڕێکارەکانمان
لەگەڵهەمووبەڵێندەرانهاوبەشدەکە�ینولەگەڵیاندا
کاردەکە�ین�بۆبەرزکردنەوەیئاستیان�بۆهێنانەدی
مەرجەکانمان
ئێمە هەڵدەست�ین بە جێبەجێکردنی ڕێکارەکانی
ه�ێورکردنەوە بەپێی گونجان و توانای ئەنجامدان لەڕێگەی
سیستمی بەڕ�ێوە�بردنی مەترسیەکانمانەوە �بۆ ڕێگریکردن
لە ڕووداو و کەمکردنەوەی کاریگەر�یی نەرێنی لەسەر
خەڵک و ژینگە و دەستمایەکان لەکاتی ڕووداودا.
ئێمە سیستمێکی بەڕ�ێوە�بردنی تەندروستی و سەالمەتی و
ژینگە�یی لەسەر بنەمای مەترسی بەردەوامی �پێ دەدە�ین
بەجۆرێک کە لەگەڵ پێوەرە پیشەسازیەکان و باشرت�ین
�پراکت�یزەکان �بۆ دەستەبەرکردنی ئاسانکاریەکان،
ئام�ێرەکان ،ڕێکارەکان ،ڕاهێنان و سەرچاوە پێویستەکان
�بۆ فەراهەمکردنی چاالکی سەالمەت و کەمکردنەوەی
مەترسیەکان هەتا نزمرت�ین ئاستی گونجاو و کردار�یی
( .)ALARPگەنەڵ بەردەوام دەبێت لەسەر پەرەپێدانی
کارامە�یی ه�ێزی کارمان لەڕێگەی خولەکانی ڕاهێنان بە
ش�ێوەیەکی بەردەوام .تەنها لەساڵی  ٢٠٢٠دا توان�یومانە ٦٧
سەردانی مەیدانی بەڕ�ێوە�بردنی تەندروستی و سەالمەتی و
ژینگە�یی و  ٧٧ڕاهێنانی بەدەمەوەچوونی فریاکەوتن و دوو
ڕاهێنانی الساییکردنەوە ( )SIMEXئەنجام بدە�ین.
گەنەڵ لەڕێگەی ئەم �پرۆسەی بەشداریپێکردنەوە
دەیەوێت تواناکانی هەمووان بەه�ێز بکات �بۆ دەست�ێوەردان
و ڕاگرتنی هەر کارێک کە بە ناسەالمەت دابرنێت و
لێپرسینەوە لە هەموو کارمەندان دەکرێت سەبارەت بە
ئەدای تەندروستی و سەالمەتی و ژینگە�یی .ئێمە پابەند�یی
خۆمان بە سەالمەتی لەگەڵ هەموو بەڵێندەران هاوبەش
دەکە�ین و بەپێی پێویست لەگەڵیاندا کاردەکە�ین �بۆ
بەرزکردنەوەی ئاستیان �بۆ هێنانەدی مەرجەکانمان .پرت
لەمەش ،هەریەک لە سەرۆک بەش و بەڕ�ێوەبەری
بلۆکەکان بەر�پرسن لە تێگەیشنت لە مەودای مەترسیەکانی
تەندروستی و سەالمەتی و ژینگە�یی و پێدانی بایەخی
گونجاو بە هەریەک لەمانە لەڕووی ئاستی وردەکاری و
هەوڵدان �بۆ بەکارهێنانیان لە هەڵسەنگاندنی مەترسیەکان،
جێبەجێکردنی کۆنرتۆڵەکان ،سەرپەرشتیکردنی تیمەکانیان
و چاود�ێریکردنی مەترسی.

ئێمە پابەندی خۆمان بە سەالمەتی و ڕ�ێوشو�ێن و
ڕێکارەکانمان لەگەڵ هەموو بەڵێندەران هاوبەش دەکە�ین
و لەگەڵیاندا کاردەکە�ین �بۆ بەرزکردنەوەی ئاستیان �بۆ
هێنانەدی مەرجەکانمان

����������������� ڕەوشتی کار

ڕاهێنانەکانی گەنەڵ لەڕێگەی خولی ئۆنال�ین و خولی ڕوو بە
ڕوو ئەنجام دەدر�ێن ،کە تیایدا هەریەک لە یەکەکانی کار
بەر�پرسیارێتی دەگرنە ئەستۆ �بۆ جێبەجێکردن ،بە پشت
بەسنت بە چاود�ێری و ڕا�پۆرتکردنی گونجاو لەن�ێو
گرووپەکەدا.
ئێمە بە بەکارهێنانی ش�ێوازی خۆمان کە لەسەر بنەمای
مەترسیە و سەرنج دەخاتە سەر نەهێشتنی بەرت�یل،
کۆنرتۆڵکردنی ئابڵوقە بازرگانیەکانی هەناردە و هاوردە و
ئاسانکاری خۆدزینەوەی تاوانکارانەی الیەنی س�ێهەم لە باج،
�پرۆسەی پێداچوونەوەی پێویست ئەنجام دەدە�ین بە
بەکارهێنانی ڕێکارەکانی ڕا�پرسی دەربارەی هاوبەشانی
کاری الیەنی س�ێهەم (ئەوانەی لە�بری گەنەڵ پە�یوەندیان
هەیە لەگەڵ الیەنانی تر) پێش ئەوەی لەگەڵیان کار
بکە�ین .گەنەڵ بەالیەوە باشرتە کارەکەی لەدەست بدات
لەوەی لە ڕەفتارێکەوە ت�ێوە بگلێت کە لەگەڵ ئەو
پێوەرانەدا ناتەبایە کە بەسەر خۆمان و هاوبەشانی کارماندا
جێبەجێیان دەکە�ین .ئێمە لەڕێگەی ئەندامێتیمان لە
ترەیس ئینتەرناشناڵ ( )Trace Internationalو
ڕێکخراوی شەفافیەتی ن�ێودەوڵەتی بەریتانیاوە
( )Transparency International UKپابەندی
دەرەکی خۆمان دەسەلمێن�ین �بۆ جێبەجێکردنی کارەکانمان
بە ئاکار و یاسا�یی و بەر�پرسیارانەوە.

ئێمە هەموومان پشت�یوانی
بەکۆمەڵ �بۆ کولتورێکی
پابەند�بوون بە سفر لێبووردە�یی
بەرامبەر بەرت�یل دەردە�بڕ�ین
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بنەماکانیڕەفتار
لە کانونی دووەمی ،٢٠٢٠بەهاکانی گەنەڵ بە گرووپ ناسێرنا ،کە ش�ێوازی ژیان
و کارکردنی ڕۆژانەمانی بە فەرمی ناساند و ڕێنما�یی ئەو ڕێبازەی کرد کە گەنەڵ
لەسەریبەردەوامە�.بۆتەواوکردنوجەختکردنەوەیپابەندیمانبەوبنەمایانەوە،
لەماوەی وەرزی چوارەمی ٢٠٢٠دا ،خولەکانی ڕاهێنانی ئۆنال�ین بە مەبەستی
تۆکمەکردنیبنەماکانمانهاوکاتلەگەڵڕ�ێوشو�ێنوڕێکارەکانیپابەندییاسا�یی
ناوخۆی گەنەڵ ئەنجام دران.
بەپشتگ�یریکردنیدووانلەئەندامانیل�یژنەیجێبەجێکار�بۆهەریەکلەخولەکانی
ڕاهێنان،بەشدار�بووانیخولەکان�بریتی�بوونلەهەمووکارمەندانیگەنەڵ،
لەوانەبەڵێندەرانیگەنەڵ.بابەتەکانیڕاهێنانەکە(لەوانە�پرسیارەنمونەییەکان)بە
بەکارهێنانیسینار�یۆیوەرگ�یراولەژیانیڕۆژانەلەسەربنەمایگرفتەئاکارییەکان
داڕ�ێژرا�بوون و لەالیەن بەشی یاسا�یی ئامادە کرا�بوون و ئاسانکاریان �بۆ کرا�بوو،
بەجۆرێککەبەشدار�بووانڕۆڵیسەرەکیانلەهەریەکلەسینار�یۆکاندادەبینی
و ئەمەش خولەکانی ڕاهێنانی بەسوود و سەرنج ڕاکێش کرد�بوو .لە ڕێگەی ئەم
خوالنەیڕاهێنانەوەتوانیمان ٤٠کاتژم�ێرڕاهێنانیتایبەتکراوبەبنەماکانوڕ�ێوشو�ێن
وڕێکارەکانیپابەند�یییاسا�ییئەنجامبدە�ین.

