
بەر�پرسیارێتی 
�ابەند�پی 

بەرەوپێشچوون
ڕا�پۆرتی بەردەوامیپی ٢٠٢٠ 

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



ال�ەڕە ال�ەڕە ناوەرۆک

١٣
کگم دووانە ئۆکسیدی 

کار�بۆن �بۆ هەر �ەرمیلێک 
نەوت لە �شکی چڕیبی 

کار�بۆن مەودای ١ و ٢ لە 
�لۆکی �ەرهەمهێنەرەوە 

٢١٧
 هاواڵتی کورد کە 
لەالیەن گەنەڵ و 

کۆمپانیای نەوتی تەق 
تەقەوە دامەزرێرناون 

٣٥٥
 کەسی ناوخۆیبی 

�ەشێبوەیەکی ناڕاستەوخۆ 
لەڕێگەی کارەکانی گەنەڵ 

لە هەرێمی کوردستانی 
عێبراق دامەزرێندران

1 بفەرموون 
2 پێشەکی �ەڕێبوە�ەری جێبەجێکار 

خاڵە سەرەکی و وەرچەرخانەکانی کارایبی
3    ٢٠٢٠ )ESG( ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی�

4 سەرنجێک 
4 ئێمە کێین  
5 �ەهاکانمان 
5 لە کوێ کاردەکەیبن 

6 ڕێبازمان 
6 سرتاتیبژی �ەردەوامیمان  

10 گواستنەوەی وزە  
11 گۆڕانی کەشوهەوا 
12 �ەڕێبوە�بردن 

13 بەخشیپن بە کۆمەڵگە 
15 �ەشداریپێکردنی کۆمەڵگە 

20 کاری بەر�پرسیارانە 
22 تەندروستی و سەالمەتی 
24 ڕەوشتی کار 

27 بەڕێپوەبپردنی ژ�نگە 

گەنەڵ ئینێبرجی  ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی ٢٠٢١



�ەناوی هەموو کارمەندانی گەنەڵەوە، پێشوازی لە خوێنەرانی ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی گەنەڵ ٢٠٢٠ 
دەکەم. �ەرەنگارییەکانی �ەتای کۆرۆنا لە �ەرۆشی و �ا�ەندیبی ئێمەی �بۆ �ەردەوامیبی لە گەنەڵ 

کەم نەکردۆتەوە، و ئەم ڕا�بۆرتە وردەکاری ئەو �ەرەو پێشچوونە دەخاتە ڕوو کە لە ماوەی ساڵی 
ڕا�بردوودا �ەدەستمان هێناوە. ئێمە �ەردەوام دەبین لە �نیات نان لە دەستکەوتی ساڵی 

ڕا�بردوومانەوە و لەگەڵ �ەرەپێدانی چاالکیەکانمان، لەدووی هەل دەگەڕێین �بۆ پیشاندانی کاری 
�ەر�برسیارانەمان و کاری �ەردەوامیمان. ئەمەش �ە کەمکردنەوەی کاریگەرییە ژینگەییەکانمان و 

خستنەڕووی ئەو کاریگەرییە ئەرێنیانە کە لە واڵتانی میبواندارماندا هەمانە. گرنگی �ەڕێبوە�بردنی 
ڕێکوپێکی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی �ەردەوام لە گەشەدایە لە سوودی هاو�ەرژەوەندەکان، و 

هەموو کارمەندانی گەنەڵ �ەردەوام دە�بن لە خستنەگەڕی �اشرتیبن تواناکانیان �بۆ هێنانەدی 
داخوازیەکانی �ەردەوامیبی، کە ڕۆڵێکی سەرەکی دەگێبڕن لە دیاریکردنی سەرکردەکانی ئایندەی 

�بواری پیشەسازی وزە. لە ال�ەڕەکانی داهاتوودا �ەها دامەزراوەییەکانمان �ە کردار و ئەو 
وەرچەرخانەی کە ساڵی �ار �ەدیبهاتووە لەگەڵ �ەرۆشی ئایندەمان دەبینن.

دەیڤید ماکمانۆس سەرۆک

 ٢٨
کۆمپانیای ناوخۆیبی 

�شتیبوانی دەکرێبن 
�ە سەرمایەی 

گەنەڵ

سفر )٠( �بریندار�بوون 
کە کاریگەری هەیە لەسەر 

کار و ڕاگرتنی �ەرایبی 
ڕووداوی سەالمەتی �لە ١ 

٪٣٥
 هێبزی کار لە 

ڕەگەزی مێبن 

�فەرموون �بۆ ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی 
گەنەڵ ئینێبرجی ٢٠٢٠
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�فەرموون

دەستکەوتەکان بابەتی بەڕێپوەبپردنی 
ژ�نگە�پی و کۆمەاڵ�ەتی 

�ەرەپێدان و ڕەزامەندی دەستەی �ەڕێبوە�ەران سە�ارەت �ە پێوەرەکانی کۆنرتۆڵکردنی دەرچوونی گازی گریبن هاوس )GHG( کە �ا�ەندی دەنوێنێت �ە 
ڕێچکەی ١.٥�لەی ڕێکەوتننامەی �اریس و سفری سافی هەتا ٢٠٥٠

DNO تەواوکردنی یەکەم �بڕۆژەی �برژاندنی گاز لە هەرێمی کوردستانی عێبراق �بۆ �نە�بڕکردنی گڕگرتنی ڕۆتینی لە پیشخا�بور، لەگەڵ کۆمپانیای

کارپێکردنی �اشرتی ژمێبریاری و را�بۆرتکردنی دەر�ەڕانی گازی گریبن هاوس �بۆ گۆڕیبن �ەرەو شێبوازی �نیاترناو لەسەر �شک، کە یەکەم جارە �ەیبڕەو 
دەکرێت.

گازی دەرچووی هەژمارکراوی مەودای 3 �بۆ یەکەم جار 

کەشوهەوا

�نەماکانی ڕەفتار - ١٣ خولی ڕاهێنانی �ەکۆمەڵ ئەنجامدرا کە تیایدا ٢١٠ کارمەند و �ەڵێندەر �ەشدارییان تێداکرد )ڕێبژەی �ەشداریکردن ٪١٠٠�بوو(

�ا�ەند�بوون �ە ڕاسپاردنی �سپبۆرێکی سەر�ەخۆی مافەکانی مرۆڤ �بۆ هەڵسەنگاندنی ڕێبوشوێنەکان، پێوەرەکان و کارپێکردنەکانی  گەنەڵ تا لە ئاستی 
پێشبینیەکان بێت وەک  لە �نەما ڕێبەرەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان )UNGP( دا هاتووە.

دابینکەرانی ئاسایشی سەلمێندراو �ا�ەندن �ە �نەما ئارەزوومەندانەکانی ئاسایش و مافەکانی مرۆڤ

 کاری بەر�پرسیارانە

دامەزراندنی وێستگەکانی چاودێبری �ەردەوامی کواڵیتی هەوا لە دەورو�ەری دامەزراوەی سارتا

کەمکردنەوەی �بڕینەوەی دار �ەجۆرێک کە لەگەڵ �النی کاری هەمەچەشنی �ایبۆلۆجی  هاوتا  بێت لە قەرەداغ 

�ەرەوپێشچوون ڕوویداوە لە �ەدەستهێنانی �بڕوانامەی ISO14001 �بۆ �ەڕێبوە�بردنی ژینگە تا  ساڵی ٢٠٢٢

بەڕ�پوەبپردنی ژینگە 

‘دەستپێشخەریبی دامەزراندنی کۆمپانیای  ناوخۆیبی’ جێبەجێکرا

�ەدەستهێنانی ڕێبژەی ٪٧٣ لە�بواری دوو�ارە �ەکارهێنانەوەی )recycling ( خاشاکی نامەترسیدار لە سارتا
بەڕ�پوەبپردنی خاشاک 

١٤ �بڕۆژەی وە�ەرهێنانی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگەیبی گوژمەی پێویستیان �بۆ تەرخانکراوە و لە ناوچەکانی قەرەداغ و تەقتەق ئەنجامدراون

٢١٧ کارمەند لە هەرێمی کوردستانی عێبراق �بۆ گەنەڵ و کۆمپانیای نەوتی تەق تەق کاردەکەن

٢٨ کۆمپانیای ناوخۆیبی دامەزرێرنان �بۆ دەستە�ەرکردنی خزمەتگوزاریەکان و جێبەجێکردنی �بڕۆژەکان لە �لۆکەکانی گەنەڵ

بەخشیپن بە کۆمەڵگە 

٦٧ سەردانی مەیدانی �ەڕێبوە�بردنی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی ئەنجامدران

٧٧ مەشقی �ەدەمەوەچوونی فریاگوزاری ئەنجامدران

٣٥٤ ڕاهێنانی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی ئەنجامدران

٦٢٦ تێبینی سەالمەتی پێشکەشکران

تەندروستی و سەالمەتی 

هێنانەکایەی �برۆسەی �ەڕێبوە�بردنی کارامەیبی

خستنەڕووی �ەرنامەی جیبهانی یاریدەدانی کارمەند

�ەردەوامببوون لەسەر کۆ�بوونەوە گشتیەکانی کارمەند

�ەیپوەندی کارمەندان 

خاڵە سەرەکی و وەرچەرخانەکانی کارایبی �ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و 
٢٠٢٠ )ESG( کۆمەاڵیەتی

�فەرموون
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�فەرموون
پێشەکی �ەڕێبوە�ەری جێبەجێکار

مایەی خۆشحاڵیمە پێشوازی لە �ەڕێبزتان 
�کەم �بۆ را�بۆرتی دووەمی �ەردەوامیبی، 

کە �ەگوێبرەی �بژاردەی �نەڕەتیبی 
پێوەرەکانی دەستپێشخەریبی ڕا�بۆرتکردنی 

جیبهانی )GRI( ئامادە کراوە.
ئەو بەرەوپێشچوون و دەستکەوتانەی لە ال�ەڕەکانی 

دواتردا لەبارەیانەوە دەخو�نیتەوە لە هەموو کاتێک 
زیاتر گرنگن بە لەبەرچاوگرتنی ئەوبەرەنگارییانەی 

کە �ەتای کۆرۆنا بەسەر کۆمەڵگەی جیپهانی ئێمەیدا 
هێناوە.

لەمێبژە سەالمەتی هێبزی کارمان و کۆمەڵگەی ناوخۆیبی 
پێشینەیبی گەنەڵ �بوون و تۆمارێکی نایا�بی تەندروستی و 
سەالمەتیمان هەیە. لەگەڵ کەوتنەوەی �ەتای کۆرۆنا، 

سەالمەتی �ەردەوامی کارمەندانمان پێشەنگی �ایەخمان 
�بووە، و کاری لەپێشینەمان ئەنجامداوە �بۆ دەستە�ەرکردنی 

سەرچاوە �نەڕەتییە پێویستەکان �بۆ کارمەندانمان لە 
مەیدان �بۆ ئەوەی تەندروست �مێننەوە شانبەشانی 
�ەردەوامیمان لە گەیاندنی سرتاتیبژمان. سەر�اری 

�شتیبوانیکردنی چاالکیە مەیدانیەکانمان، تیمە چاالکەکانی 
سەرچاوەی مرۆیبی 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 �ەرهەمداریبی �بێ گوێدانە 
ئەوەی لە هەر کوێ �بووبین. ڕوو �ەڕوو �بوونەوەی �اشمان 

�بۆ �ەتاکە �ەڵگەیە �بۆ تێبهەڵکێش �بوونی فاکتەرەکانی 
�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی �بۆ نێبو سیستمەکانی 

�ەڕێبوە�بردن و کارگێبڕیمان، و پیشاندانی  �ەها 
دامەزراوەییەکانمان.

شە�بۆلی �ەتاکە و �ەدوای ئەویشدا دا�ەزینی نرخی نەوت لە 
�ەرۆشی ئێمەی کەم نەکردەوە �بۆ �ەردەوامی. ئێمە 

�ەردەوام �بوویبن لە �شتیبوانیکردنی کۆمەڵگەی ناوخۆیبی 
لەو شوێنانەدا کە کاریان تێدا دەکەیبن لەڕێگەی 

وە�ەرهێنان لە �بڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان، دەستە�ەرکردنی 
هەلی کاری ڕاستەوخۆ �بۆ هاواڵتیان، و زیادکردنی هەلە 

ئا�بووریەکان �بۆ کۆمپانیاکان لە هەرێمی کوردستانی عێبراق. 
�بۆ نمونە، لەکاتێکدا �ا�ەند �بوویبن �ە ڕێنماییەکانی دووری 

کۆمەاڵیەتی و کۆنرتۆڵی سەالمەتی �ەتای کۆرۆنا، 
توانیمان �ە سەرکەوتوویبی ١٤ �بڕۆژەی وە�ەرهێنانی 

کۆمەاڵیەتی لە �بوارە گرنگەکان �ەالمانەوە ئەنجام �دەیبن 
کە �بریتیبن لە کەرتەکانی تەندروستی، �ەروەردە، و 

�ەرەپێدانی کۆمەڵگە. لە الیەکی تریشەوە �ەرفراوانکردنی 
مەودای چاالکیە مەیدانیەکانمان هەلی کارکردنی 

�ەشێبوەیەکی �ەرفراوان هێنایە کایەوە لەڕێگەی ٢٨ 
کۆمپانیای ناوخۆوە کە خزمەتگوزاریەکان �بۆ 

چاالکیەکانمان دابین دەکەن.

ئێمە �ەردەوام دەبین لە �تەوکردنی �ا�ەندیمان �ە 
کۆمەڵگەی ناوخۆیبی و خۆشگوزەرانی واڵتانی 

میبواندارمان، و ئێمە هاو�ەرژەوەندەکانمان لە هەموو 
�بوارەکانی کارەکانماندا �ەشداری �بێ دەکەیبن �ە مە�ەستی 

�ەهێبزکردنی �ەرژەوەندی هاو�ەشمان. لەکاتێکدا 
چاالکیەکانمان لە گەشەکردندان و ئەنجامە ئەرێنیەکانی 

بیرهەڵکەندن لە سارتا و قەرەداغ، هەلی مەزنرتمان �بۆ 
دێتەکایەوە �بۆ پیشاندانی کاری �ەر�برسیارانەمان و 

�ەخشینی هەلی زیاتر �ە کۆمەڵگە.

�ەتای کۆرۆنا کاریگەری لەسەر زۆرینەی خەڵک دروست 
کرد �ەوەی کە دوو�ارە هەسنت �ە هەڵسەنگاندنەوەی 
�نەماکانی ئا�بوری جیبهانی، لەوانە گرنگی خۆگونجاندن 

لەگەڵ گواستنەوەی وزە و تێبهەڵکێشکردنی هوشیاری 
کەشوهەوا �بۆ نێبو �نەماکانی کار.  ئێمە �نەمای کار�بۆنی نزم 

و دەستمایەی کەم تێچوو �ە ڕێگەی دروست دەزانیبن �بۆ 
گواستنەوەی وزە، و ئەمەش �ا�ەتی سەرەکی تیمی 

�ەڕێبوە�بردنی ئێمە �بووە لەساڵی ڕا�بردوودا.

ئێمە �بڕوای تەواومان هەیە کە �بۆ �ەدیبهێنانی 
ئامانجەکانمان وا پێویست دەکات کە گەنەڵ تەنها �ە 

دەستکەوتەکانی هەڵ نەسەنگێرنێت، �ەڵکو شێبوازی 
�ەدەستهێنانەکەشی لە�ەرچاو �گیبرێت. وەک �ەشێک لە 

هەوڵەکانمان �بۆ �ەهێبزکردنی زیاتری کارایبی �ەڕێبوە�بردنی 
ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتیمان، گەنەڵ �ەردەوام �بووە لە 

�ا�ەند�بوون �ە ئامانجەکانی �ەرەپێدانی �ەردەوامیبی نەتەوە 
 UN Sustainable( یەکگرتووەکان

Development Goals( و ١٠ �نەماکەی ڕێکەوتنی 
 UN Global( جیبهانی نەتەوە یەکگرتووەکان

Impact( �بۆ مافەکانی مرۆڤ، پێوەرەکانی کار، ژینگە، و 
نەهێشتنی گەندەڵی. گەنەڵ هەروەها ئەندامە لە هەردوو 

ڕێکخراوی شەفافیەتی نێبودەوڵەتی شانشینی یەکگرتوو 
)Transparency International UK( و ترەیس 

)Trace(. سەر�اری ئەمە، �ەها دامەزراوەییەکانمان 
شێبوازی ژیان و کارمان �ەشێبوەیەکی ڕۆژانە �ەرجەستە 

دەکەن، خولەکانی ڕاهێنانی یاسای ڕەفتار کە لە ٢٠٢٠ 
ئەنجامماندا لەم �ەهایانەوە سەرچاوەیان گرتووە و 

ڕەنگدانەوەی �ەیبڕەویمانە �بۆ کارکردن �ەشێبوەیەکی 
دروست لەگەڵ سەرجەم هاو�ەرژەوەندەکان.

لە �ەشەکانی دواتردا ئەو کاریگەرییە دەبینن کە ساڵی 
پێشووتر هەمانببووە و هێبزی �اڵنەری هەوڵی �ەردەوامیمان 

و �ەرۆشیبی ئایندەمان لەکاتێکدا کە �ەردەوام دەبین لە 
هێنانەدی �ەڵێنەکانمان �بۆ �بوون �ە �ەشدارێکی �ەر�برسیاری 

کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگەی وزەی جیبهانیدا.