شەفافیەت

ڕ�ێزگرتن

پرتلەمەش،هاوبەشانیکارمان(ئەوانەیلە�بریگەنەڵپە�یوەندیانهەیەلەگەڵ
الیەنانیتر)لەبنەماکانمانئاگادارکردەوەوپێشبینیەکانیگەنەڵمان�بۆخستەڕووبە
مەبەستیهاندانیشەفافیەتلەمامەڵەکانماندا.
یاسای ڕەفتارمان لەم بەهایانەوە سەرچاوەیان گرتووە و �بریتیە لە پابەندیمان بە
مامەڵەکردنبەش�ێوەیەکیدروستلەگەڵهەمووهاوبەرژەوەندەکانمانلەوانە
ه�ێزیکارمان.یاسایڕەفتاریگەنەڵپێشبینیەکیڕوونوئاشکرالەخۆدەگرێت
دەربارەیپێشبینیئێمەلەچۆنێتیڕەفتاریکارمەندانمانکاتێکهەڵدەسنت
بە ئەنجامدانی هەر چاالکیەک کە راستەوخۆ یان ناراستەوخۆ پە�یوەندی بە
کارەکەمانەوەهەیە.
ئێمە�بڕوایتەواومانهەیەکەهێنانەدیمەبەستەکەمانلەوەیببینەبەشدارێکی
بەر�پرسیارلەڕوویکۆمەاڵیەتیەوەبەرامبەرکۆمەڵگەیوزەیج�یهانیپێویست
بەوەدەکاتکەتەنهاپێوەریگەنەڵدەستکەوتەکانماننەبێت،بەڵکوش�ێوازی
بەدەستهێنانەکەشیلەبەرچاوبگ�یرێت.لەبەرئەوەیاسایرەفتارئاماژەدەداتبە
بەهادامەزراوەییەکانمانوپیادەکردنیانلەچاالکیەکانیڕۆژانەمانو�بڕیارەکانمان
دیاری دەکات.
یاسایڕەفتارپابەندییەدامەزراوەییەکانمانوهەروەهامەرجەتاکەکەسییەکانی
سەرجەم ه�ێزی کاری گەنەڵ دیاری دەکات .دەشێت هەر شکستێکی کارمەندان لە
پابەند�بوونبەیاسایڕەفتاروڕ�ێوشوێنەکانمانەوەببێتەمایەیکرداریتەمبێکاری.
پرت لەمەش� ،بۆ ئەوەی دڵنیابین لە هاریکاری و کارکردنمان لەگەڵ الیەنانی س�ێهەم
بەجۆرێککەڕەنگدانەوەیبەهاکانمانبێت،پێویستەلەسەرهاوبەشانیکارمان
بەگو�ێرەیڕ�ێوشو�ێنوڕێکارەکانمانوەکبەشێکلە�پرۆسەیپەسەندکردنی
تۆمارکردن،واژۆی�بڕوانامەیبەهاکانمانبکەن.

لێپرسینەوە

هاریکاری

داهێنان
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ڕ�ێوشوێنی تەندروستی و سەالمەتی
ژینگەییکارپێکردنی یاسای ڕەفتار �بریتیە
لە کارپێکردنی ڕەفتاری گەنەڵ،
ئەنجامدانی شتەکان بە ڕێگەیەکی باشرت
و دروستکردنی جیاوازییەکی بەرجەستە
لە ژیانی خەڵکدا.
دژەبەرت�یل
گەنەڵ لێبووردە�یی نییە بەرانبەر هەر جۆرێکی بەرت�یل و
پابەندە بە چەسپاندنی هەموو یاسا کارپێکراوەکان و
ڕێگریکردن و دۆزینەوە و بەرەنگار�بوونەوەی گەندەڵی لە
هەموو مامەڵەکانی کاریدا.
ئەمە بەسەر هەموو کارمەندان ،بەڵێندەران ،یان
الیەنەکانی سێیەم کە خزمەتگوزاریەکان �بۆ گەنەڵ
دەستەبەر دەکەن یان لە�بری گەنەڵ کاردەکەن جێ بە جێ
دەکرێت .گەنەڵ لەڕێگەی ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارەکانی
خۆیەوە �بۆ نەهێشتنی بەرت�یل کۆمەڵە ڕێسایەکی داناوە کە
لەسەر ماڵپەڕەکەمان �بۆ هەمووان بەردەسنت .ئەم
ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارانە ڕێنما�یی �بۆ کارمەندان لەسەر
هەڵسەنگاندنی مەترسیەکان ،تێگەیشنت لە یاسا
کارپێکراوەکانی نەهێشتنی بەرت�یل و ڕا�پۆرتکردنی
نیگەرانیەکان بەڕێگەی کەناڵە دروستەکان لەخۆدەگرن.
ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارەکانی گەنەڵ �بۆ نەهێشتنی بەرت�یل
لەالیەن دەستەی بەڕ�ێوەبەران و بەڕ�ێوە�بردنی بااڵوە بە
تەواوی پەسەند کراون و بەهاوکاری ن�ێوان
هاوبەرژەوەندانی گرووپەکە پشت�یوانی زیاتریشی
لێدەکرێت .ئێمە هەموومان ڕۆڵی خۆمان هەیە لە
سەلماندنی پابەند�یی بەکۆمەڵمان بە لەخۆگرتنی
کولتورێکی پابەند�یی پشتبەستوو بە بنەماکانی ڕەفتاری
گەنەڵ و بەها دامەزراوەییەکانمان .الی خوارەوە شەش
ڕەگەزی بنچینە�یی بەرنامەی گەنەڵ دەبینن �بۆ پابەند�بوون
بە نەهێشتنی بەرت�یل .وردەکاری زیاتر دەربارەی
ڕ�ێوشوێنی ئێمە �بۆ نەهێشتنی بەرت�یل و ڕێکارەکانی
نەهێشتنی بەرت�یل لەسەر ماڵپەڕی گەنەڵ هەیە.
سەرکردایەتی و پابەندی لە ئاستی لوتکەدا:
ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارەکانی گەنەڵ �بۆ نەهێشتنی بەرت�یل
لەالیەن دەستەی بەڕ�ێوەبەران و بەڕ�ێوە�بردنی بااڵوە بە
تەواوی پشت�یوانی دەکرێت .ئەمەش بە هاریکاری ن�ێوان
هاوبەرژەوەندانی گرووپەکە ،وەک بەڕ�ێوەبەرانی
کارکردن ،دارا�یی ،کڕ�ین و سەرچاوە مرۆییەکان .ئێمە
هەموومان پشت�یوانی بەکۆمەڵ دەردە�بڕ�ین �بۆ کولتورێکی
پابەند�بوون بە سفر لێبووردە�یی بەرانبەر بەرت�یل.
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ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارەکان :ئێمە ڕ�ێوشوێنی گونجاو
دەگرینەبەر و ڕێبازێکی پشبەستوو بە مەترسی �بۆ کارکردن
لەسەر نەهێشتنی بەرت�یل پە�یڕەو دەکە�ین ،کە سروشتی
پە�یوەندی کارمەندانی گەنەڵ لەگەڵ کاربەدەستانی
حکومی و/یان ناحکومی ڕێک دەخەن .پێویستە
پێداچوونەوە بکرێت بە دیاری یان هۆکارەکانی
دڵخۆشکردن ،گەشتکردن ،یان هەر شتێکی بەهاداری تر
پێش ئەوەی پێشکەش بکر�ێن �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی کە لە
هەموو بارودۆخەکاندا یاسا�یی و گونجاون .هەندێک
موجامەالتی کار هەن کە قەدەغەن ،و هەندێکی تریان
هەن کە پێویستیان بە ڕەزامەندی پێشوەختی بەشی
یاسا�یی دەبێت پێش ئەوەی پێشکەش بکر�ێن .سنوری ئەو
حاڵەتانەی کە پێویستیان بە وەرگرتنی ڕەزامەندییە لە
ڕێکارەکانی نەهێشتنی بەرت�یل دا هاتووە .هەروەها گەنەڵ
هەندێک ڕ�ێوشوێنی دەربارەی بەکارهێنانی پارەی نەختینە
لەو شوێنانەدا داناوە کە کاری تێدا دەکە�ین.
تیمی گونجاو لە هەریەک لە یەکەکانی کار بەر�پرسیارێتی
هەڵدەگرن �بۆ جێبەجێکردنی هەموو ڕ�ێوشو�ێن و ڕێکارەکان
لە سەر ئاستی کارکردن ،ئەمەش پشت بە سەرپەرشتی
گونجاو و ڕا�پۆرتکردنی ن�ێو گرووپەکە دەبەستێت.