 بیڵ هیگز
بەڕێپوەبەری جێبەجێکار 

شە�بۆلی �ەتاکە و دەرەنجامەکانی دا�ەزینی 
نرخی نەوت نە�بووە هۆی کەمکردنەوەی 

�ەرۆشی  �ەردەوامیمان
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مەغر�ب

مەغر�ب

سۆماڵیالند 

عێپراق

ئێپران 

تورکیا 
هەر�می کوردستانی عێپراق

سۆماڵیالند 
ئۆدۆیین ٪٥٠ سوودی کار، کارپێکەر

SL10B13 ٪١٠٠ سوودی کار، کارپێکەر 

تاوکێ ٪٢٥ سوودی کار
سارتا ٪٣٠ سوودی کار

بنە باوێ ٪١٠٠ سوودی کار، کارپێکەر 
تەقتەق ٪٤٤ سوودی کار، کارپێکەری هاو�ەش 

میپران  ٪١٠٠ سوودی کار، کارپێکەر
قەرەداغ  ٪٤٠ سوودی کار، کارپێکەر

مەغر�ب
الگز�پرا )پێشرت ناسراو بە سیدی موسا( ٪٧٥ سوودی کار، کارپێکەر 

  بلۆکی �ەرەپێدان
  بەرهەمهێنانی نەوت 

  شیکاریپی دۆزینەوە و هەڵسەنگاندن 

گەنەڵ �ەرهەمهێنەرێکی نەوتی 
�ەر�برسیارە لە ڕووی کۆمەاڵیەتیەوە، 

کە لە �ەرهەمهێنانی نەوت �ارەی نەختینە 
�ەدەست دێنێت �بۆ داراییکردنی گەشەکردن 

و �ەدەستهێنانی قازانج
ئامانجی گەنەڵ زیادکردنی کەم تێچوویپی و کاربپۆن نزمییە 

بپۆ کۆمەڵگەی وزەی جیپهانی، بەرهەمهێنان بەاڵم لە 
هەمان کاتیشدا کەمکردنەوەی کاریگەریپی پێچەوانەی 

ژینگەیپی و گەیاندنی زۆرتریپن سوود بە کۆمەڵگە لەکاتی 
قۆناغی گواستنەوەی وزەدا.

ئێمە کاتێک ئەمە دەکەیبن، مە�ەستمان پێدانی �ەهایە �ە 
هاو�ەرژەوەندەکان لەڕێگەی نمونەیەکی کاری خۆڕاگر کە سەرنج 

دەخاتە سەر �ەرهەمێنانی نەوت �بۆ �ەدیبهێنانی �ارەی نەختینە 
�ەجۆرێک کە �ە خێبرایبی �بۆ هەلی گەشەکردن �ەکار�بهێرنێتەوە و 
�ارەی نەختینەی �ەدەستهاتووش �ەشی �ارەی کەرەستەکان و 

قازانجی تێدا �مێنێتەوە

ئێمە چی دەکەین

لە کوێ کاردەکەیبن

سەرنجێک

سەرنجێک
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ئەم �ەهایانە �ەشێبوەیەکی �بۆماوەیبی �ەیبوەسنت �ە شێبوازی کارکردنمان 
و سەرکەوتنی سرتاتیبژیمانەوە. ئەگەر ئێمە �ەهاکانمان �گەیەنیبن، �ەم 

شێبوەیە �ەرۆشیمان دەگەیەنیبن: �بۆ بپوون بە داهێنەر�کی �لە بەرزی  
جیپهانی بپۆ بەدیپهێنانی بەها بپۆ هاوبەرژەوەندەکانمان

شەفافیەت
مامەڵەکردن لەگەڵ هاو�ەرژەوەندەکان �ە ڕاستگۆیبی و شەفافیەتەوە گرنگە 

�بۆ ناو�انگی دامەزراوەیبی ئەرێنی، �ەدەستهێنانی متمانە و �شتیبوانیکردنی 
کارەکانمان، دەستە�ەرکردنی مۆڵەتی کۆمەاڵیەتی �بۆ کارکردن و هاندانی 

�شتیبوانی وە�ەرهێبن

ڕ�پزگرتن
ڕێبزگرتن لە خەڵک، �ەرز نرخاندنی کارمەندان �ە جیاوازی کولتوریانەوە و �ەرەپێدانی 

ژینگەیەکی لەخۆگرتوو کە هانی خەڵکی �دات و�ە شێبوەیەک مامەڵە لەگەڵ هەموو 
هاو�ەش و  هاو�ەرژەوەندەکان �کات کە �نیاتنەری �ەیبوەندی بێت و �اڵنەر بێت �بۆ 

گەیاندنی ئامانجە هاو�ەشەکان کە ڕێبز لە ژینگە دەگرێت و کاریگەریبی چاالکیەکانمان 
کەم دەکاتەوە و هانی هەمەچەشنی زیندەیبی دەدات �ە هەمان شێبوە گرنگە �بۆ 

هێشتنەوەی مۆڵەتی کۆمەاڵیەتی �بۆ کارکردن

Ingenuity

لێپرسینەوە 
کولتورێکی لێپرسینەوە و �ەر�برسیارێتی کە خەڵکی تێیدا شانازی �ە 

�ا�ەند�بوونیانەوە �کەن �ەجۆرێک کە �شتیبوانی �کات لە گەیاندنی سەالمەتیبی 
ئامانجەکان و �اڵنەر بێت �بۆ کواڵیتی کارەکانمان

هاریکاری
کارکردن �ە گیانێکی هاریکارانە، لە هەردوو ئاستی ناوخۆیبی و دەرەکی، �اڵپشتی 

چەند�ارە دەکات و کواڵیتی �ەرهەم لە هەموو کارەکاندا زیاد دەکات، هەروەها 
هاندان و لەخۆگرتوویبی �ەجۆرێک �ەهێبز دەکات کە ببنە �اڵنەری �ەرهەمهێنان و 

هەستکردن �ە �ەهاداریبی

داهێنان 
داهێنان ئەو �بوارەیە کە دەتوانێت گەنەڵ جیا �کاتەوە. دەکرێت کولتورێک لە 

هێبزی کاری زانست خواز و بیرکراوە، نەترس، زۆر �برس، و ئامادە �بۆ ئااڵنگاری �ە 
ڕێگا گونجاوەکانی ئەنجامدانی کارەکان کە یارمەتیدەر بێت لە هێنانەکایەی هەلە 

نوێکان و �اڵنەری قازانجکردن �بن

گەنەڵ �ەرهەمهێنێکی �ەر�برسیاری کۆمەاڵیەتی �بواری 
نەوتیە لە �انتاییەک کاردەکات کە پێگەیەکی �اشمان �بێ 

دە�ەخشێت �بۆ ئەنجامدانی �بڕۆژەی سەرچاوەی 
سروشتی کەمرت و �اشرت لە ئایندەیەکی نزیکدا

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.

ئێمە �ەها زیاد دەکەیبن �ە دۆزینەوە و �ە�ارەکردنی 
هایدرۆکار�بۆن و �ەرهەمهێنانی �ارەی نەختینەی ئەرێنی، 

�ەهاکانمان ڕێبڕەوی �بڕیاردانمان لە لەخۆدەگرن و �شتیبوانمانن 
�بۆ گەیاندنی ئامانجە سرتاتیبژیەکانمان.

�ەهاکانمانئێمە کێین
سەرنجێک سەرنجێک
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خوێندکارانی ناوخۆ لە ڕۆژی هۆشیاری ژینگەییدا، سلێمانی

بەڕ�پوەبپردن و �پرۆسەکانی بەردەوامی
سرتاتیبژی �ەڕێبوە�بردنمان ڕەگی داکوتاوە لە �ا�ەندیمان �ە 

�بوون �ە �ەرهەمهێنێکی وزەی �ەر�برسیاری کۆمەاڵیەتی و 
ژینگەیبی کە �ەم پێیە پێکهاتەی �ەڕێبوە�بردنی کۆمپانیا 

دڵنیایبی ئەوە دەدات کە �ەڕێبوە�بردنی مەترسیە 
کۆمەاڵیەتی و ژینگەییەکان لە هەموو ئاستەکانی کاردا 

تێبهەڵکێش کراوە و �ەشێبوەیەکی وەرزی 
هەڵسەنگاندنەوەی �بۆ دەکرێت.

یاسای ڕەفتارمان کۆمەڵە �نەمایەک دەناسێنێت و دادەنێت 
کە ڕێنمایبی هەموو چاالکیەکانی کار دەکات لەگەڵ چۆنێتی 

پێشبینی ئێمە �بۆ ڕەفتاری دەستەی �ەڕێبوە�ەرانمان، 
کارمەندانمان، دابینکەرانمان، هاو�ەشانمان و ئەوانی 

تریش. گەنەڵ هەروەها ژمارەیەک ڕێبوشوێبن و پێوەری 
جیاجیای خۆی هەیە کە ڕێنماییمان دەکات چۆن 

ئامانجەکانی �ەردەوامی �ناسینەوە. �ەشەکانی گەنەڵ 
�ەر�برسن لە جێبەجێکردنی ئەم ڕێبوشوێبن و پێوەرانە لە 

ئاستی ناوخۆدا، ئەمەش دەوەستێتە سەر سەر�ەرشتی 
�ەردەوام و ڕا�بۆرتکردن لەنێبو گروو�ەکەدا.

گەشتی �ەردەوامیبی گەنەڵ لە �ەرزتریبن ئاستدا سرتاتیبژی 
�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتیمان دیاری دەکات، کە 
لەالیەن دەستەی �ەڕێبوە�ەرانەوە لە ٢٠٢٠ �ەسەند کراوە. 

�النێکی کاری سااڵنەی �ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و 
کۆمەاڵیەتی )ESG( هەیە کە تەواوکەری سرتاتیبژەکەیە و 

ئەرک و کردارە دیاریکراوەکان دیاری دەکات، ئەمەش 
وەک پێوانەکردنی توانست  ڕۆڵ دەبینێت لەوەی کە چۆن 

گروو�ەکە �توانێت �ە �اشرتیبن شێبوە �ا�ەندییەکانی �ەرانبەر 
هاو�ەرژەوەندەکانی و کەمکردنەوەی مەترسی 

�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی )ESG( �بهێنێتەدی. 
�ەرەوپێشچوونی �النی کار �ەشێبوەیەکی مانگانە لەالیەن 

دەستەی �ەڕێبوە�ەرانی �ااڵی گەنەڵ و سەرۆکی 
�ەشەکانەوە پێداچوونەوەی �بۆ دەکرێت و لەو میانەیەدا 

�ا�ەتەکانی �ەیبوەندیدار �ە �ەردەوامیبی گفتوگۆیان 
لە�ارەوە دەکرێت. هەروەها �ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و 

کۆمەاڵیەتی )ESG( خراوەتە نێبو ئەجندای کۆ�بوونەوەکانی 
دەستەی �ەڕێبوە�ەرانمانەوە �ەجۆرێک کە لەالیەن لیبژنەی 

�ەڕێبوە�بردنی تەندروستی، سەالمەتی، ئاسایش و ژینگە 
)HSSE( ڕا�ەری دەکرێت. لە کۆتایشدا، لێبهاتووی 

�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی )ESG( ئێمە لە 
�النەکانی قەرە�بووکردنەوەی هەموو کارمەندانماندا 

چەسپاوە، کە ڕێبژەیەکی سەدی کۆی �اداشتی سااڵنە 
پیشاندەدات.

ههاوتابپوون لەگەڵ ئامانجەکانی �ەرەپێدانی 
بەردەوامی

 United( ڕێکەوتننامەی جیبهانی نەتەوە یەکگرتووەکان
Nations Global Compact( �التفۆرمێکە 

لەڕێگەیەوە کارەکان �ا�ەند �بوون �ە �ەردەوامیبی دەردە�بڕن  و 
�ەر�برسیارێتی هاو�ەش لەئەستۆ دەگرن �بۆ �ەدەستهێنانی 

جیبهانێکی �اشرت و ئەمە هاوتایە لەگەڵ ئامانجەکانی ئێمە �بۆ 
ئەوەی ببینە �ەشدار�بوویەکی �ەر�برسیار لە  کۆمەڵگەی وزەی 
جیبهانی. �ەدرێبژایبی ئەم ڕا�بۆرتە، تیشکمان خستۆتە سەر ئەو 

ئامانجە سەرەکیانەی کە زۆرتریبن �ەیبوەندیان هەیە �ە 
کارەکەمانەوە �بۆ ڕوونکردنەوەی ئەو �ەهایەی کە �ە 

کۆمەڵگەی دە�ەخشیبن.

ئەو ئامانجانەی زیاتر �ەیپوەندیدارن بە گەنەڵەوە 
ئەمانەن:

ڕێبازمان

بەکاربپردن و ١٢ 
بەرهەمهێنانی 

بەر�پرسیارانە 
هاوبەشیکردن ١٧

ئاشتی، ١٦ بپۆ ئامانجەکان 
داد�ەروەری و 

دامەزراوە 
بەهێپزەکان 

ژیان لەسەر ١٥
کرداری ١٣زەوی

کەشوهەوا 

نەمانی هەژاری ١  تەندروستی باش ٣
و خۆشگوزەرانی کواڵێتی ٤ 

�ەروەردە   ئاوی خاو�پن و ٦ 
ئاوەڕۆ  کاری گونجاو و ٨ 

گەشەکردنی 
ئابپوری 
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ڕێبازمان سرتاتیبژی �ەردەوامیمان



کاری بەر�پرسیارانە 

د�د 

گواستنەوەی وزە  بەخشیپن بە 
کۆمەڵگە 

�شتیبوانیکردن لە شانازی کارمەند 
لەڕێگەی �ەها هاو�ەشەکانەوە. 
ئامانجێکی �نەڕەتی سرتاتیبژی 

�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و 
کۆمەاڵیەتیمان �بریتیە لە 

�ەردەوامببوون لە �ەرەپێدانی 
کولتوری �ەر�برسیارێتی 

کۆمەاڵیەتیمان.

�بوختەکردنی �ەهاکانمان و پێشبینی 
�ەیبوەندیدار �بۆ هاندان �ەرەو �اشرتکردنی 
کولتوری �ەر�برسیارێتی کۆمەاڵیەتیمان 
لە ڕێگەی کۆ�بوونەوە و �ەشداریپێکردنی 

هێبزی کار لە �نەماکانی ڕەفتارماندا.

وەک وە�ەرهێنێکی جێ سەرنج دەمێنینەوە �ە پێشبینی 
کردن و مامەڵەکردن لەگەڵ ئەگەرە گۆڕاوەکانی 

وە�ەرهێبن، �ەم پێیە یارمەتی گروو�ەکە 
دەدەیبن �بژاردەی هەبێت �بۆ ڕاکێشانی سەرنجی 

�ەرفراوانرتیبن �نەمای وە�ەرهێبن.

�ەدەستهێنانی قازانج �بۆ حکومەتی میبواندار و هاوکات 
�اڵپشتیکردنی کۆمەڵگەی ناوخۆ لەڕێگەی وە�ەرهێنانی 

ئا�بوری ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆوە.

 �بۆ �ەدەستهێنانی ئامانجمان، کولتورێک لە �ەر�برسیارێتی کۆمەاڵیەتی و
 �ەها ڕوونەکانی دامەزراوە تۆکمە دەکەیبن و دەچەسپێنیبن. ئێمە ڕێبازمان

 هاوشانکردنی  �اشرتیبن �براکتیبزەیە لەگەڵ گروو�بی هاوەاڵنی پیشەسازیمان
.و هەوڵ دەدەیبن �بۆ �ەدەستهێنانی پێگەی پێشەنگ لە �بوارە سەرەکیەکاندا

گەنەڵ ئامانجی ئەوەیە ببێتە �ەدیبهێنەرێکی پێشەنگی �ەهای 
خاوەن �شک وەک �ەرهەمهێنێکی �ەر�برسیاری کۆمەاڵیەتی 

نەوت و گاز وەک �ەشدارێک لە کۆمەڵگەی وزەی جیبهانی.

سرتاتیبژی �ەردەوامیمان 

گەنەڵ �ا�ەندە �ە �ەرهەمهێنانی �ەرمیلە نەوتی کار�بۆن چڕی نزم و قازانج �ەرز کە تایبەتمەندیبی �ە کۆمپانیا پێشەنگەکانی 
�ەرهەمهێنانی نەوت و گاز دە�ەخشێت لە جیبهانێکی سەقامگیبردا. سەرنج خستنە سەر کۆمەڵگەکان لە کرۆکی سرتاتیبژی 
�ەردەوامیبی گەنەڵ دایە. گەنەڵ �ەر�برسیارێتی و �ا�ەندیبی هەیە �ە کۆمەڵگە میبواندارەکانمانەوە و لەم ڕوانگەیەشەوە 

جێبەجێکردنی ڕێکوپێکی �ەرنامەی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان �ەو ئامانجەیە کە سەرمایەی کۆمەاڵیەتی ناوخۆ زیاد �کات و 
�ەیبوەندی نێبوان کۆمەڵگە و هاو�ەرژەوەندەکان �اشرت �کات لەڕێگەی هاو�ەشکردنی سوودەکانی کارمان.

ڕێبازمان
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هاوینی قەرەداغ 

ڕێبزگرتن

 داهێنان

�ەهاکان لە کاردا 

پێوەری �ەڕێبوە�بردنی دەرچوونی  گازی گریبن هاوس
ئێمە سیستمێکی �ەڕێبوە�بردنمان �بۆ دەرچوونی 

گازی گریبن هاوس �ەرەپێداوە �ەجۆرێک کە 
دەتوانیبن دەرچوونەکان لە دۆسیەی 

�ەرهەمهێنانی ئێستاماندا سنوردار �کەیبن �بۆ 
ئەوەی ڕۆڵی خۆمان ببینیبن لە �برۆسەی 

گواستنەوەی وزە و �شتیبوانیکردنی ئامانجەکانی 
ڕێکەوتننامەی �اریس �بۆ سنوردارکردنی 

گەرمببوونی جیبهانی �بۆ ١.٥ �لەی سەدی و 
گەیاندنی �ە دۆخی �لەی سفر هەتا ساڵی ٢٠٥٠ 

سە�ارەت �ە مەوداکانی دەرچوونەکانی ١ و ٢. 
دەستەی �ەڕێبوە�ەرانی گەنەڵ لە ٢٠٢٠ 

پێداچوونەوەی کرد �ە �برۆسەکەدا و لە کانونی 
دووەمی ٢٠٢١ پێوەرەکەی �ەسەند کرد. 

پێوەرەکە مۆرکێکی فەرمی دە�ەخشێت �ە چاالکی وزە و 
�ەکردارکردنەکانمان �بۆ �ەڕێبوە�بردنی سوتاندنی  غاز �ە جەختکردن 

لەسەر ئاراستەی سوڕی ژیانی دەستمایە �بۆ دامەزراندنی �بودجەیەکی 
کار�بۆن کە لەگەڵ ڕێچکەی ١.٥ �لەی سەدی ڕێکەوتننامەی �اریسدا 

�گونجێت. ئێمە �ەردەوام دەبین لەسەر �اشرتکردنی تواناکانمان �بۆ 
ڕا�بۆرتکردنی دەرچوونی گازی گریبن هاوس، �ەرەپێدانی هوشیاری 

مەترسی کەشوهەوا لەنێبو دەستەی �ەڕێبوە�ەراندا لەڕێگەی 
لەخۆگرتنی مەترسی کەشوهەوا وەک �ا�ەتێکی ئەجندای تەندروستی، 

سەالمەتی، ئاسایش و ژینگە )HSSE( و ئەندامانی �ااڵی �ەڕێبوە�بردن 
لەڕێگەی کۆ�بوونەوە ی مانگانەی لیبژنەی ئاراستەکردنی �ەڕێبوە�بردنی 

ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی. 