ڕێکارەکانی پێداچوونەو :ئێمە ڕێکاری پێداچوونەوەی
پێویستمان هەیە کە پێویستە پێش بەشداریپێکردنی هەر
هاوبەشێکی کار (ئەوانەی لە�بری گەنەڵ پە�یوەندیان هەیە
لەگەڵ الیەنانی تر) پە�یڕەو بکر�ێن .هەڵسەنگاندن �بۆ هەر
ئاماژەیەکی سوور دەکرێت و بەپێی پێویست چارەسەر
دەکرێت �بۆ کەمکردنەوەی هەر مەترسیەکی دیاریکراوی
پە�یوەندیدار بە پابەندییەوە.
ڕاهێنان و پە�یوەندیکردن :سەرکردایەتی گەنەڵ
گرنگی پابەند�بوون بە نەهێشتنی بەرت�یل دەگەیەنێت و
ئەمەش لەڕێگەی ڕاهێنانی ئۆنال�ین و ڕاهێنانی ڕوو بە ڕوو
بەش�ێوەیەکی ڕێکخراو پشت�یوانی لێدەکرێت .ڕاهێنان لەگەڵ
پەرەپێدانی ڕێکخستنی ژینگەدا دەگونجێرنێت.
چاود�ێری� :بۆ تۆکمەکردنی چاود�ێری پێویست �بۆ
بەرنامەی پابەندیمان ،ئێمە هەستاو�ین بە پە�یڕەوکردنی:
( )iچاود�ێری )ii( ،وردبینی /پێداچونەوەکانی پابەند�یی
وەرزی و ( )iiiبەدەمەوەچوونی ئەو بابەتانەی دێنە کایەوە
بە ڕەچاوکردنیان وەک بەشێک لە سێ چاالکیە
سەرەکیەکانمان .گۆڕانکاری پێویست دەدرێت بە ل�یژنەی
وردبینی بە ش�ێوەیەکی ڕێکخراو.

هەڵسەنگاندنی مەترسی :ئێمە بەش�ێوەیەکی ڕێکخراو
هەڵدەست�ین بە هەڵسەنگاندنی ئاستی پابەند�بوون �بۆ
ئەوەی �بزان�ین لە چ ئاستێکدا کارمەندانی گەنەڵ لەگەڵ
کاربەدەستانی حکومی ،الیەنانی س�ێهەم و هەر
ن�ێوەندگ�یرێکدا کارەکانیان ئەنجام دەدەن.

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

هەڵسەنگاندنی
مەترسی

چاود�ێری

ڕەگەزەکانی
بەرنامەی
پابەند�بوون
بە نەهێشتنی
بەرت�یل

ڕێکارەکانی
پێداچوونەوە

ڕاهێنان و
پە�یوەندیکردن

�����������������

بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە

گەنەڵ پابەندە بە ئەنجامدانی
چاالکیەکانی بەجۆرێک کە کاریگەر�یی
�بۆسەر ژینگەی سروشتی و کۆمەڵگە
ناوخۆییەکان کەم بکاتەوە .ڕ�ێزگرتن لە
ژینگە ڕەگەزێکی بنەڕەتی کارەکانی
گەنەڵە.
ئێمە پابەند�ین بە پە�یوەست �بوون بە پێوەرە بااڵکانی
ژینگە�یی ،کەمکردنەوەی دەرچوونەکان و بەکارهێنانی
سەرچاوە سروشتیەکان ،بەڕ�ێوە�بردنی گونجاوی خاشاک،
ڕێگریکردن لە پیس�بوونی هەوا ،و پاراستنی هەمەچەشنی
زیندە�یی .گەنەڵ بەها ژینگەییەکانی بە قازانج یان بەرهەم
ناگۆڕیتەوە .ئێمە هەڵدەست�ین بە هەڵسەنگاندن و
چاود�ێریکردنی الیەن و کاریگەرییەکانی ژینگە وەک بەشێک
لە �پرۆسەی هەڵسەنگاندنی کاریگەر�یی ژینگە ،و ئێمە لە
هەوڵدا�ین �بۆ کەمکردنەوەی جێ پەنجە ژینگەییەکانمان و
پاراستنی هەمەچەشنی زیندە�یی وەک بەشێک لە
پشتگ�یریمان �بۆ ئامانجەکانی گواستنەوەی وزە.