پێوەرەکە مۆرکێکی فەرمی دە�ەخشێت �ە چاالکی وزە و �ەکردارکردنەکانمان �بۆ 
�ەڕێبوە�بردنی سوتاندنی  غاز �ە جەختکردن لەسەر ئاراستەی سوڕی ژیانی دەستمایە �بۆ 

دامەزراندنی �بودجەیەکی کار�بۆن کە لەگەڵ ڕێکەوتننامەی �اریسدا �گونجێت. 

کرداری ١٣
کەشوهەوا 

ڕێبازمان

9          گەنەڵ ئینێبرجی  ڕا�بۆرتی �ەردەوامیبی ٢٠٢١



لەگەڵ تەشەنەکردنی �ەتای کۆرۆنا لە سەرەتای ساڵی ٢٠٢٠، گەنەڵ �ە خێبرایبی 
�النێکی کاری داڕشت �بۆ تێگەیشنت لە مەودای �ەرەنگاری، �ەرەپێدانی کۆنرتۆڵی 

�اراستنی کارمەندان، و کەمکردنەوەی کاریگەریبی لەسەر چاالکیەکانمان.

 �ەهاکان لە کاردا  

ڕوو �ەڕوو�بوونەوەی �ەتای کۆرۆنا 

ڕێبزگرتن

لێپرسینەوە 

کارکردن لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆیپی  
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&P( ی 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 )HSE( لەگەڵ 
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 )HSE( وەک )ڕاهێنان، کارامەیی، ڕێکارەکان، 

کۆنرتۆڵەکانی مەترسی، هتد( ئامادەکراون پێش دەستپێکردنی کاری 
مەیدانی لەالیەن بەڵێندەرەوە.

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 
)PPE(، گواستنەوە، کارانتینی ئوتێلەکان، دابینکردنی سەالمەتی خواردەمەنی، 

پشتیوانی پزیشکی، کۆنرتۆڵکردنی کەیسە گوماناویەکان، ئامادەکارییەکانی 
گواستنەوەی پزیشکی ، و کۆنرتۆڵکردنی تووشبوون. هەروەها گەنەڵ هەستا 

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.

تەندروستی باش ٣
و خۆشگوزەرانی
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ڕێبازمان سرتاتیبژی �ەردەوامیمان



گواستنەوەی وزە

گەشەکردنی ئا�بوری ئایندە و 
کەمکردنەوەی هەژاری پێویستیان �ە 

وە�ەرهێنانی �ەردەوام دەبێت لە �بواری 
پیشەسازی نەوت و گازدا �بۆ ئەوەی 

�توانن وزەیەکی جێ متمانە و زۆر �بۆ 
دەیەکانی داهاتوو دەستە�ەر �کەن. 

 IEA ڕا�بۆرتی پێشبینی وزەی جیبهانی
٢٠٢٠ ڕایدەگەیەنێت کە تەنانەت لەژێبر 

سیناریبۆی �ەرەپێدانی �ەردەوامییشدا 
پێشبینی دەکرێت لە ساڵی ٢٠٤٠ 

داواکاری لەسەر نەوت و گاز ٤٦٪ ی 
کۆمەڵگەی وزە پێک �بهێنێت.

لە هەمان کاتیشدا، ئا�بوری جیبهانی �ەردەوام دەبێت لە 
چڕکردنەوەی داواکاری لەسەر کەرتی وزە �بۆ زیادکردنی 

هوشیاری کەشوهەوا، چارەسەرییەکانی پیشەسازی 
داماڵینی کار�بۆن و خۆئامادەکردن �بۆ جیبهانێک کە تیایدا 

داواکاری لەسەر سەرچاوەکانی وزەی �نەما کار�بۆن کەمرت 
�کرێتەوە. لە�ەرئەوە سەرکەوتن لەم ڕوو�ەرە 

کۆمەاڵیەتی ئا�بوریە ڕکا�ەرانەدا �ەیبوەستە �ە توانای 
هێنانەدی قازانج لە ژینگەیەکی کەم تێچووی کار�بۆن نزمدا.

نمونەی کاری �ەهێبزی گەنەڵ سەرنج دەخاتە سەر 
�ەرهەمێنانی نەوتی کەم تێچووی کار�بۆن نزم، �ەجۆرێک کە 

تێبڕژانی دارایبی دوو�ارە �ە هەلی گەشەکردن �سازێرنێتەوە، �ە 
شێبوەیەک کە �ارەی نەختینەی ماوە �ەشی �ارەی 

کەرەستەکان و قازانجی سەقامگیبر �کات. ئەمە نمونەیەکی 
تەواو گونجاوە �بۆ گەشەکردنی ئا�بورییەکی کار�بۆن نزم.  گەنەڵ 

وەک کۆمپانیایەکی سەرچاوە سروشتیەکان ڕۆڵی خۆی 
دەبینێت لە �برۆسەی گواستنەوەی وزە و ئێمە سیستمێکی 

�ەڕێبوە�بردنمان �ەرەپێداوە کە دەتوانیبن دەرچوونەکان لە 
دۆسیەی �ەرهەمهێنانی ئێستاوە سنوردار �کەیبن �بۆ ئەوەی 
لەگەڵ ئامانجەکانی ڕێکەوتننامەی �اریس �بۆ سنوردارکردنی 

گەرمببوونی جیبهانی �بۆ ١.٥�لەی سەدی و گەیاندنی �ە دۆخی 
سفر �لە هەتا ساڵی ٢٠٥٠ �گونجێت. ڕێبژەی چڕی کار�بۆنمان لە 

ساڵی ٢٠٢٠ دا کە �بریتیە لە ١٣ کگم هاوتای دوانە ئۆکسیدی 
کار�بۆن �بۆ هەر �ەرمیلێک زۆر لەژێبر تێکڕای ڕێبژەی 

پیشەسازیەوەیە کە �بریتیە لە ٢٠ کگم هاوتای دوانە ئۆکسیدی 
کار�بۆن �بۆ هەر �ەرمیلێک، و لەکاتێکدا ئەم ڕێبژەیە 

�ەشێبوەیەکی کاتی �بۆ ماوەیەکی کورتخایەن زیاد دەکات 
لە�ەرئەوەی دەستپێکی �ەرهەمهێنانە لە سارتا، ئێمە هەر 

پێشرت هەنگاومان ناوە �ەرەو هەڵسەنگاندنی �النەکانی 
�ەڕێبوە�بردنی گاز �بۆ دامەزراوەی زوو �ەرهەمهێنرت لە سایتەکە.

�ارکتیبزەی کارمان �بۆ چوستی وزە و �ەڕێبوە�بردنی سوتاندن  
لە پێوەرێکی �ەڕێبوە�بردنی دەرچوونی گازی گریبن هاوس دا 

�ە فەرمی �بووە کە جەخت دەکاتە سەر ئاراستەیەکی 
سوڕی ژیانی دەستمایە �بۆ دامەزراندنی �بودجەیەکی کار�بۆن 

کە لەگەڵ ڕێچکەی ١.٥ �لەی سەدی ڕێکەوتننامەی 
�اریسدا �گونجێت. لەکۆتایشدا، �بۆ یارمەتیدان لە 

ئاراستەکردن و چاودێبریکردنی �ەرەوپێشچوونمان لەم 
گەشتەدا، �ا�ەندیبن �ە ڕا�بۆرتکردنی دەرچوونی گازی گریبن 

هاوس  لەالیەن ئێمەوە لەسەر �نەمای سااڵنە و �ە 
�ەکارهێنانی �اشرتیبن �براکتیبزەکانی ژمێبریاری دەرچوونی 

گازی گریبن هاوس.

سەرەڕای �ەرهەمهێنانی نزمی کار�بۆن، ئێمە 
دەستە�ەرکردنی سوودی مانادار �بۆ کۆمەڵگە و 

�ەشداریکردن لە زیادکردنی پێوەرەکانی ژیان دا �ە کارێکی 
سەرەکی دەزانیبن �بۆ �بڕیاردان لەسەر ئەوەی کە چەند 

�ەرمیبل نەوت �ەرهەم �بهێرنێت لەکاتێکدا جیبهان �ەرەو 
سەرچاوە خاوێنەکانی وزە هەنگاو دەنێت. �شتیبوانیکردن و 

�ەردەوامی پێدانی ئەو کۆمەڵگانەی کاریان تێدا دەکەیبن 
�ناغەی سەرکەوتنی گەنەڵە و ئێمە �ا�ەندیبن �ە 

�شتیبوانیکردنی حکومەتی میبواندارمان لەڕێگەی 
گواستنەوەی وزەوە لە�ەرئەوەی ئەوان هەوڵ دەدەن �بۆ 

�ەکارهێنانی داهاتەکانی نەوت �بۆ داراییکردنی �ەرەپێدانی 
سەقامگیبر �بۆ کۆمەڵگەکانی ناوخۆ. �شتبەستنی نیمچە 

تەواوی ئا�بوری هەرێمی کوردستانی عێبراق �ە 
�ەرهەمهێنانی نەوت گرنگی ئەو وە�ەرهێنانە دەردەخات کە 
لەالیەن کۆمپانیاکانی نەوتەوە لە هەرێمدا ئەنجام دەدرێت.

�ەڕەچاوکردنی �ەرمیلی نەوتی کەم تێچوو و کار�بۆن 
نزممان، و کاریگەری کۆمەاڵیەتی ئەرێنی چاالکیەکانمان 

لەسەر هەرێمی کوردستانی عێبراق، �بڕوامان وایە کە 
گەنەڵ �بوارێکی دروستی هەیە �بۆ �ەردەوامببوون لە 

هێنانەدی داواکاری نەوتی ئایندە و گەیاندنی �ەها �ە 
هاو�ەرژەوەندەکانمان وەک �ەشدارێکی �ەر�برسانەی 

کۆمەاڵیەتی لە کۆمەڵگەی وزەی جیبهانیدا. لە کۆتایشدا، 
ئێمە �ەردەوام دەبین لە �ەشداریکردن لە پیشاندانی  

�ەردەوامی و دەستە�ەرکردنی زانیاری �بۆ 
هاو�ەرژەوەندەکانمان سە�ارەت �ەو �ا�ەتە �نەڕەتیانەی کە 

کارەکانمانی لەسەر �نیاترناوە. ال�ەڕەکانی دواتری ئەم 
ڕا�بۆرتەمان لەگەڵ ئەو پێشنیارانە هاوڕان کە لەالیەن 

تیمی کاری �ەیبوەندیدار �ە ئاشکراکردنە داراییەکانی 
�ەیبوەست �ە کەشوهەوای سەر �ە ئەنجومەنی 

سەقامگیبری دارایبی )TCFD( دەرکراون �ە مە�ەستی 
دابینکردنی دیدێکی قووڵرت �بۆ ڕێبازی گەنەڵ لە 

چارەسەرکردنی مەترسیە داراییەکانی �ەیبوەست �ە گۆڕانی 
کەشوهەواوە.

گەنەڵ وەک کۆمپانیایەکی 
سەرچاوە سروشتیەکان ڕۆڵی 

خۆی دەبینێت لە �برۆسەی 
گواستنەوەی وزە و ئێمە 

سیستمێکی �ەڕێبوە�بردنمان 
�ەرەپێداوە کە دەتوانیبن 

دەرچوونەکان لە �بواری 
�ەرهەمهێنان سنوردار �کەیبن 

لە ئێستادا

گۆڕانی کەشوهەوا 

 دیمەنی سروشتی قەرەداغ

گواستنەوەی وزە
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گواستنەوەی وزە

�ەهێبزی ئێمە ئەنجامی ئەو هەنگاوە گرنگانەیە کە �بۆ کەمکردنەوەی دەرچوونی کار�بۆن ناومانە، لەوانە هاو�ەشیمان لە یەکەم �بڕۆژەی دوو�ارە �بژاندنی گاز لە هەرێمی کوردستانی عێبراق. ئێمە 
�ەردەوام دەبین لە دانانی �برۆسەی �ەڕێبوە�بردنی دەرچوونی گازی گریبن هاوس لە �ەرەی پێشەوەی کارەکانمان دا، �ەجۆرێک کە هەریەک لە �لۆکەکان �ە چاالکانە �ەڕێبوەدە�برێبن �بۆ کەمکردنەوەی 

تەمەنی دەرچوونەکان لە کێڵگەدا.

بەرەوپێش چوونمان
پێوەری �ەرەپێدراوی �ەڕێبوە�بردنی دەرچوونی گازی گریبن هاوس

دەرچوونە ئەژمارکراوەکانی مەودای ٣ 
لە ڕا�بۆرتی سااڵنەی �ەرنامەی �ەرەپێدانی کۆمەڵگە )CDP( دا �ەشداریمان کرد

�اشرتکردنی شێبوازی ڕا�بۆرتکردنی پیشاندانی دەرچوونی گازی گریبن هاوس �ە وەرچەرخان �بۆ یەکەمجار �ە ڕووی شێبوازێکی �شت �ەستوو �ە �شک. 
DNO تەواوکردنی یەکەم �بڕۆژەی �بژاندنی گاز لە هەرێمی کوردستانی عێبراق �بۆ �نە�بڕکردنی گڕگرتنی ڕۆتینی لە پیشخا�بور، لەگەڵ کارپێکەر

بەرەو ئایندە  
گەنەڵ �ەردەوام دەبێت لە گەڕان �ەدوای هەلەکانی کەمکردنەوەی �ەردەوامی دەرچوونەکانی کار�بۆن، ڕاگرتنی چڕی نزمی کار�بۆن، و چەسپاندنی کولتورێک �بۆ �ەرەنگاری  گۆڕانی 

کەشوهەوا �بۆ نێبو �النەکانی �ەرەپێدانی دەستمایەو �براکتیبزەی کارمان. ئێمە لە ڕێگەی �ا�ەند�بوون �ە پێوەری �ەڕێبوە�بردنمان �بۆ دەرچوونی گازی گریبن هاوس توانای ڕکا�ەرانەی 
خۆمان �ەدرێبژایبی �برۆسەی گواستنەوەی وزە دەسەلمێنیبن و دۆسیەی دەستمایەمان لەگەڵ جیبهانێک لە �بڕۆژەکانی سەرچاوە سروشتیە کەمرت و �اشرتەکاندا خۆی �گونجگێنێت.

 لەم �ەشەدا

گەنەڵ �ا�ەندە �ە �ەرهەمهێنانی �ەرمیلە نەوتی کار�بۆنی چڕی نزم و قازانج �ەرز 
کە تایبەتمەندیبی �ە کۆمپانیا پێشەنگەکانی �ەرهەمهێنانی نەوت و گاز دە�ەخشێت 

لە جیبهانێکی سەقامگیبردا. گەنەڵ دەستمایەی دروستی لە شوێنی دروست و لە 
جێ دەستی دروست و لە دەستی کەسانی دروستدا هەیە، �بۆ ئەوەی لە �برۆسەی 

گواستنەوەی وزەدا ڕۆڵێکی گرنگ ببینێت.

11
12

گۆڕانی کەشوهەوا
 �ەڕێبوە�بردن

کرداری ١٣
کەشوهەوا 
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�ەخشیبن �ە کۆمەڵگە  
ئامانجی ئێمە �بریتیە لە تۆکمەکردنی سوودە هەمەچەشنەکان لەڕێگەی هێبزی 

کاری جیبهانیمانەوە و �نیاتنانی �ەیبوەندی نایاب لەگەڵ کۆمەڵگە، لەهەمان کاتیشدا 
هێنانەکایەی هەلی کارکردن و ڕێبڕەوی پیشە لەسەر ئاستی ناوخۆیبی لە واڵتانی 

میبواندارماندا.

بەرەوپێش چوونمان  
ئێمە �ەردەوامیبن لە سەرنجدانمان لە سوودەکانی �ەروەردە، تەندروستی، و ئا�بوری لە هەوڵەکانی �الندانانمان �بۆ کۆمەڵگەئێمە �ەردەوامیبن لە سەرنجدانمان لە سوودەکانی 

�ەروەردە، تەندروستی، و ئا�بوری لە هەوڵەکانی �الندانانمان �بۆ کۆمەڵگە

١٤  �بڕۆژەی وە�ەرهێنانی کۆمەاڵیەتی لە هەرێمی کوردستانی عێبراق ئەنجامدران

٢٨ کۆمپانیای ناوخۆیبی خزمەتگوزاری �بۆ �لۆکەکانی گەنەڵ دابین  دەکەن

١٣ خولی ڕاهێنانی یاسای ڕەفتار �ەکۆی ٤٠ کاتژمێبر �بۆ ٢١٠ کارمەند و �ەڵێندەر 

هێنانەکایەی �برۆسەی �ەڕێبوە�بردنی کارامەیبی �بۆ یەک �ە یەکی کارمەندان

گواستنەوەی کاریگەرانەی COVID-19 �بۆ کارکردن لە دەرەوەی ئۆفیس �بۆ هەر پێنج ئۆفیسەکە

بەرەو ئایندە  
ئێمە �الندانان لە �ەرەپێدانی هێبزی کار و مەرجەکانی دابینکردنی ناوخۆیمان �ەکاردێنیبن �بۆ رێنمایبی کردنمان لەکاتێکدا �ەرەو قۆناغی داهاتووی چاالکیەکانمان لە ناوچەکانی 

میبواندارماندا هەنگاو دەنێین. پێداچوونەوەی �ەردەوام �ە ئامارە ناوخۆییەکانماندا یارمەتیدەرمان دەبێت �بۆ سەرنج خستنە سەر ئامانجەکانی ئایندەمان. ئەو هەالنەی �ەڕێگەی 
زیادکردنی چاالکی کارکردن دەستە�ەر دە�بن یارمەتیمان دەدەن �شتیبوانی کۆمەڵگەکانی ناوخۆمان �کەیبن لەو �بوارانەدا کە سەرنجیان دەخەینە سەر: سوودەکانی �ەروەردە و 

تەندروستی و ئا�بووری.