ڕێبازیبەڕ�ێوە�بردنیژینگە�یی
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی لە گەنەڵ بە پە�یڕەوکردنی ڕێبازێکی
خۆپار�ێزی لەسەر بنەمایەکی تۆکمە �بۆ هەڵسەنگاندنی
مەترسی بنیات دەنرێت پێش دەستپێکردن بە هەر
�پڕۆژەیەک و ش�ێوازی کاری پس�پۆرانە لە هەر قۆناغێکی
دواتردا .پابەند�بوون بە ڕ�ێوشوێنی تەندروستی و سەالمەتی
و ژینگە�یی  ،پێوەرەکان و ڕێکارەکانی گەنەڵ لەسەر هەموو
کارمەندان و بەڵێندەرانی گەنەڵ پێویستە و لەڕێگەی
ڕاهێنانی وەرزی و سەردانە مەیدانیەکانەوە جەختی لەسەر
دەکرێتەوە .ئەم ڕ�ێوشو�ێن و ڕاهێنانانە لەالیەن تیمەکانی
کار و تیمەکانی تەندروستی و سەالمەتی و ژینگە�یی
پەرەیان پێدەدرێت و جێبەجێ دەکر�ێن بەگو�ێرەی چاود�ێری
و ڕا�پۆرتکردنی گونجاو لەن�ێو گرووپەکەدا.
لە  ٢٠٢٠دا ٦٧ ،سەردانی مەیدانی بەڕ�ێوە�بردنی
تەندروستی و سەالمەتی و ژینگە�یی ئەنجامدرا .پێوەر و
�پرۆسەکانی بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی گەنەڵ بەگو�ێرەی ISO
 14001و باشرت�ین �پراکت�یزە ن�ێودەوڵەتیەکان پەرەیان
پێدەدرێت .بەرەو پێشچوونمان لە وەرگرتنی �بڕوانامەی
 14001 ISOلەڕاستەڕێدایە و پێشبینی دەکە�ین کە
�پرۆسەی وەرگرتنی �بروانامەکە لە  ٢٠٢٢دا بە
سەرکەوتوو�یی تەواو بکرێت .پە�یڕەوکردنی ئەم
چوارچ�ێوەی کارە و بەڵگەنامە پە�یوەندیدارەکانی لەسەر
بنەمای �پراکت�یزەکردنی ‹پالن دابنێ-ئەنجامی بدە-بیپشکنە-
کاری لەسەر بکە› بنیاترناوە کە هانی چاکسازی بەردەوامی
ئەدای ژینگە�یی کۆمپانیاکە دەدات.
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هەڵسەنگاندنەکانیکاریگەر�ییژینگە�یی،
کۆمەاڵیەتیوتەندروستی

گەنەڵ پابەندە بە ڕێساکانی تایبەت بە واڵتەوە و
هەڵسەنگاندنەکانی کاریگەر�یی ژینگە�یی ،کۆمەاڵیەتی و
تەندروستی وەک ئامڕازێكی سەرەکی پالندانان �بۆ �پڕۆژە و
پەرەپێدانە سەرەکیە نوێکان لە قۆناغی پالنداناندا
بەکاردێنێت .هەڵسەنگاندنەکانی کاریگەر�یی ژینگە�یی،
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی بەش�ێوەیەکی بەرا�یی �بۆ
بەدەستهێنانی وەبەرهێنانەکانی �پڕۆژە ،ڕەزامەندی و
ڕێگەپێدانەکان ،پشت�یوانیکردنی �بڕیارەکانی پاراسنت،
بەدەستهێنانی پە�یوەندیەکی باشرت لەگەڵ
هاوبەرژەوەندەکان و پاراسنت و باشرتکردنی ناوبانگی گەنەڵ
ئەنجام دەدات .ئەنجامی هەڵسەنگاندنەکانی کاریگەر�یی
ژینگە�یی ،کۆمەاڵیەتی و تەندروستی پالنی بەڕ�ێوە�بردنی
ژینگە�یی و کۆمەاڵیەتیمان ( )ESMPدیاری دەکات کە
پێوەری پێویستی بەڕ�ێوە�بردن دادەنێت �بۆ بەدوور �بوون یان
کەمکردنەوەی کاریگەرییە پە�یوەندیدارەکان بە �پڕۆژەکە و
جێبەجێکردنی پالنەکانی چاود�ێری و بەڕ�ێوە�بردن .ئەمانە
پێش دەستپێکردن و لەکاتی چاالکیەکاندا جێبەجێ دەکر�ێن.
لە  ،٢٠٢٠گەنەڵ دوو �پڕۆژەی کاریگەر�یی ژینگە�یی،
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی ی �بۆ کارەکانی سارتا بە
سەرکەوتوو�یی ئەنجامدا.
گەنەڵ پە�یڕەوی �پرۆسەی کاریگەر�یی ژینگە�یی،
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی دامەزراوەی دارا�یی
ن�ێودەوڵەتی ( )IFCدەکات .ڕەگەزە بنەڕەتیەکانی الی
خوارەوە هاتوون:
پشکن�ین :دیاریکردنی ئاستی وردەکار�یی پێویست
دیاریکردنی مەودا :بابەت و کاریگەرییەکانی �پڕۆژەکە
چیین؛ هاوبەرژەوەندەکان ک�ێن؛ دۆخی ئێستای ژینگە چۆنە
تو�ێژینەوەکانی هێڵی دەستپێک :دانانی خاڵی بنەڕەتی �بۆ
ئەوەی بتوانرێت هەر گۆڕنکاریەکی داهاتووی پە�یوەندیدار
بە �پڕۆژەکەوە هەڵسەنگاندنی �بۆ ئەنجام بدرێت و
پێشکەشکردنی زانیاری �بۆ چاود�ێریکردنی بەردەوامی
توانستی هەمەچەشنی زیندەی
شیکردنەوەی کاریگەر�یی :کاریگەرییە ژینگە�یی،
کۆمەاڵیەتی ،و کاریگەر�یی تری پە�یوەندیدار �بۆ سەر
�پڕۆژەکە چیین
هەڵسەنگاندنی گرنگی :دیاریکردنی کاریگەرییەکان بەوەی
ئایا ج�ێی ڕەزامەند�ین
کەم کردنەوە و بەڕ�ێوە�بردنی کاریگەر�یی :چۆن دەتوانرێت
ئەو کاریگەرییانە ه�ێوربکرێنەوە ،کەم بکرێنەوە ،یان
کۆنرتۆڵ بکر�ێن
ڕەچاوکردنی جێگرەوەکان :بەراوردکردنی کاریگەرییە
چاوەڕوانکراوەکان و �بژاردەکانی کەم کردنەوە بە
زنج�یرەکانی د�یزا�ین ،شو�ێن ،تەکنۆلۆژیا و کاری جێگرەوە
چاود�ێریکردن و پێداچوونەوە :پەرەپێدانی پالنێکی
بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی کە سەرچاوەکان ،ئەرکەکان ،و
بەر�پرسیارێتیەکان دیاری بکات کە �بۆ بەڕ�ێوە�بردنی
کاریگەرییەکان و جێبەجێکردنی ڕێکارەکانی کەم کردنەوە
پێویسنت؛ دەستپێکردن بە چاود�ێریکردن و پێداچوونەوە بە
�پڕۆژەکەدا

٠

زیادەڕەوی گازەکانی
هایدرۆکسیدی گۆگرد و دووانە
ئۆکیسدیگۆگرد

٢

ڕاهێنانیبەدەمەوەچوونی
ڕژاوی و مەشقی ڕژاوی لە سارتا بە
ئامادە�بوونیبەڵێندەرانوکۆمپانیای
شیڤرۆنئەنجامدرا

٤

پشکنینیسایت�بۆبەڵێندەری
گشتی خاشاک و پااڵوتگەکان�بۆ
گرێبەستیئاو�ییئاوەڕۆئەنجامدرا

٥

ڕاهێنانیبەڕ�ێوە�بردنیخاشاک
�بۆ هەموو سایتەکان و
دەستپێکردنی�پرۆسەی
جیاکردنەوەیخاشاکوهەڵمەتی
دووبارەبەکارهێنانەوەلەهەموو
چاالکیەکانیسارتادا
دووبارەبەکارهێنانەوەی

٧٣٪
لەسارتا

خاشاکینامەترسیدار

هە�بوونیسیستمیچاود�ێری
کواڵیتی هەوا بەڕ�ێژەی

٩٪
٩

����������������� ڕەوشتی کار

ئاشکراکردنوئاگادارکردنەوە

گەنەڵ �بڕوای بە کولتورێکی کراوەییە و هەڵگرتنی
بەر�پرسیارێتی ئەرکێکی بنچینەییە �بۆ ڕێگریکردن لە
ڕەفتاری نائاکار�یی و چارەسەرکردنی كێشەکان لەکاتی
ڕوودانیان.
لەبەرئەوە گەنەڵ هانی هەموو کارمەندان و بەڵێندەرانی
الیەنی س�ێهەممان دەدات هەر نیگەرانیەکیان هەیە
بیگەیەنن و ئاشکرای بکەن هەروەک لە ڕ�ێوشوێنی
ئاشکراکردنی گەندەڵی و ستەملێکراوی ئێمەدا دیاری
کراوە .ئەم ڕ�ێوشوێنە بەسەر هەموو کەسەکان لە هەموو
ئاستەکانی ن�ێو گرووپەکەدا دەچەسپێت ،لەوانە
بەڕ�ێوەبەرانی گەنەڵ ،بەر�پرسان ،کارمەندان ،کارمەندانی
گرێبەست ،و هاوکاران .گەنەڵ خزمەتگوزارییەکی
ڕا�پۆرتکردنی نهێنی هەیە کە لەالیەن الیەنێکی س�ێهەمەوە
بەڕ�ێوە دە�برێت بە مەبەستی ڕا�پۆرتکردنی پار�ێزراو و
نەناسراوەی هەرکێشەیەک .گەنەڵ لەم ڕ�ێوشوێنەدا
پابەندییەک دەردە�بڕێت کە ئەوانەی بەگو�ێرەی ئەم
ڕ�ێوشوێنە ئاشکراکردنی پار�ێزراو ئەنجام دەدەن
بەرکەوتەی هیچ مامەڵەیەکی خراپ نا�بن بەهۆی گەیاندنی
نیگەرانی بە نیازپاکیەوە .بەهیچ ش�ێوەیەک ڕێگە نادرێت بە
هەڕەشە کردن لە کارمەند یان تۆڵە لێکردنەوە لە ئەنجامی
ئاشکراکردنی گەندەڵی .ئازاردانی هەر کارمەندێک یان
ڕێگریکردن ل�ێی لە گەیاندنی بابەتێکی نیگەرانی بە
بەدڕەفتاری ئەژمار دەکرێت و دەشێت ببێتە مایەی کرداری
تەمبێکاری.
هەموو ڕووداوێکی ئاشکراکردنی گەندەڵی �بۆ دەستەی
بەڕ�ێوەبەران ڕا�پۆرت دەکرێت و لێکۆڵینەوەی تەواوی تێدا
دەکرێت .ئەنجومەنی گشتی بەر�پرسە لە پێداچوونەوە و
لێکۆڵینەوە لە بانگەشەکانی پێشێلکاری یاسا .ئەگەر ئەو
بانگەشانە سەلمێرنا ،ئەوا پابەند دەبین بە گرتنەبەری
کرداری تەمبێکاری کە هەندێک جاریش دەگاتە دەرکردن
لەکار .وا پێویست دەکات ئەم ڕ�ێوشوێنە النیکەم ساڵی
جارێک لە ڕووی یاسا�یی و کارپێکردنەوە لەالیەن
بەڕ�ێوەبەری ئاشکراکردنی گەندەڵی بە هاوکاری دەستەی
بەڕ�ێوەبەران پێداچوونەوەی پێدا بکرێت .هەموو
کارمەندان بەر�پرسیارن لە سەرخستنی ئەم ڕ�ێوشوێنە و
دەبێت دڵنیا�یی بدەن کە بەکاری دێنن �بۆ ئاشکراکردنی هەر
مەترسیەکی گوماناوی یان خراپەکارییەک .بەپێی پێویست
ڕاهێنان لەسەر ئەم ڕ�ێوشوێنە ئەنجام دەدرێت ،ئەمەش
لەگەڵ پاکێجی ڕاهێنانی هەر کارمەندێکی نوێ و هەروەها
لەڕێگەی ڕاهێنانی وەرزی �بۆ هەموو کارمەندان .ئێمە هانی
کراوە�یی دەدە�ین و هەمیشە پشت�یوانی ئەو کارمەندانە
دەکە�ین کە نیگەرانی راستەقینە بە نیازپاکیەوە
دەگەیەنن.

مافەکانیمرۆڤوکۆیالیەتیهاوچەرخ

گەنەڵ پابەندە بە کارکردن بەش�ێوەیەکی ئاکار�یی و
شەفاف لە هەموو مامەڵەکانی کار و پە�یوەندیەکانیدا و �بۆ
جێبەجێکردن و چەسپاندنی سیستم و کۆنرتۆڵە

کاریگەرەکان �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی کۆیالیەتی هاوچەرخ لە
کاری تایبەت بە خۆمان و لە هیچ زنج�یرەیەکی دابینکردندا
ڕوو نادات و مافەکانی مرۆڤ پار�ێزراون
دەستەی بەڕ�ێوەبەران لە هەموو ئاستەکاندا بەر�پرسیارن
لە دڵنیا�بوون لەوەی کە ئەو کەسانەی ڕا�پۆرتیان �بۆ دەکەن
لەم ڕ�ێوشوێنە تێدەگەن و پابەند دە�بن پێوەی و ئەوان
بەپێی پێویست ڕاهێنانیان پێکراوە لەسەری وە بابەتەکانی
کۆیالیەتی و مافەکانی مرۆڤ لە زنج�یرەی دابینکەرانماندا
هەن .هەروەها ئێمە پابەند�ین بەوەی کە شەفافیەت هەیە
لە کاری خۆماندا و لە هەڵوێستمان سەبارەت بە
چارەسەرکردنی کۆیالیەتی هاوچەرخ لەتێکڕای زنج�یرەکانی
دابینکردنمان ،بە جۆرێک کە هاوتا بێت لەگەڵ ئاشکراکردنی
پابەندییەکانمان بەگو�ێرەی یاسای کۆیالیەتی هاوچەرخ
 .٢٠١٥ئێمە پێشبینی هەمان ئاستی بەرز دەکە�ین لە
هەموو بەڵێندەرانمان ،دابینکەرانمان و هاوبەشانی کارمان
(ئەوانەی لە�بری گەنەڵ پە�یوەندیان هەیە لەگەڵ الیەنانی
تر) ،و وەک بەشێک لە �پرۆسەی گرێبەستکردنمان،
ڕ�ێوشوێنەکەمان وا پێویست دەکات کە هەندێک
قەدەغەکاری گرێبەستکارانەی دیاریکراو لە دژی ه�ێزی
کاری ناچار کراو یان بازرگانی پێکراو ،یان کردنی هەر
کەسێک بە کۆیلە چ پێگەیشتوو بێت یاخود منداڵ،
بگرێتەخۆ و پێشبینی ئەوە دەکە�ین کە دابینکەرانمان
ئەوانیش دابینکەرانی خۆیان بە هەمان ستانداری بەرزەوە
پابەند دەکەن� .بۆ نمونە ،ئێمە داوا دەکە�ین لە دابینکەرانی
ئاسایشمان پابەند �بن بە بنەما ئارەزوومەندانەکانی ئاسایش
و مافەکانی مرۆڤەوە ،و ڕ�ێوشوێنیان هەبێت کە بیانگرێتەوە
و بە ش�ێوەیەکی وەرزی ڕاهێنان بە کارمەندیان بکەن.
گەنەڵ هەوڵ دەدات کارەکەی بە جۆرێک ئەنجام بدات کە
مافەکان و شکۆی هەموو کەسەکانی تێدا پار�ێزراو بێت.
ئێمە پابەند�ین بە ڕ�ێزگرتن لە مافەکانی مرۆڤ کە لەسەر
ئاستی ن�ێودەوڵەتی ناسێرناون ،هەروەک لە یاسای
ن�ێودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤ (International Bill
 ،)of Human Rightsڕاگەێندراوی ڕێکخراوی کاری
ن�ێودەوڵەتی سەبارەت بە بنەما بنەڕەتیەکانی مافەکان
لەکاتی کارکردن ،ڕێکەوتتننامەی ج�یهانی مافەکانی مرۆڤی
نەتەوە یەکگرتووەکان (United Nations Global
 )Compactو بنەماکانی نەتەوە یەکگرتووەکان
سەبارەت بە کار و مافەکانی مرۆڤ (UN Guiding
Principles on Business and Human
 )Rightsدا هاتوون .وردەکاری زیاتر لە ڕ�ێوشوێنی
نەهێشتنی کۆیالیەتی و ڕ�ێوشوێنی مافەکانی مرۆڤی ئێمەدا
هەن ،کە دەتوانرێت لەسەر ماڵپەری گەنەڵ ببیرنێت .ئێمە
پێشبینی هەمان ئاستی بەرز دەکە�ین لە هەموو
بەڵێندەرانمان ،دابینکەرانمان و هاوبەشانی تری کارمان
(ئەوانەی لە�بری گەنەڵ پە�یوەندیان هەیە لەگەڵ الیەنانی
تر)� ،بۆ نمونە دابینکەرانی ئاسایشمان.