 لەم �ەشەدا

15 هاوبەشیکردن ١٧�ەشداریپێکردنی کۆمەڵگە
بپۆ ئامانجەکان 

نەمانی هەژاری ١ 

تەندروستی باش ٣
و خۆشگوزەرانی

کواڵێتی ٤ 
�ەروەردە  

ئاوی خاو�پن و ٦ 
ئاوەڕۆ 

کاری گونجاو و ٨ 
گەشەکردنی 

ئابپوری 
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کۆنرتۆڵکردنی مەترسیەکانی 
�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی 

)ESG( ترۆ�کی پێشینەیبی دەستەی 
�ەڕێبوە�ەران و تیمی �ەڕێبوە�بردنی 

گەنەڵە. �ە �شت �ەسنت �ە �ەها 
دامەزراوەییەکانمان، سەرچاوەی 

گونجاو تەرخان دەکەیبن �بۆ �نیاتنانی 
هوشیاری و توانا ناوخۆییەکان لە هەموو 
�لەکانی پیشە و ئاست و دەستمایەکاندا.

سەر�ەرشتیکردنی مەترسی و هەلی 
�ەیپوەندیدار بە کەشوهەوا لەالیەن دەستەی 

بەڕ�پوەبەران
�ەر�برسیارێتی کۆنرتۆڵکردنی مەترسیەکانی �ەڕێبوە�بردنی 

ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی )ESG( و چاودێبریکردنی �ا�ەتەکانی 
تری �ەیبوەندیدار �ە کەشوهەوا تێبهەڵکێشە �ە کاری 

سەر�ەرشتیارانەی دەستەی �ەڕێبوە�ەران لەڕێگەی ئەو 
ڕۆڵەوە کە سەرۆک، �ەڕێبوە�ەری جێبەجێکار و لیبژنەی 

 )HSSE( تەندروستی، سەالمەتی، ئاسایش و ژینگە
دەیبینن. �ەڕێبوە�ەری جێبەجێکارمان هەردەم داکۆکی 

دەکات لە پێشینەیبی پێدانی �ەردەوامیبی و سەر�ەرشتی 
تەواوکاری هۆشیاری و �ەڕێبوە�بردن دەکات لە هەموو 

ئاستەکانی ڕێکخراوەکەدا. دەستەی �ەڕێبوە�ەران زۆر چاالکە 
لە �شتیبوانیکردنی ئەجندای کەشوهەوامان �ە �ەشداریکردن 

لە کۆ�بوونەوەکانی پێداچوونەوە، ئاراستەکردنی 
�برسیارەکان، و پێدانی نمونە لەسەر �براکتیبزە �اشەکان 

لەالیەن کۆمپانیاکانی ترەوە. لەکاتێکدا پێشبینیەکانی 
�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی )ESG( لەنێبو 
وە�ەرهێنەراندا لە گەشەکردندان، دەستگەیشنت �ە 

سەرمایە کەم دەبێتەوە. ئەمە وەک مەترسیەکی �نەڕەتی �بۆ 
کۆمپانیا ناسێرناوە، و دەستەی �ەڕێبوە�ەران هەر شەش 

مانگ جارێک پێداچوونەوە دەکات �ە �ەڕێبوە�بردنی خۆیدا  . 
�ا�ەتەکانی کەشوهەوا و گواستنەوەی وزە �ە هەمان شێبوە 

لە ئەجنداکانی کۆ�بوونەوەی دەستەی �ەڕێبوە�ەران النیکەم 
ساڵی جارێک هاتووە لە میانەی کایەی سرتاتیبژی سەرەکیدا، 

�ەاڵم لە�بواری �براکتیکدا دەستەی �ەڕێبوە�ەران لەڕێگەی 
هەلە �ەردەوامەکانی �ەشداریکردن و کۆ�بوونەوەکانی ترەوە 
�ەردەوام ئاگادار دەکرێتەوە. �بۆ نمونە، لیبژنەی تەندروستی، 

سەالمەتی، ئاسایش و ژینگە )HSSE( سێ جارلە هەر 
ساڵێکدا کۆدەبێتەوە و پێداچوونەوە دەکات �ە 

�ەرەوپێشچوونی �النی کاری �ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و 
کۆمەاڵیەتی و توانستی �ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و 

کۆمەاڵیەتی کۆمپانیا هەڵدەسەنگێنێت.  هەروەها دەستەی 
�ەڕێبوە�ەرانمان ڕا�بۆرتی سااڵنەی �ەردەوامی �ەسەند 

دەکات.

سەر�ەرشتی ژینگەیبی، لەوانە �ەڕێبوە�بردنی دەرچوونی گازی 
گریبن هاوس و پێشبینیە ڕوو لەزیاد�بووەکانی 

هاو�ەرژەوەندەکانمان کە سەرنج دەخەنە سەر چارەسەری 
گۆڕانی کەشوهەوا لەگەڵ �براکتیبزەکانی �ەڕێبوە�بردن و ئەو 

�بڕیارانەی لەالیەن دەستەی �ەڕێبوە�ەرانمانەوە دەردەچن 
تێبهەڵکێش کراوە. لە ٢٠٢٠، دەستەی �ەڕێبوە�ەران 

پێداچوونەوەی کرد �ە پێوەری �ەڕێبوە�بردنی دەرچوونی گازی 
گریبن هاوس و لە کانونی دووەمی ٢٠٢١ �ەڵگەنامەکەی 
�ەسەند کرد. پێوەرەکە �شتیبوانی دەکات لە �براکتیبزەکانی 
�ەڕێبوە�بردنمان �بۆ سوتانی غاز و سرتاتیبژێکە �بۆ دڵنیا�بوون 

لەوەی �النەکانی �ەرەپێدانی �ەرهەمهێنانی دەستمایەکان 
لەالیەن ئێمەوە لەگەڵ ئامانجەکانی ڕێکەوتننامەی �اریس 
تە�ان. جێبەجێکردنی پێوەرەکە دەبێتە هۆی ئاراستەکردنی 

�النەکانی �ەرەپێدانی دەستمایە )ADP( ی ئێمە کە 
الیەنەکانی �ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی لەخۆدەگرێت 

و لەالیەن دەستەی �ەڕێبوە�ەران سااڵنە پێداچوونەوەی �بۆ 
دەکرێت. دەستەی �ەڕێبوە�ەرانمان سەر�ەرشتی 

خەرجیەکانی سەرمایە و �بودجە �ەیبوەندیدارەکان �ە �بڕۆژەکانی 
�ەڕێبوە�بردنی گاز دەکات، لەوانە یەکەم �بڕۆژەی �بژاندنی گاز لە 

هەرێمی کوردستان لە پیشخا�بور �بۆ سوود وەرگرتن لە گازی 
زیادەی �ەیبوەست �ە �ەرهەمهێنان �بۆ �اشرتکردنی �ااڵوتنی 

نەوت و �نە�بڕکردنی سوتانی ڕۆتینی.  �رت لەمەش، لەگەڵ 
�ەردەوامببوونی کۆمپانیا �بۆ گەڕان �ەدوای هەلەکانی 

گەشەکردن، نرخێکی تیبۆری کار�بۆن وەک �ەشێک لە �برۆسەی 
�بڕیاردان لەسەر وە�ەرهێنان کاری پێدەکرێت �بۆ ئاوێتەکردنی 
کاریگەریبی �برۆفایلی دەرچوونی گازی گریبن هاوس لەسەر 

�ەدەستهێنانە شیاوەکانی ئایندە.

لەکۆتایشدا، �ا�ەندیبی دەستەی �ەڕێبوە�ەرانمان �ە 
�ەڕێبوە�بردنی �ەردەوامیبی گونجاو �ە لەخۆگرتنی 

پێکهاتەیەکی �ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی لە 
ڕێگەی کارتی ئەنجامی توانستی سااڵنەی کۆمپانیادا ڕەنگی 

داوەتەوە.

ڕۆڵی بەڕ�پوەبپردن لە هەڵسەنگاندن و 
بەڕ�پوەبپردنی مەترسی و هەلەکانی 

�ەیپوەندیدار بە کەشوهەواوە
دوا�ەداوی ڕێنمایبی دەستەی �ەڕێبوە�ەران و �ەڕێبوە�ەری 

جێبەجێکار، هەریەک لە �ەشەکانی ژێبر سەرکردایەتی لیبژنەی 
جێبەجێکارمان ڕۆڵێکی چاالک دەبینن لە هێنانەدی 

ئامانجەکانی �ەردەوامیبی گەنەڵ. ڕاوێبژکاری �ەڕێبوە�بردنی 
ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی )ESG( جێبەجێکردنی �النی کاری 

�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی سااڵنەمان �ەڕێبوە 
دە�ات و �ەرەوپێشچوونەکان �بۆ لیبژنەی جێبەجێکار و سەرۆک 

�ەشەکان ڕا�بۆرت دەکات. کۆ�بوونەوەکانی لیبژنەی 
�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی هەلێکن �بۆ زیادکردنی 

هوشیاری و تواناسازی و تەواوکەری �ەشداریپێکردنی 
هاو�ەرژەوەندی گەنەڵ و سرتاتیبژەکانی �ەیبوەندیکردن و ئەو 

ئاشکراکردنە کاریگەرانەن کە لە ڕا�بۆرتی �ەرەدوامییدا 
هاتوون. هێڵکاری گرافیکی الی خوارەوە وردەکاری زیاتر 

ڕوون دەکاتەوە لەسەر تێبهەڵکێشببوونی �ەر�برسیارێتیە 
�ەیبوەندیدارەکان �ە کەشوهەوا لەسەرجەم �ەشەکانی 

ڕێکخراوەکەدا، کە دەبێتە مایەی �ەڕێبوە�بردنێکی �ەهێبزی 
مەترسیەکان.

دەستەی بەڕ�پوەبەران

لیپژنەی تەندروستی و سەالمەتی 
 )HSSE( و ئاسایش و ژینگە لیپژنەی یەدەک لیپژنەی وردبینی 

سەرۆکی بەشی تەندروستی 
و سەالمەتی ژینگەیپی 

)HSE( و مەترسی

ڕاو�پژکاری 
بەڕ�پوەبپردنی 

ژینگەیپی و 
کۆمەاڵیەتی

تیمی 
تەندروستی 

و سەالمەتی 
 )HSE( ژینگە

بەڕ�پوەبەری 
بااڵی 

ئۆ�ەراسیپۆنەکان

تیمی 
چاالکیەکان 

بەڕ�پوەبەری 
تەکنیکی

بەڕ�پوەبەرانی 
دەستمایە

بەڕ�پوەبەری 
بااڵی دارایپی

�ەیپوەندیەکانی 
وەبەرهێپن 

سەرۆکی بەشی 
کاروبار حکومەت 

و کارگێپڕی 
)G&PA( گشتی

تیمی �پڕۆژەی 
کۆمەاڵیەتی 

 )CSR(

سەرۆکی 
جێبەجێکاری 

سەرچاوە 
مرۆییەکان  

تیمی 
سەرچاوە 

مرۆییەکان 

بەڕ�پوەبەری جێبەجێکار

 پێکهاتەی دەستەی بەڕێپوەبەران و لیپژنە

�ەڕێبوە�بردن 

ڕاو�پژکاری 
گشتی 

تیمی یاسایپی 

گواستنەوەی وزە
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ڕوو �ەڕوو �بوونەوەی �ەتای کۆرۆنا 

�ەخشیبن �ە کۆمەڵگە

 نۆژەن کردنەوەی یاریگای تارتان لە قەرەداغ

جەخت کرایەوە لەسەر 
هێنانەدی پێداویستیە 

هەنووکەییەکانی کۆمەڵگە 
و هە�بوونی کاریگەریبی 

�ەرجەستە لەسەر هەموو 
الیەنە سەرەکیەکانی هەل 
و �ەرەپێدانی کۆمەاڵیەتی 

- ئا�بووری، �اشکردنی 
تەندروستی کۆمەڵگە و 

�ەروەردە و خوێندن لەسەر 
ئاستی ناوخۆ.

گەنەڵ �ا�ەندە �ە �شتیبوانیکردنی 
کۆمەڵگە ناوخۆییەکان لەو شوێنانەدا کە 

کاریان تێدا دەکەیبن، �ە دابینکردنی 
سەرچاوە و هەلی پێویست �بۆیان �ە 

مە�ەستی �اشرتکردنی کواڵیتی ژیانی 
خەڵکی ناوچەکان و یارمەتیدانیان �بۆ 

�ەدەستهێنانی سەرکەوتنی گەورەتری 
مەودا درێبژ

ئەمە ڕەگەزێکی �نەڕەتی هەوڵەکانمانە �بۆ �ەردەوامی و 
کلیلی سەرکەوتنی کارمانە. ئێمە �ەر�برسیارێتیەکانمان 

دەزانیبن و �ەرنامەکانی �ەرەپێدانی کۆمەاڵیەتیمان لەسەر 
�نەمایەکی سێ قۆڵی جێبەجێ دەکەیبن، �ە هاوکاری 

لەگەڵ کۆمەڵگە ناوخۆییەکان و حکومەتان کاردەکەیبن. 
ئامانجمان لەمەدا �بریتیە لە هێنانەدی �ەر�برسیارێتی و 

�ا�ەندییەکانمان �ەرانبەر کۆمەڵگە ناوخۆییەکان و 
حکومەتی هەرێمی کوردستان لەڕێگەی جێبەجێکردنی 

گونجاوی �ەرنامەی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمانەوە، کە 
مە�ەست لێبی �شتیبوانیکردنی �ەیبوەندی ئەرێنی 

هاو�ەرژەوەندیە لەڕێگەی �اشرتکردنی توانا ناوخۆییەکان، و 
�ەهێبزکردنی سوودە هاو�ەشەکانی نێبوان کۆمپانیا و 

کۆمەڵگە درواسێکان. 

ڕێبوشوێنی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان �شت دە�ەستێت �ە 
ڕێبەری ISO26000 و یارمەتی تیمی کارکردنمان 

دەدات تا لە ئاستی پێشبینیەکانی کۆمەڵگەدا بێت و �اشرتیبن 

�براکتیبزە نێبودەوڵەتیەکان �چەسپێنێت �بۆ زیادکردنی سوودی 
کۆمەاڵیەتی و �شتیبوانیکردنی ئامانجەکانی کارکردن. 

جەخت دەکرێتەوە لەسەر هێنانەدی پێداویستیە 
هەنووکەییەکانی کۆمەڵگە و هە�بوونی کاریگەریبی 

�ەرجەستە لەسەر هەموو الیەنە سەرەکیەکانی هەل و 
�ەرەپێدانی کۆمەاڵیەتی – ئا�بووری و �اشکردنی 

تەندروستی کۆمەڵگە و �ەروەردە و خوێندنی ناوخۆ.

دەرکەوتنی �ەتای کۆرۆنا لە ماوەی نێبوان مانگەکانی ئادار و 
تشرینی یەکەمی ٢٠٢٠ جووڵەی کارمەندانمان و کارلێکیان 
لەگەڵ کۆمەڵگەکانی سنوردار کرد. �بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ 

�ارودۆخە نوێکان و �ەردەوامببوون لە دەستە�ەرکردنی 
سوودە کۆمەاڵیەتیەکان، تیمی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی 

گەنەڵ پێشینەیبی داوە �ەو �بڕۆژانەی کە �ە�ەلە �بوون و 
پێویستیان �ە �ەرکەوتنی کەمرتی کارمەندان �بووە لەگەڵ 

ئەندامانی کۆمەڵگە لە�بری ئەو �بڕۆژانەی کە �ەرکەوتنی 
زیاتریان دەوێت وەک ڕاهێنانی �ەکۆمەڵ. �ە شیبوەیەکی 

گشتی، تیمی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان توانیان لە ساڵێکدا 
١٤ �بڕۆژەی وە�ەرهێنانی کۆمەاڵیەتی �ە سەرکەوتوویبی 

ئەنجام �دەن.

داڕشنت و گەیاندنی �بڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکانمان �ە چەند 
قۆناغێکدا تێپەڕ دە�بن و تیمی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی گەنەڵ 

چەندیبن سرتاتیبژی �ەشداریپێکردنی جێبەجێ کردووە �بۆ 
دڵنیا�بوون لە هە�بوونی �ەیبوەندیەکی ڕێکوپێک و �ەردەوام 

لەگەڵ هاو�ەرژەوەندە سەرەکیەکان لە�ەرئەوەی 
ئامانجمان �بریتیە لە �نیاتنانی �ەیبوەندیەکی کۆمەڵگەیبی 

ئەرێنی لەسەر �نەمای متمانەی هاو�ەش.

ئێمە �ە هەڵسەنگاندن لەسەر �نەمای پێویستی و راوێبژکاری 
لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆ دەستپێدەکەیبن. ئەم �برۆسەیە 

دڵنیایبی ئەوە دەدات کە هەموو هاو�ەرژەوەندیە 
کارتێکراوەکانمان دیاری دەکەیبن و داتای دیمۆگرافی 

کۆدەکەینەوە �بۆ تێگەیشنت لە کولتوری ناوخۆ و 
کەمکردنەوە یان هێبورکردنەوەی کاریگەرییە نەرێنیە 

چاوەڕوانکراوەکان کە دەکرێت �ەهۆی چاالکیەکانمانەوە 
دروست �بن. دەستپێشخەرییەکانی �ەر�برسیارێتی 

کۆمەاڵیەتی ئێمە لەسەر �نەمای ئەنجامەکانی ئەم 
هەڵسەنگاندنە کۆمەاڵیەتیانە �ەرەیان پێدراوە و ڕێنمایبی 

کراون، کە لەڕێگەیانەوە تیمی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی  
پێداویستیەکانی ناوخۆ دیاری دەکات و لیستەکانی �بڕۆژە 

ئامادە دەکات. �بڕۆژەکانمان دانیشتووانی کەم دەرامەت و 
�ەراوێبزخراو لەخۆدەگرن، وەک چینی ژنان و گەنجان، �ە 

مە�ەستی دەستە�ەرکردنی هەل �بۆیان �بۆ دەستگەیشنت 
�ە خزمەتگوزاریەکانی کۆمەڵگە و �اشرتکردنی کارامەییان. 

هەروەها تیمی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی گەنەڵ زنجیبرە 
کۆ�بوونەوەیەکی گشتی ڕێکخست �ە ئامادە�بوونی 

گوندنشینان، ڕا�ەرانی کۆمەڵگە و �ەڕێبوە�ەری ناحییەکان. 
لەو کۆ�بوونەوانەدا ئەو �بڕۆژە پێشنیارکراوانە دەسنیشان 

کران کە لەگەڵ ڕێبوشوێنی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی گەنەڵ، 
پێداوسیتیەکانی کۆمەڵگە، �بڕۆژە �الن �بۆدانراوەکانی تری 

حکومەت، و ڕێنماییەکانی وەزارەتی سامانە سروشتیەکاندا 
دەگونجێبن.

�ەشداریپێکردنی کۆمەڵگە 
�ەخشیبن �ە کۆمەڵگە
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شێبوازی کارکردنمان �ەرەپێداوە �بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریبی تەندروستی و خۆشگوزەرانی لەسەر هەموو 
کارمەندان و دڵنیا�بوونەوە لە توانایەکی نایا�بی سەالمەتی. لە ٢٠٢٠، گەنەڵ �ەرنامەیەکی گونجاوی �بۆ دڵنیایبی 

کار �ەیبڕەو کرد �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی تیمی گەنەڵ سەرجەمیان )ناوخۆ و بیانی( �شکنینێکی تەواوی �بزیشکیان �بۆ 
دەکرێت و ڕایدەگەیەنن کە گونجاون �بۆ کارکردن و ئەو ئەرکانەی پێیان دەسپێردرێت. ئامادەکاری و پێوەرەکان 

لەالیەن تیمی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی )HSE( �ەرەیان پێدرا و پێشکەش کران �ە �ەشی سەرچاوە 
مرۆییەکان سە�ارەت �ە دامەزراوانی نوێ و هەروەها کارمەندانی ئێستا.

ئێمە لە چوارچێبوەی هەرێمی کوردستانی عێبراق �ەشێبوەیەکی کاریگەر کارمان کرد �بۆ گەیاندنی �النێکی کاری هەموارکراو و دامەزراندنی 
�براکتیبزە سەالمەتەکان �بۆ �ەرهەم و دەستمایەکانی هەڵسەنگاندن.

تیمەکانی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی )HSE( و تیمی کارەکان پێداچوونەوەیان کرد �ە پێداویستیەکانی دامەزراندندا �بۆ 
دیاریکردنی ڕۆڵە �نەڕەتیەکان و داڕشتنی پێوەر لە سایتەکانی کارکردن لەپێناوی �اکژی، ئاسانکاری سەالمەت، و دووری

کۆمەاڵیەتی �ە مە�ەستی کەمکردنەوەی مەترسی �ەتای کۆرۆنا.

سە�ارەت �ەو کارمەندانەی لە هەرێمی کوردستانی عێبراق کاردەکەن، گەنەڵ ئامادەکارییەکانی گەشتکردن و ئاڵوگۆڕی تیمی 
کارکردنی هێنایە کایەوە �بۆ گونجاندن لەگەڵ مەرجە ڕێکخراوەکان و ئامادەکاریە کارپێکراوە نوێکانی کارکردن لە پێگەکانی 

کارکردن �بۆ کەمکردنەوەی ئەگەری تەشەنەکردنی �ەتاکە.

نوێرتیبن زانیاری خۆ�ارێبزی لە �ەتای کۆرۆنا لە ڕێگەی کۆ�بوونەوەی گشتی کارمەندان ڕاگەیەنرا و ئەم �ا�ەتە ناساندنی �بۆ کرا لە ڕێگەی 
سایت  و لەالیەن �بزیشکانەوە پێشەنگی کرا. ڕێکارەکانی گەنەڵ �بۆ ڕوو �ەڕوو �بوونەوەی �ەتای کۆرۆنا لەسەر کارمەندانی هەردوو 

کۆمپانیا و �ەڵێندەر کاری پێکرا. ڕێکاری تووندی کەرەنتینەکردن و �شکنیبن گیبرانە�ەر �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی هەموو کارمەندانی چاالکیە 
مەیدانیەکان �ەتای کۆرۆنایان نییە. ئەم ڕێکارانە �ە هەمان شێبوە �ە سەر دابینکەری خزمەتگوزاری گەنەڵ جێبەجێکرا �ە پێێ گرێبەست 

ئەمەش �بۆ دڵنیا�بوون لە تە�ایبی و شەفافیەت.

خاڵە گرنگەکانی ٢٠٢٠

٣٥٥ کارمەندی ناوخۆ �ە 
شێبوەیەکی ناڕاستەوخۆ لەڕێگەی 

چاالکیەکانی گەنەڵ لە هەرێمی 
کوردستانی عێبراق دامەزرێرناون

٤٩ خوێندکاری زانکۆی 
ناوخۆیبی ڕاهێنانی تەکنیکیان 

وەرگرتووە لە تەقتەق

٢١٧ هاواڵتی کورد لەالیەن 
گەنەڵ و کۆمپانیای نەوتی تەق تەق  

ڕاستەوخۆ دامەزرێرناون

٤٥٠ هاواڵتی دانیشتووی 
گوندی جافەران تۆڕی کارە�ایان �بۆ 

ڕاکێشراوە 

ڕوو �ەڕوو �بوونەوەی �ەتای کۆرۆنا 
�ەهاکان لە کاردا 

 لێپرسینەوە

هاریکاری

هاوبەشیکردن ١٧
بپۆ ئامانجەکان 

تەندروستی باش ٣
و خۆشگوزەرانی
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 بەرنامەی ڕاهێنانی هاو�نەی تەقتەق

٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٥٠

٠

 خوێندکاران

١٠٥ ٨٥ ٩٤

٢٦٢

٤٩

١٥
 گوند لەنزیک تەقتەق 
 سەردانی �بزیشکی �ە

 خۆڕایبی وەردەگرن

 نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەی سەرەتایبی گۆشان

�ەروەردە و فێپرکردن 
وە�ەرهێنان لە کەرتی �ەروەردە و فێبرکردن پێشینەییەکی 

سەرەکی سرتاتیبژی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی گەنەڵە �ەجۆرێک 
کە کۆمپانیا هەوڵ دەدات �بۆ �ەشداریکردن لە �ەرەپێدانی 

کەرتی �ەروەردەیبی هەرێمی کوردستانی عێبراق و 
�ەرەپێدانی هێبزێکی کاری ناوخۆیبی �بۆ ئایندە لەڕێگەی 
�ەهێبزکردنی تواناکانی مندااڵن و گەنجان �بۆ �اشرتکردنی 

لێبهاتوویبی و کارامەییان و �اشرتکردنی تواناکانیان. �ەم پێیە 
کۆمپانیا سەرنج دەخاتە سەر هێنانەدی ژینگەیەکی 

فێبر�بوونی کاریگەرتر و جەختکردن لەسەر گرنگی �ەروەردە 
و فێبرکردن لە کۆمەڵگە ناوخۆییەکاندا.

ساڵی ٢٠٢٠، گەنەڵ گوژمەی پێویستی تەرخانکرد �بۆ 
نۆژەنکردنەوەی خوێندنگەیەکی سەرەتایبی لە گوندی 

گۆشان لە قەرەداغ کە لە ئێستادا ١٨ خوێندکار و ١٠ 
کارمەندی �ەروەردەیبی لە خۆ دەگرێت. سەر�اری 

سنوردارکردنەکانی �ەتای کۆرۆنا، هێشتا توانیبومانە 
پێشوازی لە ٤٩ خوێندکاری ئەندازیاریبی �کەیبن لە 

زانکۆکانی کۆیە، سلێمانی و هەولێبرەوە �بۆ سەردانی 
کێڵگەی تەقتەق و �ەشێبوەیەکی سەالمەت لە 

�ەرنامەیەکی ڕاهێنانی هاوینەدا �ەشدارییان کرد. ئامانجی 
�ەرنامەی ڕاهێنانی هاوینە �بریتیە لە دەستە�ەرکردنی 

ڕاهێنانی تەکنیکی و تواناسازی �بۆ ئەم خوێندکارانە.

تەندروستی 
خۆشگوزەرانی کۆمەڵگەکانی ناوخۆمان لەمێبژە جێبی 

سەرنجی دەستپێشخەرییەکانی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتیمان 
�بووە. لەساڵی ٢٠٢٠ گەنەڵ دامەرزاوەیەکی وەرزشی �بۆ 

گەنجانی قەزای قەرەداغ نۆژەنکردەوە و پێداویستی 
وەرزشی �بۆ گەنجانی وەرزشکاری یانە وەرزشیەکان دابین 

کرد. لە تەقتەق، گەنەڵ �ەردەوام �بوو لە هاو�ەشکردنی 
سەرچاوە و �سپبۆریبی تیمە �بزیشکیەکانی خۆی لەگەڵ 

کۆمەڵگە ناوخۆییەکان دا، و ٩ سەردانی �بزیشکی �بۆ 
گوندەکانی دەورو�ەری کێڵگەکە ئەنجامدا. هەروەک 

هەمیشە، ئەم خزمەتگوزاریە �بزیشکیانە �ە خۆڕایین. �بۆ 
ڕوو�ەڕوو�بوونەوەی �ەتای کۆرۆنا، تیمی �بزیشکی تەقتەق 

٨٦٥ �شکنینی PCR ی �ەتای کۆرۆنای �بۆ کارمەندانی 
ناوخۆیبی ئەنجامدا. هەروەها گەنەڵ هەستا �ە دا�ەشکردنی 

٢٥٠ �اکێجی خۆراکی فریاگوزاری �ەسەر خێبزانە 
هەژارەکان لە ناوچەکانی قەرەداغ و سێبوسێنان، و 

�ەردەوامببوو لە خزمەتگوزاری کۆکردنەوەی خاشاک لە نۆ 
گوندی دەورو�ەری کێڵگەی تەقتەق، �ە مە�ەستی 

دەستە�ەرکردنی ژینگەیەکی خاوێنرت و تەندروسترت �بۆ 
دانیشتووانی ناوچەکە.

لەساڵی ٢٠٢٠، �بڕۆژەی �بۆری ئاوی خواردنەوە لە ڕوو�اری 
تەقتەقەوە �بۆ پێنج گوندی دراوسێ �ە سەرکەوتوویبی 

ئەنجام درا. ئەم �بڕۆژەیە �بووە مایەی گەیاندنی ئاوی 
خاوێبن �بۆ نزیکەی ١،١٠٠ دانیشتووی ناوچەکە �بۆ 

خواردنەوە و �ەکارهێنانی ناوماڵ. گەنەڵ �بڕۆژەیەکی تری 
ئاوی جێبەجێکرد لە ساڵی ٢٠٢٠ کە �بریتی �بوو لە 

نۆژەنکردنەوەیەکی سەرکەوتووانەی هێڵی گەیاندنی ئاو �بۆ 
دابینکردنی ئاوی خواردنەوە �بۆ گوندی سەرکۆی نزیک 

قەرەداغ. پێشبینی دەکرێت ٢١٠ هاواڵتی سوود لەم 
سەرچاوە ئاویە �ەرەپێدراوە وەر�گرن.
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گواستنەوەی فەرمی 
خاوەندار�تی �پڕۆژەکان 

بپۆ دەسەاڵتدارانی 
حکومەتی ناوخۆ 

و پێداچوونەوە 
بە هۆکارەکانی 

جێبەجێکردن

قۆناغە سەرەکیەکانی �پڕۆژە کۆمەاڵ�ەتیەکان

�ەسەندکردنی کۆتای �بڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان  لەالیەن 
لیبژنەی �ەڕێبوە�بردنی گەنەڵ ئەنجام دەدرێت، کە �بودجەی 

سااڵنەی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی  تەرخان دەکات. پێش 
دەستپێکردنی �بڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکان، نوێنەرێکی 

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لیستی �بڕۆژەکە پێشکەش 
�ە دەسەاڵتدارانی ناوخۆ دەکات، کە هەماهەنگی 

ئامادەکاریەکان دەکەن �بۆ گەیاندن و �ەردەوامی پێدانی  
�بڕۆژە �اش تەواو �بوون. �ەگوێبرەی مەودای �بڕۆژەکە، 

گرێبەستەکان یان ئەوەتا لەڕێگەی �برۆسەی 
تەندەرکردنەوە  �ەڕێبوە دەچن، کە لە ڕێگەیەوە دەدرێت �ە 

�ەڵێندەری ناوخۆیبی یان کۆمپانیای کۆمەڵگەی ناوخۆیبی، 
یاخود �ە هاو�ەشی لەگەڵ ڕێکخراوێکی ناحکومی ناوخۆدا 

جێبەجێ دەکرێبن.

ڕێبوشوێنی دابینکردنی ناوخۆی گەنەڵ ڕێکارەکانی 
دامەزراندنی کارمەندی ناوخۆیبی دیاری دەکات �ە پێدانی 

پێشینەیبی �ە هاواڵتیانی ناوچەکە و کۆمەڵگەکانی 
دەورو�ەر. هەروەها تیمی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی لە 

قەرەداغ لەنزیکەوە هەماهەنگی دەکات لەگەڵ لیبژنەی 
کاری ناوخۆیبی �بۆ دڵنیا�بوون لە دا�ەشکردنی یەکسانی 

خزمەتگوزاریەکان �ەسەر کۆمەڵگە ناوخۆییەکانی 
دەورو�ەری سایتەکە. �بڕۆژە کۆمەاڵیەتیەکە �اش تەواو 

�بوون �ە فەرمی ڕادەستی دەسەاڵتدارانی حکومەتی ناوخۆ 
دەکرێت.

هەر لەڕێگەی �ەشداریپێکردنی کۆمەڵگەوە �بووە کە 
گەنەڵ پێداویستیە هەرە هەنووکەییەکانی دیاری کردووە و 

�ەم پێیەش �ا�ەندیبی دەر�بڕیبوە �ە سەرنج خستنە سەر 
�ەروەردە و فێبرکردن و تەندروستی و �ەرەپێدانی کۆمەڵگە. 

�ەخشینەکانی ٢٠٢٠ لەم �بوارە سەرەکیانەدا لە �ەشەکانی 
داهاتوودا �اسکراون.

ڕووپێوە کۆمەاڵ�ەتیەکان 
تیمەکانی �بڕۆژەی کۆمەاڵیەتی  

ڕووپێوە کۆمەاڵیەتیەکان 
ئەنجام دەدەن �بۆ دیاریکردن و 

دیکۆمێنتکردنی پێداویستیە تایبەتەکان 
و نیگەرانیەکانی خەڵکی ناوچەکە

دیاریکردنی 
لیستی �پڕۆژە 

کۆمەاڵیەتیەکان  
بپۆ هەر ناوچەیەک

بە فەرمیکردنی 
ئامادەکارییەکان 

لەگەڵ دەسەاڵتی 
ناوخۆ بپۆ ئیدامە 

پێدان و چاود�پری 
�اش تەواو بپوون

تەواوکردنی 
گرێبەستەکان 

و ڕ�کارەکانی 
دژە بەرتیپل و 
دژە گەندەڵی 
وڕ�کارەکانی 
پێداچوونەوە 

پێدانی پێشینە 
بە کۆمپانیا 
و ڕ�کخراوە 

ناوخۆییەکان 
بپۆکاری 

بیناسازی یان 
جێبەجێکردن

سەر�ەرشتی 
گشتی یان 

جێبەجێکردن 
بە هەماهەنگی 

لەگەڵ وەزارەتە 
�ەیپوەندیدارەکان

لیپژنەی تایبەتی کارە ناوخۆییەکان 
لیبژنەیەکی گشتگیبر پێکهێرناوە �بۆ 

دڵنیا�بوون لە دا�ەشکردنی یەکسانی 
هەموو پیشە خزمەتگوزاریەکانی 

کارکردن �بۆ ئەندامانی کۆمەڵگەی ناوخۆ. 
ئەندامانی لیبژنەکە نوێنەرانی کارگێبڕی 

ناوخۆ و دەزگای ئاسایش لەخۆ دەگرێت

ۆرکشۆ�ەکانی ڕاوێپژکاری 
لەگەڵ ئەندامانی کۆمەڵگەی ناوخۆ 
و نوێنەرانی گوندەکانی دەورو�ەری 

سایتەکانی کارکردن ئەنجام دەدرێبن

ڕێکخەران و هەماهەنکارانی 
�ە�پوەندی کۆمەاڵ�ەتی 

گەنەڵ خەڵکی ناوچەکە دا 
دەمەزرێنێت �بۆ ئەم ڕۆڵە گرنگە 

�بۆ �ەدەمەوەچوونی ڕاستەوخۆ و 
دەستبەجێبی هەر ئەگەرێکی ڕوودانی 

ستەملێکراویبی و ناکۆکی

شێپوازە فرەال�ەن و 
هەمەچەشنەکانی 

بەشداریپێکردنی کۆمەڵگە  
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  �ەهاکان لە کاردا

نۆژەنکردنەوەی �بڕۆژەی دابینکردنی ئاوی خواردنەوە لە گوندی سەرکۆ
�ەرەپێدانی کۆمەڵگە 

گەنەڵ لەو �بڕوایەدایە کە وە�ەرهێنانی لە �بڕۆژە کاریگەر 
�ەرزەکانی �ەرەپێدانی کۆمەڵگە ئەرکێکی �نەڕەتیە 

لە�ەرئەوەی یارمەتی کۆمەڵگە میبواندارەکان دەدات کە 
وە�ەرهێنان لە سەرچاوەکانی خۆیان �کەن لە �بڕۆژەکانی 

ئایندەدا و خۆشگوزەرانی  سەرجەم ناوچەکە �اشرت �کەن.

لە ساڵی ٢٠٢٠، گەنەڵ �بڕۆژەیەکی �ەرەپێدانی 
کۆمەڵگەی لەخۆگرت �بۆ دابینکردنی کارە�ا �بۆ ٤٥٠ هاواڵتی 

دانیشتووانی گوندی جافەران �ە گرێدانی ماڵەکانیان �ە 
تۆڕی کارە�اوە. چەندیبن �بڕۆژەی �ەسوودی تر 

ئەنجامدراون وەک دابینکردنی مینی �اسێک و 
نۆژەنکردنەوەی �بردی دێبوانە لە گوندی سەرکۆ �بۆ 

ئاسانکردنی زیاتری گواستنەوە و هاتوچۆ. لەکۆتایشدا، �بۆ 
�اشرتکردنی �اراسنت و ڕاگرتنی ژینگە، گەنەڵ ئامێبری 

ئاگرکوژاندنەوەی �بۆ فەرمانگەی �بۆلیسی دارستان لە 
قەرەداغ دابینکرد و ئاسانکاری کرد �بۆ دروستکردنی ناوچەی 

ئاگر�بڕ لەنێبو سنورەکانی دارستانەکە. ئەم هەواڵنە 
یارمەتیدەرن �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی ژیانی سروشتی لەو 
ناوچانەدا کە کۆمەڵگە ناوخۆییەکانی لێ نیشتەجێبن �ە 

سەالمەتی دەمێنێتەوە و زیانگەیشنت �ە هەمەچەشنی 
زیندەیبی سنوردار دەبێت.