لێکۆڵینەوە ،بەدەمەوەچوون و داخستنی سکااڵکان یان
ستەملێکراویەکان بەش�ێوەیەکی هاوکات و تەبا.
هاوبەرژەوەندانی سەرەکی کە میکان�یزمی ستەملێکراوی
بەسەریاندا دەچەسپێت �بریت�ین لە بەڵێندەران ،بەڵێندەرانی
الوەکی ،دابینکەران ،گرووپ یان تاکەکانی کۆمەڵگە،
حکومەتی ناوخۆ و دەزگا ئەکادیمیەکانی گەنەڵ.
دەکرێت هەموو ستەملێکراوییەک لەڕێگەی خزمەتگوزاری
ڕا�پۆرتکردنی نهێنیەوە بگەیەنرێت (لە بەشی ئاشکراکردنی
گەندەڵی الی سەروو ئاماژەی پێدراوە) کە الیەنێکی
س�ێهەم سەرپەرشتی دەکات �بۆ ئەوەی بتوانرێت کێشە
چاوەڕوانکراوەکان بە پار�ێزراوی و نەناسراوە�یی ڕا�پۆرت
بکر�ێن .وردەکاری پە�یوەندی ئەم خزمەتگوزاری
ڕا�پۆرتکردنی نهێنیە لەسەر ماڵپەڕەکەمان هەیە.
دەکرێت جۆرەکانی ستەملێکراوی کە بەگو�ێرەی
ڕ�ێوشوێنەکە لەڕێگەی خزمەتگوزاریەکەوە دەگەیەنرێت
ئەمانە بگرێتەوە (بە�بێ سنوردارکردن) بابەتەکانی
پە�یوەندیدار بە ناکۆکی بەرژەوەندی ،بەرت�یل و گەندەڵی،
ئاشکراکردنەکانی پە�یوەست بە بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە�یی و
کۆمەاڵیەتی ،شکستهێنان لە پابەند�بوون بە مەرجە یاسا�یی
و ڕێکخراوەکان ،تەندروستی ،سەالمەتی و ژینگە،
مافەکانی مرۆڤ ،کۆیالیەتی هاوچەرخ و سپیکردنەوەی
پارە.
بەگو�ێرەی ڕ�ێوشوێنەکە ،دەستەی بەڕ�ێوەبەران
بەر�پرسیارێتی گشتی لە ڕ�ێوشوێنەکە و پێداچوونەوە بە
کاریگەر�یی ئەو کردارانە لەخۆدەگرێت کە دەگ�یرێنەبەر �بۆ
بەدەمەوەچوونی ئەو ستەملێکراویەی کە ئەم ڕ�ێوشوێنە
دەیانگرێتەوە.

ستەملێکراوی

ڕ�ێوشوێنی ئاشکراکردنی گەندەڵی و ستەملێکراوی بە
هەمان ش�ێوە میکان�یزمێکی تێدایە �بۆ وەرگرتن،
دیکۆمێنتکردنی ئاسەواری کۆن وەک بەشێک لە �پرۆسەی
هەڵسەنگاندنی کاریگەر�یی ژینگە�یی ،کۆمەاڵیەتی و
لە قەرەداغ ) (ESHIAتەندروستی
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����������������� بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە

بەڕ�ێوە�بردنیخاشاک
ب بەڕ�ێوە�بردنی ڕێکوپێکی خاشاک گرنگە �بۆ
کەمکردنەوەی ئەگەری زیانگەیاندن بە کۆمەڵگە
ناوخۆییەکان و ژینگەی سروشتی .گەنەڵ لەو ناوچە
جوگرافیە دوورانە کاردەکات کە ژ�ێرخانی خاشاکی سنوردارە
و لەئەنجامدا ،گەنەڵ هەنگاوی پێویست دەنێت �بۆ
پە�یڕەوکردنی فەلسەفەی هەرەمی ه�ێورکردنەوەی ناسراو
بە ‹لەبێشکەوە �بۆ گۆڕ› کە دڵنیا�یی ئەوە دەدات خاشاک
کەمرت�ین ڕ�ێژەیە و ئەوەی بەرهەم دێت بەش�ێوەیەکی
گونجاو کۆنرتۆڵ دەکرێت ،دووبارە بەکاردەهێرنێتەوە یان
بەش�ێوەیەکی گونجاو چارەسەر دەکرێت و لەناودە�برێت.
دووبارەبەکارهێنانەوە بەردەوام سەرنجی سەرەکی گەنەڵ
دەبێت لە بەکردارکردنەکانی بەڕ�ێوە�بردنی خاشاکدا .پێش
دەستپێکردنی هەر چاالکی یان کارێک لە سایتەکانمان،
بەرنامەیەکی هوشیاری ڕاهێنانی چڕی جیاکردنەوەی
خاشاک �بۆ هەموو کارمەندانی مەیدانی لەالیەن تیمەکانی
تەندروستی و سەالمەتی ژینگە�یی سایتەکەوە ئەنجام
دەدرێت .ئەمە هەڵمەتێکی دەستپێکردنی بەدوادا دێت ،کە
بەش�ێوەیەکی نمونە�یی لەالیەن بەڕ�ێوەبەری مەیدانی
پە�یوەندیدارەوە ڕابەری دەکرێت ،دەربارەی بەکارهێنانی