دابینکردنی ناوخۆیپی و دامەزراندن
گەنەڵ �ا�ەندە �ە �ەکارهێنانی �ەرنامەکانی �ەرەپێدانی 

هێبزی کاری ناوخۆ �بۆ دامەزراندنی هاواڵتیانی ناوچەکە لە 
�بڕۆژەکانیدا و کردنیان �ە هاو�ەرژەوەند و زیادکردنی �ەها �بۆ 
ئا�بووری ناوخۆ لەڕێگەی �ەشداریکردن لە چاالکیەکانماندا. 

سرتاتیبژی �ەشداریپێکردنی هاو�ەرژەوەندی گەنەڵ 
داڕشتنی ئەو ڕێبوشوێبن و ڕێکارانە لەخۆ دەگرێت کە 

یارمەتیدەرن �بۆ تۆکمەکردنی �ەیبوەندیە �ەردەوامەکان 
لەگەڵ ئەو هاواڵتیانەی لەنزیک شوێنی چاالکییەکانمانەوە 

دەژیبن و کاردەکەن. لەم �بوارەدا، گەنەڵ �ەردەوام دەبێت 
لەسەر جێبەجێکردنی ڕێبوشوێنی دابینکردنی ناوخۆیبی ، 

�النێکی کاری ناوخۆیبی، و سرتاتیبژی �ەڕێبوە�بردنی 
ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتی ئێمە �ە سەرنج خستنە سەر 

�اشرتکردنی �ەیبوەندیە گرنگەکانی کار لەگەڵ 
کۆمەڵگەکان. سەرنج دەخەینە سەر دەستە�ەرکردنی 

هەلی دامەزراندنی ناوخۆیبی �بۆ هاواڵتیانی ناوچەکە و 
کۆمپانیاکان وەکویەک.

ڕێبوشوێنی دابینکردنی ناوخۆیبی ئێمە دڵنیایبی ئەوە دەدات 
کە �برۆسەی خۆماڵیکردنی چاالکیەکانمان �ەو گوێبرەیە 

ئەنجام دەدەیبن، هەلی یەکسان �بۆ سەرجەم �ەڵێندەران 
دەڕەخسێنیبن �بۆ ئەوەی سوود لە چاالکیەکانی ئایندە 

وەر�گرن.

�ەڵگەنامەی ڕێبوشوێبن و ڕێنماییەکان ئەو دەستەواژە و 
مەرجە �نەڕەتیانە لەخۆدەگرێت کە دەبێت پیادە �کرێبن 

کاتێک لەگەڵ کۆمپانیا ناوخۆییەکان کاردەکەیبن و 
هەروەها چۆنێتی �ەدەمەوەچوونی داواکارییەکانی 
وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لەالیەن گەنەڵ �ە 

جێبەجێکردنی ڕێسا و ڕێنماییەکان و �ەیبڕەوەکانی. لە ساڵی 
٢٠٢٠ دا، ٢٨ کۆمپانیای ناوخۆ کەلو�ەل و خزمەتگوزاریان 

�بۆ چاالکیەکانمان دەستە�ەر کرد، لەڕێگەی ٣٥٥ 
هاواڵتیەوە کە �ەشێبوەیەکی ناڕاستەوخۆ دامەزرێرنان. 

هەروەها �ەرەدرا �ە ڕێبوشوێنی دابینکردنیبی ناوخۆ  �بۆ 
پێدانی دڵنیایبی �ە �ەڵێندەران �بۆ زیاترکردنی کڕینی ناوخۆیبی. 

�بۆ نمونە، لە ٢٠٢٠ کۆمپانیاکانی �ەڵێندەرایەتی ناوخۆ 
�شتیبوانیان لە کارەکانی گەنەڵ کرد  لەڕێگەی چەندیبن 

خزمەتگوزاریەوە، وەک �ەکرێگرتنی ئامێبرەکان، 
خواردەمەنی، دابینکردنی سوتەمەنی و ئاو، 

خزمەتگوزاریەکانی خاوێنکردنەوە، کارەکانی ئامادەسازی 
سایتی بیر، خزمەتگوزاریەکانی لۆجیستی و �اکتاوی 

گومرگی و خزمەتگوزاریەکانی چیمەنتۆکاری و 
لەحیمکاری.

ڕێگایەکی تر کە گەنەڵ سوودە ئا�بوریەکانی لێبوە �ەدی 
دێنێت �بریتیە لە �ەکرێگرتنی ئوتومبێل و ئامێبرە قورسە 

ناوخۆییەکان. لەساڵی ٢٠٢٠ دا گەنەڵ و �ەڵێندەرانی 
هەستاون �ە �ەکرێگرتنی ٢٣١ ئوتۆمبێل و �ارچە ئامێبر.

هەروەها  لە کۆتایشدا، ئامانجی گەنەڵ �بریتیە لە 
تۆکمەکردنی گەشەی ئا�بوری کۆمەڵگە ناوخۆییەکان 

لەڕێگەی دامەزراندنی ڕاستەوخۆوە. لەساڵی ٢٠٢٠، کۆی 
٢١٧ هاواڵتی کورد لەالیەن گەنەڵ یان کۆمپانیای نەوتی 

تەق تەقە وە  دامەزرێرناون.

گەنەڵ شانازی دەکات �ە کاریگەرییە کۆمەاڵیەتیەکانی 
لەسەر کۆمەڵگە میبواندارەکانمان و ئەو ڕێگا زۆرانەی کە 

لێبوەیان دەیگەیەنیبن. لەکاتێکدا کە کارکردن لە قەرەداغ 
�ەردەوامە لە فراوانببوون، خۆشحاڵ دەبین �ە کاری 

هاو�ەش لەگەڵ کۆمەڵگەی ناوخۆیبی �بۆ �اڵپشتیکردنی 
هەلی کار و خستنەڕووی ئەوەی چۆن سەرچاوە 

سروشتیەکان �ەشێبوەی دروست �ەکار�بهێرنێبن، دەکرێت 
سوودێکی مەزن ببەخشێت �ە کواڵیتی ژیان لە واڵتانی 

خانەخوێدا.

ژمارەی ئەو کۆمپانیا ناوخۆییانەی �شتیبوانی گەنەڵ دەکەن و دانیشتووانی ناوچەکە کە راستەوخۆ دامەزرێرناون و ئەو 
ئوتومبێل و ئامێبرانەی لەالیەن گەنەڵ لە ٠٢٠٢ دا �ەکرێ گیبراون

ژمارەی ئوتومبێل و 
ئامێپرە 

بەکرێگیپراوەکان 
دامەزراندنی ناوخۆ�پی 

ناڕاستەوخۆ  کۆمپانیای ناوخۆ�پی  بلۆک 
٢٥ ١١٠ ٣ قەرەداغ 

٧ ١١ ١ میبران 
٩٧ ٨٩ ١٨ تەقتەق/ کۆمپانیای نەوتی 

تەق تەق
١٠٢ ١٤٥ ٦ سارتا 
٢٣١ ٣٥٥ ٢٨ کۆی گشتی 

کاری �ەر�برسیارانە
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کاری �ەر�برسیارانە �ەشداریپێکردنی کۆمەڵگە



  �ەهاکان لە کاردا

نۆژەنکردنەوەی �بڕۆژەی دابینکردنی ئاوی خواردنەوە لە گوندی سەرکۆ

کۆمپانیای ناوخۆیبی کە لەالیەن گەنەڵ گرێبەستی لەگەڵ کراوە �بۆ تەواوکردنی �بڕۆژەی �ەرەپێدانی کۆمەڵگە 

 لێپرسینەوە

هاریکاری

وەک �ەشێک لە �بڕۆژەی �ەرەپێدانی 
کۆمەڵگە �ە مە�ەستی زیادکردنی توانای 

دەستگەیشن �ە ئاوی خاوێبن لە 
ناوچەکەدا، ساڵی ٢٠٢٠ گەنەڵ �ە 

سەرکەوتوویبی �بڕۆژەی هێڵی ئاوی 
خواردنەوەی نۆژەن کردەوە کە سوود �ە 

گوندی سەرکۆ دەگەیەنێت.

�بڕۆژەکە لە �نەڕەتدا ساڵی ١٩٩٤ دروستکراوە و �ەتێپەڕ�بوونی 
کات �بۆریە ئاسن و �الستیکەکانی زیانیان پێگەیشتووە، پیسیان 
تێچووە و داخوراون. ئەم �بۆری ئاوە سەرچاوە ئاوی ٤٠ خێبزانی 

گوندەکەیە )٢١٠ کەس(. داواکاری دانیشتووانی گوندی 
سەرکۆ لە گەنەڵ �بۆ گۆڕینی �بۆری ئاوەکەیان کە  وەک 

�بڕۆژەیەکی کۆمەاڵیەتی بێت و �ەگوێبرەی سرتاتیبژی �بڕۆژەی 
کۆمەاڵیەتی گەنەڵ بێت و سەرنج �خاتە سەر زیادکردنی 

کاریگەرییە ئا�بوریەکان. ئەم کارە سپێردرا �ە کۆمپانیایەکی 
ناوخۆیبی �بۆ جێبەجێکردن. لە ئەنجامدا، ١٧ کەس لە گوندی 

سەرکۆ �بۆ ماوەی دوو مانگی �بڕۆژەکە دامەزرێرنان. پێشبینی 
دەکرێت �بڕۆژەی ئاوەکە �بۆ ١٥ ساڵی داهاتوو لەکاردابێت. ئەم 

�بڕۆژەیە هەردوو �برۆسەی �ەشداریپێکردنی هاو�ەرژەوەند و 
سوودە ئا�بووری و کۆمەاڵیەتیەکان کە لە سرتاتیبژی �بڕۆژەی 

کۆمەاڵیەتی گەنەڵەوە سەرچاوەی گرتووە، هەروەها 
کاریگەرییە درێبژخایەنەکانی �بڕۆژەکەمان لەسەر کۆمەڵگە 

ڕووندەکاتەوە.

نەمانی هەژاری ١  ئاوی خاو�پن و ٦ 
ئاوەڕۆ 
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کاری �ەر�برسیارانە 
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Integrity

:خاڵە بنچینەییەکانی ٢٠٢٠

Ingenuity

v

زیاتر لە ١٠٠ هاواڵتی لە�بواری 
شۆفێبری �ارهەڵگری نەوتی خاو 

�ەشێبوەیەکی سەالمەت ڕاهێنانیان پێکرا

٧٧ ڕاهێنانی �ەدەمەوەچوونی 
فریاگوزاری ئەنجامدران

هە�بوونی سیستمی چاودێبری 

کواڵیتی هەوا �ەڕێبژەی ٪٩٩
٧٩ کارمەند و �ەڵێندەری نوێ 
ڕاهێنانی پێناساندنی تەندروستی و 

سەالمەتی ژینگەیییان �بۆکرا

ئامانجی گەنەڵ ئەوەیە ببێتە کارپێکەرێکی �ەر�برسیار و �ەم پێیە ئێمە �شتگیبری کۆمپانیا ناوخۆییەکان دەکەیبن، 
لەوانە هاوردەکاران و دابینکەرانی ناوخۆ، لە هەوڵەکانیان دا �بۆ �ەرەپێدانی تواناکان کە هاوتا �بن لەگەڵ ئاستی 

پێوەرە نێبودەوڵەتیەکانی کێڵگەی نەوتی. 

وەک هەوڵێکمان �بۆ زیادکردنی کڕیبن لەڕێگەی �ەڵێندەری ناوخۆوە، 
گەنەڵ ڕێبوشوێبن و ڕێکارەکانی خۆی لەگەڵیاندا هاو�ەشکردووە و �ەپێی 

پێویست کاریان لەگەڵ دەکەیبن �بۆ �ەرزکردنەوەی ئاستی کاریان �بۆئەوەی 
داخوازیەکانمان �بهێننەدی. �بۆ نمونە، �ەدرێبژایبی ساڵی ٢٠٢٠ ۆرکشۆ�ەکانی 

کارامەیبی شۆفێبری �ارهەڵگری سەرەکی نەوتی خاو �بۆ زیاتر لە ١٠٠ شۆفێبری 
ناوخۆیبی ئەنجامدرا. �ەشدار�بووان لەڕێگەی ئەم ڕاهێنانەوە لەالیەن �شکنەری 
شۆفێبری مۆڵەتپێدراو )ROSPA( �بێ �ەرانبەر هەڵسەنگاندنیان �بۆ ئەنجامدرا. ئەم 
چاالکیە ڕێبوشوێنی دابینکردنی ناوخۆیمان �ە کردار دەنوێنێت، کاتێک �ارهەڵگر و 
شۆفێبرە ناوخۆییەکان �بۆ جێبەجێکردنی �بڕۆژەکە �ەکاردەهێرنێبن. دابینکەرێکی 

�التفۆرمی سیستمی �ەڕێبوە�بردنی ڤیدیبۆیبی )IVMS( دەسنیشانکرا �بۆ 
دامەزراندن و �ەڕێبوە�بردنی سیستەمەکە. گەنەڵ لەگەڵ دابینکەری ناو�براو 

کاری کرد لەسەر �اشرتکردنی �التفۆرمەکەیان �بۆئەوەی لەگەڵ مەرجەکانی 
کۆمەڵەی نێبودەوڵەتی �ەرهەمهێنەرانی نەوت و گاز )IOGP( تە�ا بێت، ئەمەش 

یارمەتیدەری گەنەڵ و �ەڵێندەری �ارهەڵگرەکان دەبێت توانستی شۆفێبر 
�ەڕێبوە ببەن و سەالمەتی کرێکار �اشرت �کەن. �ە ئەنجامدانی ئەمە، �ەڵێندەری 

ناوخۆیبی دەتوانێت گرێبەستی زیاتر لەگەڵ کۆمپانیا نێبودەوڵەتیەکان کە لە 
هەرێمی کوردستانی عێبراق کاردەکەن �ەدەست �بهێنێت. گەنەڵ یارمەتیدەرە 

لە �نیاتنانی کارامەیبی و لێبهاتووییە ناوخۆییەکان کە دەکرێت �گوازرێنەوە و 
هاوکاتیش ڕێکارەکان و کۆنرتۆڵکردنی کواڵیتی �اشرت �کەن.

دەستە�ەرکردنی ڕاهێنانی شۆفێبری �ارهەڵگری نەوتی خاو �بۆ هاواڵتیانی کورد
�ەهاکان لە کاردا 

هاریکاری

شەفافیەت

کاری �ەر�برسیارانە

کواڵێتی ٤  لەم �ەشەدا
�ەروەردە  

کاری گونجاو و ٨ 
گەشەکردنی 

ئابپوری 
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  کاری �ەر�برسیارانە
 لە هەوڵدایبن �بۆ تۆکمەکردنی �ەیبوەندیەکان لە ئاستی سەرەوە، خوارەوە و لە هەموو

 ڕێکخراوەکەدا، لەوانە لەگەڵ �ەڵێندەران، هاو�ەشان، دەسەاڵتداران، و هاو�ەرژەوەندە
 دەرەکیەکانی تریش. ئێمە سەرنج دەخەینە سەر چەسپاندنی �ەڕێبوە�بردنی مەترسی لە

�ەرەپێدانی کار و چاالکیەکانماندا.
گەنەڵ �ا�ەندە �ە ئەنجامدانی چاالکیەکانمان �ە جۆرێک کە:گەنەڵ �ا�ەندە �ە ئەنجامدانی چاالکیەکانمان �ە جۆرێک کە:

تەندروستی و سەالمەتی کارمەندان و �ەڵێندەرانی خۆی و �ەرژەوەندی گشتی بپارێبزیت
کاریگەریبی لەسەر ژینگەی سروشتی و کۆمەڵگە ناوخۆییەکان کەم �کاتەوە

کارپێکردنێکی سەالمەت و �اراستنی دەستمایە �ە درێبژایبی سووڕی تەمەنی �ەڕێبوە ببات 

بەرەوپێش چوونمان    
وەک ئامادەکاری �بۆ یەکەم �بڕۆژەی نەوت لە سارتا و �بۆ دڵنیا�بوون لە سەالمەتی چاالکیەکانمان، گەنەڵ و کۆمپانیای شیڤرۆن )وەک کارپێکەر( �النێکی کاری گواستنەوەییان جێبەجێکرد 
کە پێداچوونەوەی تایبەت �ە دەروازەی قۆناغەکەی لەخۆگرتببوو کە تێیدا سیستمەکانی �ەڕێبوە�بردنی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی  لەالیەن �سپبۆرانی �ا�ەتەکەوە پێداچوونەوەیان 

پێدا کرا �بۆ دڵنیا�بوون لە تە�ا�بوونی تەواو لەگەڵ �اشرتیبن �براکتیبزە پیشەسازییەکان
خشتەیەکی ڕاهێنانی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی  �بۆ کارامەیبی لەسەر �نەمای ڕۆڵ جێبەجێکرا �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی هەموو کارمەندان �ەشێبوەیەکی سەالمەت ڕاهێرناون �بۆ 

ئەنجامدانی چاالکیەکان
دڵنیاییمان هەیە لەوەی کە �ەڵێندەران ئاگادارن و �ا�ەندن �ە ڕێبوشوێنەکانمانەوە لەڕێگەی هەڵسەنگاندنی تەکنیکی، پێداچوونەوەی ئامادەیبی کارکردن، و �برۆسەی �ەڕێبوە�بردنی توانستی 

�ەڵێندەرەوە
�شکنینی مەیدانی و وردبینیەکانی کێڵگە �ەشێبوەیەکی گونجاو ئەنجامدران و دەرئەنجامەکانی نا�ا�ەندیبی لە تۆمارێکی کرداری مەیدانیدا تۆمار کران و هەتا داخستنی �بڕۆژەکە چاودێبریان  

دەکرێت.

بەرەو ئا�ندە:  
ئێمە �ەردەوام لە هەوڵدایبن �بۆ �اشرتکردنی ئەدا و سیستمەکان و تواناکان و کولتوری سەالمەتی و تەندروستی ژینگەیبی  �ەو �بڕوایەوە کە توانای خۆ �ەدوورگرتن هەیە لە هەموو 

�برینداری و ڕووداوێک. ئێمە سازش ناکەیبن لەسەر سەالمەتی و تەندروستی ژینگەیبی.