وێنەیەکی ئاسمانی چاالکیەکان لە سارتا
29

گەنەڵ ئین�ێرجی ڕا�پۆرتی بەردەوام�یی ٢٠٢١

دروستی سەبەتە سندوقەکانی خاشاکی ڕەنگکراو و
نیشانەکراو کە لە شوێنکار ،ئۆفیسەکان و کامپەکاندا
دابەش دەکرێت �بۆ دڵنیا�بوون لە کاریگەر�یی و کارامە�یی
بەکردارکردنەکانی ئێمە �بۆ بەڕ�ێوە�بردنی خاشاک .لە ،٢٠٢٠
تەنها دەستمایەی بەرهەمهێنمان لە سارتا ،کۆی �بڕی
١،١٥٣م ٣خاشاکی بەرهەمهێنا کە �بریتی �بوو لە ٧٣١م٣
خاشاکی گشتی و ١١٠م ٣خاشاکی مەترسیدار کە
دووبارەسازی �بۆ کرا و پاشماوەکەی سوتێرنا .گەنەڵ هیچ
خاشاکێکی نەنارد �بۆ ئەوەی بخرێنە ژ�ێر گڵەوە.
ئێمە هەموو هەوڵێک دەدە�ین �بۆ دووبارەبەکارهێنانەوەی
خاشاکمان و لەمبارەیەوە دەستکەوتی کۆتای ساڵمان
ڕ�ێژەی سەدی � ٧٣٪بووە .گەنەڵ بەردەوام دەبێت لە
دۆزینەوەی هەل �بۆ ڕاهێنانی کۆمپانیا ناوخۆییەکان لەسەر
جیاکردنەوەی خاشاک و دووبارەبەکارهێنانەوە و
هاوبەشکردنی تێگەیشتنمان لە باشرت�ین �پراکت�یزە
ژینگەییەکان لەگەڵ کۆمپانیاکانی تر و
هاوبەرژەوەندەکانماندا.
سەبارەت بەو خاشاکەی کە ناتوانرێت لە ناوخۆدا چارەسەر
بکرێت ،وردبینی �بۆ دابینکەرانی مۆڵەتپێدراوی
خزمەتگوزاری بەڕ�ێوە�بردنی خاشاک دەکرێت �بۆ دڵنیا�بوون

لەوەی کە گەنەڵ پە�یڕەوی پابەند�یی و باشرت�ین �پراکت�یزە
گونجاوەکان دەکات لەگەڵ پێوەرەکانی زنج�یرەی
دابینکەرانی کڕینی گەنەڵ �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی ئەو کۆمپانیا
دەرەکییانەی کە تەندەر لێدەدەن �بۆ کاری بەڕ�ێوە�بردنی
خاشاک ستانداردی پێویست و چارەسەرییەکانیان
دەستەبەر کردووە .بەرنامەی دڵنیا�یی گەنەڵ سەبارەت بە
پشکنینە ڕۆتینیەکان و پێداچوونەوەکان و وردبینیەکان
متمانەی ئەوە دەبەخشن کە بەکردارکردنی کارەکان و
چاالکیەکانی بەڵێندەرانی بەڕ�ێوە�بردنی خاشاکمان
مەرجەکانی �پڕۆژەکەیان دەهێننەدی و بە ڕێسا و
ڕێنماییەکانی دەسەاڵتی ناوخۆوە پابەند دە�بن .پرت لەمەش،
وەک بەشێک لە ‹دەستپێشخەر�یی کۆمپانیا ناوخۆییەکان،
هەموو هەوڵێک دەدرێت �بۆ هاندانی بەڵێندەرانی خاشاکی
پس�پۆرمان �بۆ ئەوەی سەرچاوە و چاالکیەکانی
کۆمەڵگەکانی ناوخۆ لەو شوێنانەدا کە نزیکن لە
چاالکیەکانمانەوە بخەنەگەڕ �بۆ پشت�یوانیکردنی کاری �پڕۆژە
وەک دابینکردنی ئام�ێر و بارهەڵگرەکان.

����������������� بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە

�پڕۆژەی کاریگەر�یی ژینگە�یی ،کۆمەاڵیەتی و تەندروستی لە گەنەڵ بەگشتی ئەم چاالکیە
سەرەکیانە لەخۆ دەگرێت:

کۆ�بوونەوەی دەستپێک
داواکاری زانیاری �پڕۆژە
وردەکاری بەرا�یی �پڕۆژە
ورکشۆ�پی ناسینەوەی دیاردە ژینگەییەکان ()ENVID
وردەکاری کۆتا�یی �پڕۆژە
پالنی ڕووپێوی دەستپێک
کۆکردنەوەی داتای مەیدانی
پالنی بەشداریپێکردنی هاوبەرژەوەند
ڕووپێوە کۆمەاڵیەتی ئا�بورییەکان
چاود�ێریکردنی کواڵیتی هەوا
پێداچوونەوە بە ڕەشنووسی کاریگەر�یی ژینگە�یی ،کۆمەاڵیەتی و
تەندروستی
پێشکەشکردن و ڕەزامەندی لەسەر کاریگەر�یی ژینگە�یی،
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی
بە تەواوکردنی ئەم هەنگاو و چاالکیانە داواکارییە سەرەکیە مانادارەکان لە حکومەتی
ناوخۆی م�یواندار و کۆمەڵگەکانەوە دەهێنینەدی �بۆ پاراستنی سەالمەتی ژینگە لەڕێگەی
ڕێگریکردن لە ڕژان ،بەڕ�ێوە�بردنی دروستی خاشاک ،پاراستنی ئاو و کەمکردنەوەی
پیس�بوونی هەوا.
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بەکارهێنانوپاراستنیئاو
ئێمە لە هەرێمێکدا کاردەکە�ین کە سەرچاوەکانی ئاوی
سنوردارن و هە�بوونی ئاوی خواردنەوە بەهادارە .ئامانجی
گەنەڵ ئەوەیە کە ببێتە بەکاربەرێکی بەر�پرسیارانەی ئاو و
�بۆ ئەوەی لەگەڵ هاوبەرژەوەندەکانمان کاربکە�ین و
ئەوانەشی پشت بە سەرچاوە ناوخۆییەکانی ئاو دەبەسنت �بۆ
کشتوکاڵ و بەکارهێنانی ناوماڵ .لەبەرئەوە ،ئەمە بە
پێشینەییەکی سەرەکی دەمێنێتەوە �بۆ کۆمپانیا �بۆ ئەوەی
بەش�ێوەیەکی سوودمەندانە بەکار�بردنی ئاو بەڕ�ێوە ببە�ین و
لەهەر کوێیەک بگونجێت بەکردارکردنەکانی
دووبارەبەکارهێنانەوە جێبەجێ بکە�ین .لەمیانەی �پرۆسەی
کاریگەر�یی ژینگە�یی ،کۆمەاڵیەتی و تەندروستی دا،
گەنەڵ سەرچاوە شیاوەکانی ئاو دیاری دەکات و بەیەکەوە
کێشەکانی ئاو لەڕێگەی جێبەجێکردنی ڕێکاری گونجاو
بەڕ�ێوە دەبات و لەڕێگەی ورکشۆپەکانی دیاریکردنی
کاریگەر�یی ژینگە�یی ئاسانکاری و بەکردارکردنەکان
بەجۆرێک د�یزا�ین دەکر�ێن کە ببێتە مایەی کەمکردنەوەی
بەکارهێنانی ئاو هەتا نزمرت�ین ئاستی گونجاو.
بە ڕەچاوکردنی ئەوەی جێ پەنجەی کارمان لە هەرێمی
کوردستانی ع�ێراق زیاد دەکە�ین ،ش�یوازێکی نو�ێی
ڕا�پۆرتکردنمان پەرەپێداوە �بۆ دەستپێکردن بە کۆکردنەوەی
داتا لەسەر ئاوی خواردنەوەمان ،سەرچاوەکانی و
لەناو�بردنی پاش بەکارهێنان لە هەموو سایتەکانماندا .پێش
دەستپێکردنی چاالکیەکانمان لە سارتا ،گەنەڵ بە هاوکاری
کارپێکەرەکە ‹هەڵمەتی بەکارهێنانی ژ�یرانەی ئاو› ی
ئەنجامدا و لە کام�پی سارتا  ٦یەکەیەکی چارەسەرکردنی
ئاوەڕۆی پلە نایا�بی دامەزراند کە تا ئاستێکی زۆر بااڵ
چارەسەری ئاوی ئاوەڕۆ دەکات .لە  ٢٠٢٠دا گەنەڵ کۆی
�بڕی  ١٠٩،٢٨٣م ٣ئاوی بەکارهێناوە کە  ٥٥،٠٢٧م ٣ی �بۆ
بەکارهێنانی ناوماڵ �بوو.
پێویستە ئاوی ئاوەڕۆ چارەسەر بکرێت �بۆ هێنانەدی پێوەرە
ژینگەییە کارپێکراوەکان پێش ت�ێڕژانی �بۆ ن�ێو ژینگە .ئاوی
پاشەڕۆی بەرهەمهاتوو یان چەور یان ئەوەتا لەسایتەکەدا
لە حەوزی تایبەتدا دەکرێت بە هەڵم بە بەکارهێنانی
سیستمی �پرژاندن یان دەگوازرێتەوە �بۆ دەزگای دیاریکراو
لەالیەن حکومەتەوە �بۆ چارەسەرکردن لە �بۆیلەردا ،کە بە
ش�ێوەیەکی بەش بەش �پرۆسەی دڵۆپاندنی �بۆ ئەنجام
دەدرێت و نەوتی نیشتوو �بۆ چەند�ین مەبەستی جیاواز
دوبارە بەکاردەهێرنێتەوە وەک سوتەمەنی ،ڕۆنی
گەرمکردن یان چەورکردن .ئەمە بەشێکە لە سرتات�یژی
بەڕ�ێوە�بردنی ئاوی گەنەڵ کە ئاوی بەرهەمهاتوو ،لیتاوی
ئاو�یی یان ئاوەڕۆی تری چارەسەرکراو لەهەرکوێ گونجا
دوبارە بەکار�بهێرنێتەوە/بسازێرنێت .ئەو ئاوەی
بەرهەمهاتووە و دووبارەسازی �بۆ ناکرێت دەبێت بەجۆرێکی
گونجاو و لەناوچەیەکی پەسەندکراوی الیەنی یاسادانەرەوە
بخرێتەوە ناو زەوی .لە  ،٢٠٢٠گەنەڵ  ٦٦٣،٧٩٣م ٣ئاوی
دوبارە چەقاندەوە ناو زەوی.

����������������� بەڕ�ێوە�بردنی ژینگە
بەهاکان لە کاردا

باشرتکردنی توانا ناوخۆییەکانی بەڕ�ێوە�بردنی خاشاک

ئێمە بە پشت بەسنت بە ناوبانگی کۆمپانیا لە هەرێمدا وەک پێشەنگێک
لە �بواری بەڕ�ێوە�بردنی خاشاک ،بەردەوام دەبین لە دۆزینەوەی
هەلەکان �بۆ باشرتکردنی تواناکانی دوبارە بەکارهێنانەوە و بنیاتنانی
هوشیاری کۆمەڵگە دەربارەی بەکردارکردنە کاریگەرەکانی خاشاک.

کارمەندانمان لە نزیکەوە هەماهەنگی
دەکەن لەگەڵ بەڵێندەرانی خاشاکی ناوخۆ
�بۆ ناساندنیان بە دەستپێشخەرییە نوێکانی
دوبارەبەکارهێنانەوە و ئاراستەکردنی ه�ێزی
کار بەرەو چارەسەرییەکانی گرتنەدەستی
کاریگەر و سەالمەت و لەناو�بردن و
بەڕ�ێوە�بردنی خاشاک.
جێبەجێکردنی سەرکەوتووانەی هەڵمەتی ڕاهێنانی جیاکردنەوەی خاشاک و ڕاهێنانی
دوبارە بەکارهێنانەوە �بۆ کۆمپانیا ناوخۆییەکانی لەناو�بردنی خاشاک لە تەقتەق �بوە
مایەی زیاتر لە  ٦٠٪ڕ�ێژەی دوبارە بەکارهێنانەوەی مەوادی نامەترسیدار لە  ٢٠١٥ەوە
تا ئێستا .هەروەها گەنەڵ کۆکردنەوەی بەڕ�ێوە�بردنی خاشاک �بۆ  ٩گوندی دراوسێ
پشت�یوانی دەکات �بۆ یارمەتیدان لە دابینکردنی ژینگەیەکی خاو�ێن و سەالمەت .لە سارتا
پێش دەستپێکردن بە چاالکیەکان هەستا�ین بە ئەنجامدانی بەرنامەیەکی هۆشیاری
جیاکردنەوەی خاشاک �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی بنەما و زنج�یرەی هەرەمی بەڕ�ێوە�بردنی
خاشاک پە�یڕەو دەکرێت .خاشاکی چەور دەگوازرێتەوە �بۆ دەزگایەکی دووبارەسازی
پەسەندکراوی حکومەت کە لەوێ مەوادی شلەمەنی پرت پااڵوتە دەکرێت �بۆ گۆڕینی �بۆ
سوتەمەنی ،ڕۆنی چەورکردن یان تەنانەت ق�یر �بۆ �پڕۆژەکانی ڕێگاوبان .ئاوی ئاوەڕۆی
ز�ێراب دەگۆڕدرێت بە کواڵیتیەکی بەرزی گونجاو کە �بۆ ئاود�ێری بەرو�بوومی کشتوکاڵی
لەالیەن جوتیارانەوە بەکاردەهێرنێت .هەموو پاشماوەکانی تری خاشاک دەسوتێرنێت و
هیچ خاشاکێک ناکرێت بەژ�ێر گڵەوە .لەکاتی هەنگاونانمان بەرەو قۆناغی کارکردن،
پالنەکان پەرە پێدەدە�ین �بۆ بەڵێندەرانی گواستنەوە ،دووبارەبەکارهێنانەوە و
چارەسەرکردنی خاشاک لە کۆمەڵگەکانی ناوخۆدا وەک بەشێک لە پشت�یوانی
بەردەواممان �بۆ تواناسازی کۆمپانیا ناوخۆییەکان .کارمەندانمان لە نزیکەوە
هەماهەنگی دەکەن لەگەڵ بەڵێندەرانی خاشاکی ناوخۆ �بۆ ناساندنیان بە
دەستپێشخەرییە نوێکانی دووبارە بەکارهێنانەوە و�پرۆسەکانی گرتنەدەستی
کاریگەری خاشاک و سەالمەتی لەناو�بردن و بەڕ�ێوە�بردنی خاشاک.
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