 لەم �ەشەدا

22
24

تەندروستی و سەالمەتی
ەوشتی کار

کاری گونجاو و ٨ 
گەشەکردنی 

ئابپوری 
تەندروستی باش ٣

و خۆشگوزەرانی ئاوی خاو�پن و ٦ 
ئاوەڕۆ 

بەکاربپردن و ١٢ 
بەرهەمهێنانی 

بەر�پرسیارانە 
ئاشتی، ١٦ 

داد�ەروەری و 
دامەزراوە 

بەهێپزەکان 

ژیان لەسەر ١٥
زەوی
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   �ەهاکان لە کاردا

 �ەدەمەوەچوونی ڕژان

سفر لەدەستدانی 
ڕاگرتنی بەرایپی �لە ١ 

ڕێبزگرتن

هاریکاری

لەماوەی سێ ساڵی ڕا�بردوودا گەنەڵ تەنها یەک 
ڕووداویشی نە�بووە لە چاالکیەکانیدا کە �بووبێتە 

مایەی ڕاگرتنی �ەرایبی ڕووداوی سەالمەتی �لە ١. 
ئەمەش �ەو مانایە دێت کە هیچ �ەر�بوونێکی �بێ 

�الن یان کۆنرتۆڵ نەکراوی هایدرۆکار�بۆن یان 
مەوادی مەترسیدار ڕووی نەداوە.

ئەم دەستکەوتە سەرنجی گەنەڵ دەسەلمێنێت لەسەر �اراستنی 
دەستمایە �بۆ دڵنیا�بوون لە هە�بوونی کەمرتیبن کاریگەری لەسەر 

ژینگەی دەورو�ەر و چاالکیەکانمان. �بۆ هێنانەدی ئەم ئاستە 
�ااڵیە گەنەڵ �النێکی �ەدەمەوەچوونی ڕاگرتنی �ەرایبی �لە ١ و ٢ 

ی ڕژاویبی �ەگوێبرەی �اشرتیبن �براکتیبزە جیبهانیەکان 
دامەزراندووە.

خاڵە سەرەکیەکانی �ەرنامەکە �بریتیبن لە ئیدامەپێدانی وەرزی و 
تاقیکردنەوەی ئامێبرە گرنگەکان، ڕاهێنانی تیمی �لۆکەکان 

لەڕێگەی جێبەجێکردنی ڕاهێنان و مەشقەکان، و ئامادەکردنی 
�النی �ەدەمەوەچوونی تاکتیکی تایبەت �ە سایت. ئەم �النانە کە 

لەالیەن یەکەکانی کارەوە ئامادەکراون، �ەشێبوەیەکی ڕێکوپێک 
نوێدەکرێنەوە و �ەپێی پێویست هەموو �ەڵێندەرە 

�ەیبوەندیدارەکان �ەشدار دەکات.

�ەرنامەکە لەگەڵ داخوازیەکانی ئێمەدا دەگونجێت �ەجۆرێک کە 
�النی کارکردن  پێداچوونەوەی ئامادەکاری سااڵنەی �بۆ دەکرێت 

�بۆ دیاریکردنی کەلێنە چاوەڕوانکراوەکان لە ئامادەسازیدا و 
دڵنیا�بوون لەوەی هەموو ڕێکارەکان �بۆ �ەدەمەوەچوونێکی 

کاریگەر دەگیبرێنە�ەر کاتێک چاالکییەکان دەستپێدەکەن. �رت 
لەمەش،  هەروەها گەنەڵ هێڵە دەرەکیەکانی �ەیبوەندیکردنی 

لەگەڵ دەزگا حکومیەکان �ەردەوام دەکات. �ەر�برسیارێتی 
�ەرەپێدان و جێبەجێکردنی ئەم ڕێکارانە دەکەوێتە ئەستۆی 

یەکەکانی کار، ئەمەش سەر�ەرشتی گونجاو دەکرێت و 
ڕا�بۆرتکردنی لەچوارچێبوەی گروو�ەکەدا �بۆ ئەنجام دەدرێت. 

ژیان لەسەر ١٥
زەوی
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تەندروستی و سەالمەتی 

٠ ڕووداوی �بریندار�بوون 
٠ ڕاگرتنی �ەرایبی 

ڕووداوی سەالمەتی �لە ١

 SIMEX ٢ راهێنانی
ئەنجامدرا

٦٧ سەردانی مەیدانی 
تەندروستی و سەالمەتی 

ژینگەیبی ئەنجامدرا

٣٥٤ ڕاهێنانی 
تەندروستی و سەالمەتی 

ژینگەیبی ئەنجامدرا

٦٢٦ چاودێبری 
سەالمەتی پێشکەشکران 

ئێمە �ا�ەندی خۆمان �ە سەالمەتی و ڕێبوشوێبن و 
ڕێکارەکانمان لەگەڵ هەموو �ەڵێندەران هاو�ەش دەکەیبن 

و لەگەڵیاندا کاردەکەیبن �بۆ �ەرزکردنەوەی ئاستیان �بۆ 
هێنانەدی مەرجەکانمان

ڕێبوشوێنی تەندروستی و سەالمەتی 
ژینگەیبی  گەنەڵ �ەردەوام دەبێت لە 

ڕەنگدانەوەی �اشرتیبن �براکتیبزە 
نێبودەوڵەتیەکان، لەوانە و سنوردار نییە 

�ە کۆمەڵەی نێبودەوڵەتی 
�ەرهەمهێنەرانی نەوت و گاز، 

پێوەرەکانی ئەدای دامەزراوەی دارایبی 
نێبودەوڵەتی )IFC( و چوارچێبوەی کاری 

�ەرەپێدانی �ەردەوامیبی ئەنجومەنی 
.)ICMM( نێبودەوڵەتی کان و کانزاکان

گەنەڵ �ا�ەندە �ە �ەرزتریبن پێوەرەکانی تەندروستی و 
سەالمەتی. ئێمە لە گەنەڵ لەو �بڕوایەدایبن دەتوانرێت خۆمان 

�ە دوور�گریبن لە هەموو �برینداری و ڕووداوێک، و سەالمەتی 
چاالکیەکانمان وهێبزی کار هەمیشە ترۆ�کی پێشینەییمان �بووە 

و دەبێت.

بەڕ�پوەبپردنی سەالمەتی
ئامانجی گەنەڵ �ا�ەند�بوونە �ە �ەرزتریبن پێوەرەکانی کارکردن �بۆ 

ئەوەی �توانێت شوێنکارێکی سەالمەت �بۆ کارمەندان و 
�ەڵێندەرانی دەستە�ەر �کات. سیستمی �ەڕێبوە�بردنی تەندروستی 

و سەالمەتی ژینگەیبی  ئێمە لەسەر �نەمای ڕێبوشوێنی 
تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی  گەنەڵ و پێوەرە 

دامەزراوەییەکانی وەک �ەڕێبوە�بردنی مەترسی، �ەڕێبوە�بردنی 
تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی  �ەڵێندەر، �ەڕێبوە�بردنی 

�ەدەمەوەچوون و قەیبرانی فریاکەوتن، �ەڕێبوە�بردنی مەوادە 
مەترسیدارەکان، �ەڕێبوە�بردنی گواستنەوە، و ڕا�بۆرتکردن و 

لێکۆڵینەوەی ڕووداو �نیاترناوە، کە چوارچێبوەی �ەڕێبوە�بردنی 
تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی  دەستە�ەر دەکەن. هەر 
تیمێکی دەستمایە �ەر�برسیارە لە �ەرەپێدان و جێبەجێکردنی 

ڕێکارەکانی تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی  گەنەڵ و ڕاهێنان 
لەسەر ئاستی ناوخۆیبی، �ەڕەچاوکردنی سەر�ەرشتی گونجاو و 

ئامادەکردنی ڕا�بۆرت لە چوارچێبوەی گروو�ەکەدا. 

ئێمە �ا�ەندی خۆمان �ە سەالمەتی و ڕێبوشوێبن و ڕێکارەکانمان 
لەگەڵ هەموو �ەڵێندەران هاو�ەش دەکەیبن و لەگەڵیاندا 

کاردەکەیبن �بۆ �ەرزکردنەوەی ئاستیان �بۆ هێنانەدی 
مەرجەکانمان

ئێمە هەڵدەستیبن �ە جێبەجێکردنی ڕێکارەکانی 
هێبورکردنەوە �ەپێی گونجان و توانای ئەنجامدان لەڕێگەی 

سیستمی �ەڕێبوە�بردنی مەترسیەکانمانەوە �بۆ ڕێگریکردن 
لە ڕووداو و کەمکردنەوەی کاریگەریبی نەرێنی لەسەر 

خەڵک و ژینگە و دەستمایەکان لەکاتی ڕووداودا.

ئێمە سیستمێکی �ەڕێبوە�بردنی تەندروستی و سەالمەتی و 
ژینگەیبی  لەسەر �نەمای مەترسی �ەردەوامی �بێ دەدەیبن 

�ەجۆرێک کە لەگەڵ پێوەرە پیشەسازیەکان و �اشرتیبن 
�براکتیبزەکان �بۆ دەستە�ەرکردنی ئاسانکاریەکان، 

ئامێبرەکان، ڕێکارەکان، ڕاهێنان و سەرچاوە پێویستەکان 
�بۆ فەراهەمکردنی چاالکی سەالمەت و کەمکردنەوەی 

مەترسیەکان هەتا نزمرتیبن ئاستی گونجاو و کرداریبی 
)ALARP(. گەنەڵ �ەردەوام دەبێت لەسەر �ەرەپێدانی 

کارامەیبی هێبزی کارمان لەڕێگەی خولەکانی ڕاهێنان �ە 
شێبوەیەکی �ەردەوام. تەنها لەساڵی ٢٠٢٠ دا توانیبومانە ٦٧ 
سەردانی مەیدانی �ەڕێبوە�بردنی تەندروستی و سەالمەتی و 
ژینگەیبی  و ٧٧ ڕاهێنانی �ەدەمەوەچوونی فریاکەوتن و دوو 

ڕاهێنانی الساییکردنەوە )SIMEX( ئەنجام �دەیبن. 

گەنەڵ لەڕێگەی ئەم �برۆسەی �ەشداریپێکردنەوە 
دەیەوێت تواناکانی هەمووان �ەهێبز �کات �بۆ دەستێبوەردان 

و ڕاگرتنی هەر کارێک کە �ە ناسەالمەت دا�رنێت و 
لێپرسینەوە لە هەموو کارمەندان دەکرێت سە�ارەت �ە 

ئەدای تەندروستی و سەالمەتی و ژینگەیبی. ئێمە �ا�ەندیبی 
خۆمان �ە سەالمەتی لەگەڵ هەموو �ەڵێندەران هاو�ەش 

دەکەیبن و �ەپێی پێویست لەگەڵیاندا کاردەکەیبن �بۆ 
�ەرزکردنەوەی ئاستیان �بۆ هێنانەدی مەرجەکانمان. �رت 

لەمەش، هەریەک لە سەرۆک �ەش و �ەڕێبوە�ەری 
�لۆکەکان �ەر�برسن لە تێگەیشنت لە مەودای مەترسیەکانی 

تەندروستی و سەالمەتی و ژینگەیبی  و پێدانی �ایەخی 
گونجاو �ە هەریەک لەمانە لەڕووی ئاستی وردەکاری و 

هەوڵدان �بۆ �ەکارهێنانیان لە هەڵسەنگاندنی مەترسیەکان، 
جێبەجێکردنی کۆنرتۆڵەکان، سەر�ەرشتیکردنی تیمەکانیان 

و چاودێبریکردنی مەترسی.

کاری �ەر�برسیارانە
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�نەماکانی ڕەفتار     
لە کانونی دووەمی ٢٠٢٠، �ەهاکانی گەنەڵ �ە گرووپ ناسێرنا، کە شێبوازی ژیان 

و کارکردنی ڕۆژانەمانی �ە فەرمی ناساند و ڕێنمایبی ئەو ڕێبازەی کرد کە گەنەڵ 
لەسەری �ەردەوامە. �بۆ تەواوکردن و جەختکردنەوەی �ا�ەندیمان �ەو �نەمایانەوە، 

لەماوەی وەرزی چوارەمی ٢٠٢٠ دا، خولەکانی ڕاهێنانی ئۆنالیبن �ە مە�ەستی 
تۆکمەکردنی �نەماکانمان هاوکات لەگەڵ ڕێبوشوێبن و ڕێکارەکانی �ا�ەندی یاسایبی 

ناوخۆی گەنەڵ ئەنجام دران.

�ە �شتگیبریکردنی دووان لە ئەندامانی لیبژنەی جێبەجێکار �بۆ هەریەک لە خولەکانی 
ڕاهێنان، �ەشدار�بووانی خولەکان �بریتی �بوون لە هەموو کارمەندانی گەنەڵ، 

لەوانە �ەڵێندەرانی گەنەڵ. �ا�ەتەکانی ڕاهێنانەکە )لەوانە �برسیارە نمونەییەکان( �ە 
�ەکارهێنانی سیناریبۆی وەرگیبراو لە ژیانی ڕۆژانە لەسەر �نەمای گرفتە ئاکارییەکان 

داڕێبژرا�بوون و لەالیەن �ەشی یاسایبی ئامادە کرا�بوون و ئاسانکاریان �بۆ کرا�بوو، 
�ەجۆرێک کە �ەشدار�بووان ڕۆڵی سەرەکیان لە هەریەک لە سیناریبۆکاندا دەبینی 
و ئەمەش خولەکانی ڕاهێنانی �ەسوود و سەرنج ڕاکێش کرد�بوو. لە ڕێگەی ئەم 

خوالنەی ڕاهێنانەوە توانیمان ٤٠ کاتژمێبر ڕاهێنانی تایبەتکراو �ە �نەماکان و ڕێبوشوێبن 
و ڕێکارەکانی �ا�ەندیبی یاسایبی ئەنجام �دەیبن.

�رت لەمەش، هاو�ەشانی کارمان )ئەوانەی لە�بری گەنەڵ �ەیبوەندیان هەیە لەگەڵ 
الیەنانی تر( لە �نەماکانمان ئاگادار کردەوە و پێشبینیەکانی گەنەڵمان �بۆ خستەڕوو �ە 

مە�ەستی هاندانی شەفافیەت لە مامەڵەکانماندا.

یاسای ڕەفتارمان لەم �ەهایانەوە سەرچاوەیان گرتووە و �بریتیە لە �ا�ەندیمان �ە 
مامەڵەکردن �ە شێبوەیەکی دروست لەگەڵ هەموو هاو�ەرژەوەندەکانمان لەوانە 

هێبزی کارمان. یاسای ڕەفتاری گەنەڵ پێشبینیەکی ڕوون و ئاشکرا لەخۆدەگرێت 
دەر�ارەی پێشبینی ئێمە لە چۆنێتی ڕەفتاری کارمەندانمان کاتێک هەڵدەسنت 

�ە ئەنجامدانی هەر چاالکیەک کە راستەوخۆ یان ناراستەوخۆ �ەیبوەندی �ە 
کارەکەمانەوە هەیە.

ئێمە �بڕوای تەواومان هەیە کە هێنانەدی مە�ەستەکەمان لەوەی ببینە �ەشدارێکی 
�ەر�برسیار لەڕووی کۆمەاڵیەتیەوە �ەرامبەر کۆمەڵگەی وزەی جیبهانی پێویست 

�ەوە دەکات کە تەنها پێوەری گەنەڵ دەستکەوتەکانمان نەبێت، �ەڵکو شێبوازی 
�ەدەستهێنانەکەشی لە�ەرچاو �گیبرێت. لە�ەرئەوە یاسای رەفتار ئاماژە دەدات �ە 

�ەها دامەزراوەییەکانمان و پیادەکردنیان لە چاالکیەکانی ڕۆژانەمان و �بڕیارەکانمان 
دیاری دەکات.

یاسای ڕەفتار �ا�ەندییە دامەزراوەییەکانمان و هەروەها مەرجە تاکە کەسییەکانی 
سەرجەم هێبزی کاری گەنەڵ دیاری دەکات. دەشێت هەر شکستێکی کارمەندان لە 

�ا�ەند�بوون �ە یاسای ڕەفتار و ڕێبوشوێنەکانمانەوە ببێتە مایەی کرداری تەمبێکاری. 
�رت لەمەش، �بۆ ئەوەی دڵنیابین لە هاریکاری و کارکردنمان لەگەڵ الیەنانی سێبهەم 

�ەجۆرێک کە ڕەنگدانەوەی �ەهاکانمان بێت، پێویستە لەسەر هاو�ەشانی کارمان 
�ەگوێبرەی ڕێبوشوێبن و ڕێکارەکانمان وەک �ەشێک لە �برۆسەی �ەسەندکردنی 

تۆمارکردن، واژۆی �بڕوانامەی �ەهاکانمان �کەن.

شەفافیەت

داهێنان 

ڕ�پزگرتن

هاریکاری

لێپرسینەوە 

ڕاهێنانەکانی گەنەڵ لەڕێگەی خولی ئۆنالیبن و خولی ڕوو �ە 
ڕوو ئەنجام دەدرێبن، کە تیایدا هەریەک لە یەکەکانی کار 

�ەر�برسیارێتی دەگرنە ئەستۆ �بۆ جێبەجێکردن، �ە �شت 
�ەسنت �ە چاودێبری و ڕا�بۆرتکردنی گونجاو لەنێبو 

گروو�ەکەدا.

ئێمە �ە �ەکارهێنانی شێبوازی خۆمان کە لەسەر �نەمای 
مەترسیە و سەرنج دەخاتە سەر نەهێشتنی �ەرتیبل، 

کۆنرتۆڵکردنی ئا�ڵوقە  �ازرگانیەکانی هەناردە و هاوردە و 
ئاسانکاری خۆدزینەوەی تاوانکارانەی الیەنی سێبهەم لە �اج، 

�برۆسەی پێداچوونەوەی پێویست ئەنجام دەدەیبن �ە 
�ەکارهێنانی ڕێکارەکانی ڕا�برسی دەر�ارەی هاو�ەشانی 

کاری الیەنی سێبهەم )ئەوانەی لە�بری گەنەڵ �ەیبوەندیان 
هەیە لەگەڵ الیەنانی تر( پێش ئەوەی لەگەڵیان کار 

�کەیبن. گەنەڵ  �ەالیەوە �اشرتە کارەکەی لەدەست �دات 
لەوەی لە ڕەفتارێکەوە تێبوە �گلێت کە لەگەڵ ئەو 

پێوەرانەدا ناتە�ایە کە �ەسەر خۆمان و هاو�ەشانی کارماندا 
جێبەجێیان دەکەیبن.  ئێمە لەڕێگەی ئەندامێتیمان لە 

ترەیس ئینتەرناشناڵ )Trace International( و 
ڕێکخراوی شەفافیەتی نێبودەوڵەتی �ەریتانیاوە 

)Transparency International UK( �ا�ەندی 
دەرەکی خۆمان دەسەلمێنیبن �بۆ جێبەجێکردنی کارەکانمان 

�ە ئاکار و یاسایبی و �ەر�برسیارانەوە. 

ئێمە هەموومان �شتیبوانی 
�ەکۆمەڵ �بۆ کولتورێکی 

�ا�ەند�بوون �ە سفر لێبووردەیبی 
�ەرامبەر �ەرتیبل دەردە�بڕیبن
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کاری �ەر�برسیارانە ڕەوشتی کار



ڕێبوشوێنی تەندروستی و سەالمەتی 
ژینگەییکارپێکردنی یاسای ڕەفتار �بریتیە 

لە کارپێکردنی ڕەفتاری گەنەڵ، 
ئەنجامدانی شتەکان �ە ڕێگەیەکی �اشرت 
و دروستکردنی جیاوازییەکی �ەرجەستە 

لە ژیانی خەڵکدا.
دژە بەرتیپل

گەنەڵ لێبووردەیبی نییە �ەرانبەر هەر جۆرێکی �ەرتیبل و 
�ا�ەندە �ە چەسپاندنی هەموو یاسا کارپێکراوەکان و 

ڕێگریکردن و دۆزینەوە و �ەرەنگار�بوونەوەی گەندەڵی لە 
هەموو مامەڵەکانی کاریدا.

ئەمە �ەسەر هەموو کارمەندان، �ەڵێندەران، یان 
الیەنەکانی سێیەم کە خزمەتگوزاریەکان �بۆ گەنەڵ 

دەستە�ەر دەکەن یان لە�بری گەنەڵ کاردەکەن جێ �ە جێ 
دەکرێت. گەنەڵ لەڕێگەی ڕێبوشوێبن و ڕێکارەکانی 

خۆیەوە �بۆ نەهێشتنی �ەرتیبل کۆمەڵە ڕێسایەکی داناوە کە 
لەسەر ماڵپەڕەکەمان �بۆ هەمووان �ەردەسنت. ئەم 

ڕێبوشوێبن و ڕێکارانە ڕێنمایبی �بۆ کارمەندان لەسەر 
هەڵسەنگاندنی مەترسیەکان، تێگەیشنت لە یاسا 

کارپێکراوەکانی نەهێشتنی �ەرتیبل و ڕا�بۆرتکردنی 
نیگەرانیەکان �ەڕێگەی کەناڵە دروستەکان لەخۆدەگرن. 

ڕێبوشوێبن و ڕێکارەکانی گەنەڵ �بۆ نەهێشتنی �ەرتیبل 
لەالیەن دەستەی �ەڕێبوە�ەران و �ەڕێبوە�بردنی �ااڵوە �ە 

تەواوی �ەسەند کراون و �ەهاوکاری نێبوان 
هاو�ەرژەوەندانی گروو�ەکە �شتیبوانی زیاتریشی 

لێدەکرێت. ئێمە هەموومان ڕۆڵی خۆمان هەیە لە 
سەلماندنی �ا�ەندیبی �ەکۆمەڵمان �ە لەخۆگرتنی 

کولتورێکی �ا�ەندیبی �شتبەستوو �ە �نەماکانی ڕەفتاری 
گەنەڵ و �ەها دامەزراوەییەکانمان. الی خوارەوە شەش 

ڕەگەزی �نچینەیبی �ەرنامەی گەنەڵ دەبینن �بۆ �ا�ەند�بوون 
�ە نەهێشتنی �ەرتیبل. وردەکاری زیاتر دەر�ارەی 

ڕێبوشوێنی ئێمە �بۆ نەهێشتنی �ەرتیبل و ڕێکارەکانی 
نەهێشتنی �ەرتیبل لەسەر ماڵپەڕی گەنەڵ هەیە.

سەرکردا�ەتی و �ابەندی لە ئاستی لوتکەدا: 
ڕێبوشوێبن و ڕێکارەکانی گەنەڵ �بۆ نەهێشتنی �ەرتیبل 

لەالیەن دەستەی �ەڕێبوە�ەران و �ەڕێبوە�بردنی �ااڵوە �ە 
تەواوی �شتیبوانی دەکرێت. ئەمەش �ە هاریکاری نێبوان 

هاو�ەرژەوەندانی گروو�ەکە، وەک �ەڕێبوە�ەرانی 
کارکردن، دارایبی، کڕیبن و سەرچاوە مرۆییەکان. ئێمە 

هەموومان �شتیبوانی �ەکۆمەڵ دەردە�بڕیبن �بۆ کولتورێکی 
�ا�ەند�بوون �ە سفر لێبووردەیبی �ەرانبەر �ەرتیبل.

ڕێپوشوێپن و ڕێکارەکان: ئێمە ڕێبوشوێنی گونجاو 
دەگرینە�ەر و ڕێبازێکی �شبەستوو �ە مەترسی �بۆ کارکردن 
لەسەر نەهێشتنی �ەرتیبل �ەیبڕەو دەکەیبن، کە سروشتی 

�ەیبوەندی کارمەندانی گەنەڵ لەگەڵ کار�ەدەستانی 
حکومی و/یان ناحکومی ڕێک دەخەن. پێویستە 

پێداچوونەوە �کرێت �ە دیاری یان هۆکارەکانی 
دڵخۆشکردن، گەشتکردن، یان هەر شتێکی �ەهاداری تر 

پێش ئەوەی پێشکەش �کرێبن �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی کە لە 
هەموو �ارودۆخەکاندا یاسایبی و گونجاون. هەندێک 

موجامەالتی کار هەن کە قەدەغەن، و هەندێکی تریان 
هەن کە پێویستیان �ە ڕەزامەندی پێشوەختی �ەشی 

یاسایبی دەبێت پێش ئەوەی پێشکەش �کرێبن. سنوری ئەو 
حاڵەتانەی کە پێویستیان �ە وەرگرتنی ڕەزامەندییە لە 

ڕێکارەکانی نەهێشتنی �ەرتیبل دا هاتووە. هەروەها گەنەڵ 
هەندێک ڕێبوشوێنی دەر�ارەی �ەکارهێنانی �ارەی نەختینە 

لەو شوێنانەدا داناوە کە کاری تێدا دەکە�پن.

تیمی گونجاو لە هەریەک لە یەکەکانی کار �ەر�برسیارێتی 
هەڵدەگرن �بۆ جێبەجێکردنی هەموو ڕێبوشوێبن و ڕێکارەکان 

لە سەر ئاستی کارکردن، ئەمەش �شت �ە سەر�ەرشتی 
گونجاو و ڕا�بۆرتکردنی نێبو گروو�ەکە دە�ەستێت.

هەڵسەنگاندنی مەترسی: ئێمە �ەشێبوەیەکی ڕێکخراو 
هەڵدەستیبن �ە هەڵسەنگاندنی ئاستی �ا�ەند�بوون �بۆ 

ئەوەی �بزانیبن لە چ ئاستێکدا کارمەندانی گەنەڵ لەگەڵ 
کار�ەدەستانی حکومی، الیەنانی سێبهەم و هەر 

نێبوەندگیبرێکدا کارەکانیان ئەنجام دەدەن.

ڕێکارەکانی پێداچوونەو: ئێمە ڕێکاری پێداچوونەوەی 
پێویستمان هەیە کە پێویستە پێش �ەشداریپێکردنی هەر 

هاو�ەشێکی کار )ئەوانەی لە�بری گەنەڵ �ەیبوەندیان هەیە 
لەگەڵ الیەنانی تر( �ەیبڕەو �کرێبن. هەڵسەنگاندن �بۆ هەر 

ئاماژەیەکی سوور دەکرێت و �ەپێی پێویست چارەسەر 
دەکرێت �بۆ کەمکردنەوەی هەر مەترسیەکی دیاریکراوی 

�ەیبوەندیدار �ە �ا�ەندییەوە.

ڕاهێنان و �ە�پوەند�کردن: سەرکردایەتی گەنەڵ 
گرنگی �ا�ەند�بوون �ە نەهێشتنی �ەرتیبل دەگەیەنێت و 

ئەمەش لەڕێگەی ڕاهێنانی ئۆنالیبن و ڕاهێنانی ڕوو �ە ڕوو 
�ەشێبوەیەکی ڕێکخراو �شتیبوانی لێدەکرێت. ڕاهێنان لەگەڵ 

�ەرەپێدانی ڕێکخستنی ژینگەدا دەگونجێرنێت.

چاودێپری: �بۆ تۆکمەکردنی چاودێبری پێویست �بۆ 
�ەرنامەی �ا�ەندیمان، ئێمە هەستاویبن �ە �ەیبڕەوکردنی: 

)i( چاودێبری، )ii( وردبینی/ پێداچونەوەکانی �ا�ەندیبی 
وەرزی و )iii( �ەدەمەوەچوونی ئەو �ا�ەتانەی دێنە کایەوە 

�ە ڕەچاوکردنیان وەک �ەشێک لە سێ چاالکیە 
سەرەکیەکانمان. گۆڕانکاری پێویست دەدرێت �ە لیبژنەی 

وردبینی �ە شێبوەیەکی ڕێکخراو.

 ڕەگەزەکانی
 �ەرنامەی

 �ا�ەند�بوون
 �ە نەهێشتنی

�ەرتیبل

ڕەوشتی کار

سەرکردایەتی و 
�ابەندی لە ئاستی 

لوتکەدا

 ڕ�کارەکانی 
پێداچوونەوە

چاود�پری

ڕاهێنان و 
�ەیپوەندیکردن

ڕ�پوشو�پن و 
ڕ�کارەکان

هەڵسەنگاندنی 
مەترسی
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کاری �ەر�برسیارانە



٠ زیادەڕەوی گازەکانی 
هایدرۆکسیدی گۆگرد و دووانە 

ئۆکیسدی گۆگرد

٢ ڕاهێنانی �ەدەمەوەچوونی 
ڕژاوی و مەشقی ڕژاوی لە سارتا �ە 

ئامادە�بوونی �ەڵێندەران و کۆمپانیای 
شیڤرۆن ئەنجامدرا

٤ �شکنینی سایت �بۆ �ەڵێندەری 
گشتی خاشاک و �ااڵوتگەکان �بۆ 

گرێبەستی ئاویبی ئاوەڕۆ ئەنجامدرا

٥ ڕاهێنانی �ەڕێبوە�بردنی خاشاک 
�بۆ هەموو سایتەکان و 

دەستپێکردنی �برۆسەی 
جیاکردنەوەی خاشاک و هەڵمەتی 

دوو�ارە�ەکارهێنانەوە لە هەموو 
چاالکیەکانی سارتا دا

دوو�ارە�ەکارهێنانەوەی 

٪٧٣ خاشاکی نامەترسیدار 
لە سارتا

هە�بوونی سیستمی چاودێبری 

کواڵیتی هەوا  �ەڕێبژەی ٪٩٩

�ەڕێبوە�بردنی ژینگە

گەنەڵ �ا�ەندە �ە ئەنجامدانی 
چاالکیەکانی �ەجۆرێک کە کاریگەریبی 

�بۆسەر ژینگەی سروشتی و کۆمەڵگە 
ناوخۆییەکان کەم �کاتەوە. ڕێبزگرتن لە 

ژینگە ڕەگەزێکی �نەڕەتی کارەکانی 
گەنەڵە.

ئێمە �ا�ەندیبن �ە �ەیبوەست �بوون �ە پێوەرە �ااڵکانی 
ژینگەیبی، کەمکردنەوەی دەرچوونەکان و �ەکارهێنانی 

سەرچاوە سروشتیەکان، �ەڕێبوە�بردنی گونجاوی خاشاک، 
ڕێگریکردن لە پیسببوونی هەوا، و �اراستنی هەمەچەشنی 

زیندەیبی. گەنەڵ �ەها ژینگەییەکانی �ە قازانج یان �ەرهەم 
ناگۆڕیتەوە. ئێمە هەڵدەستیبن �ە هەڵسەنگاندن و 

چاودێبریکردنی الیەن و کاریگەرییەکانی ژینگە وەک �ەشێک 
لە �برۆسەی هەڵسەنگاندنی کاریگەریبی ژینگە، و ئێمە لە 

هەوڵدایبن �بۆ کەمکردنەوەی جێ �ەنجە ژینگەییەکانمان و 
�اراستنی هەمەچەشنی زیندەیبی  وەک �ەشێک لە 

�شتگیبریمان �بۆ ئامانجەکانی گواستنەوەی وزە.

ڕێبازی بەڕ�پوەبپردنی ژینگەیپی
�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی لە گەنەڵ �ە �ەیبڕەوکردنی ڕێبازێکی 

خۆ�ارێبزی لەسەر �نەمایەکی تۆکمە �بۆ هەڵسەنگاندنی 
مەترسی �نیات دەنرێت پێش دەستپێکردن �ە هەر 

�بڕۆژەیەک و شێبوازی کاری �سپبۆرانە لە هەر قۆناغێکی 
دواتردا. �ا�ەند�بوون �ە ڕێبوشوێنی تەندروستی و سەالمەتی 

و ژینگەیبی ، پێوەرەکان و ڕێکارەکانی گەنەڵ لەسەر هەموو 
کارمەندان و �ەڵێندەرانی گەنەڵ پێویستە و لەڕێگەی 

ڕاهێنانی وەرزی و سەردانە مەیدانیەکانەوە جەختی لەسەر 
دەکرێتەوە. ئەم ڕێبوشوێبن و ڕاهێنانانە لەالیەن تیمەکانی 

کار و تیمەکانی تەندروستی و سەالمەتی و ژینگەیبی  
�ەرەیان پێدەدرێت و جێبەجێ دەکرێبن �ەگوێبرەی چاودێبری 

و ڕا�بۆرتکردنی گونجاو لەنێبو گروو�ەکەدا.

لە ٢٠٢٠ دا، ٦٧ سەردانی مەیدانی �ەڕێبوە�بردنی 
تەندروستی و سەالمەتی و ژینگەیبی  ئەنجامدرا. پێوەر و 

 ISO برۆسەکانی �ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی گەنەڵ �ەگوێبرەی�
١٤٠٠١ و �اشرتیبن �براکتیبزە نێبودەوڵەتیەکان �ەرەیان 

پێدەدرێت. �ەرەو پێشچوونمان لە وەرگرتنی �بڕوانامەی 
ISO ١٤٠٠١ لەڕاستەڕێدایە و پێشبینی دەکەیبن کە 

�برۆسەی وەرگرتنی �بروانامەکە لە ٢٠٢٢ دا �ە 
سەرکەوتوویبی تەواو �کرێت. �ەیبڕەوکردنی ئەم 

چوارچێبوەی کارە و �ەڵگەنامە �ەیبوەندیدارەکانی لەسەر 
�نەمای �براکتیبزەکردنی ›�الن دا�نێ-ئەنجامی �دە-بیپشکنە-
کاری لەسەر �کە‹ �نیاترناوە کە هانی چاکسازی �ەردەوامی 

ئەدای ژینگەیبی کۆمپانیاکە دەدات.

هەڵسەنگاندنەکانی کاریگەریپی ژینگەیپی، 
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی 

گەنەڵ �ا�ەندە �ە ڕێساکانی تایبەت �ە واڵتەوە و 
هەڵسەنگاندنەکانی کاریگەریبی ژینگەیبی، کۆمەاڵیەتی و 

تەندروستی وەک ئامڕازێكی سەرەکی �الندانان �بۆ �بڕۆژە و 
�ەرەپێدانە سەرەکیە نوێکان لە قۆناغی �النداناندا 

�ەکاردێنێت. هەڵسەنگاندنەکانی کاریگەریبی ژینگەیبی، 
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی �ەشێبوەیەکی �ەرایبی �بۆ 
�ەدەستهێنانی وە�ەرهێنانەکانی �بڕۆژە، ڕەزامەندی و 

ڕێگەپێدانەکان، �شتیبوانیکردنی �بڕیارەکانی �اراسنت، 
�ەدەستهێنانی �ەیبوەندیەکی �اشرت لەگەڵ 

هاو�ەرژەوەندەکان و �اراسنت و �اشرتکردنی ناو�انگی گەنەڵ 
ئەنجام دەدات. ئەنجامی هەڵسەنگاندنەکانی کاریگەریبی 

ژینگەیبی، کۆمەاڵیەتی و تەندروستی �النی �ەڕێبوە�بردنی 
ژینگەیبی و کۆمەاڵیەتیمان )ESMP( دیاری دەکات کە 

پێوەری پێویستی �ەڕێبوە�بردن دادەنێت �بۆ �ەدوور �بوون یان 
کەمکردنەوەی کاریگەرییە �ەیبوەندیدارەکان �ە �بڕۆژەکە و 

جێبەجێکردنی �النەکانی چاودێبری و �ەڕێبوە�بردن. ئەمانە 
پێش دەستپێکردن و لەکاتی چاالکیەکاندا جێبەجێ دەکرێبن. 

لە ٢٠٢٠، گەنەڵ دوو �بڕۆژەی کاریگەریبی ژینگەیبی، 
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی ی �بۆ کارەکانی سارتا �ە 

سەرکەوتوویبی ئەنجامدا.
گەنەڵ �ەیبڕەوی �برۆسەی کاریگەریبی ژینگەیبی، 

کۆمەاڵیەتی و تەندروستی  دامەزراوەی دارایبی 
نێبودەوڵەتی )IFC( دەکات. ڕەگەزە �نەڕەتیەکانی الی 

خوارەوە هاتوون:
�شکنیبن: دیاریکردنی ئاستی وردەکاریبی پێویست

دیاریکردنی مەودا: �ا�ەت و کاریگەرییەکانی �بڕۆژەکە 
چیین؛ هاو�ەرژەوەندەکان کێبن؛ دۆخی ئێستای ژینگە چۆنە

توێبژینەوەکانی هێڵی دەستپێک: دانانی خاڵی �نەڕەتی �بۆ 
ئەوەی �توانرێت هەر گۆڕنکاریەکی داهاتووی �ەیبوەندیدار 

�ە �بڕۆژەکەوە هەڵسەنگاندنی �بۆ ئەنجام �درێت و 
پێشکەشکردنی زانیاری �بۆ چاودێبریکردنی �ەردەوامی 

توانستی هەمەچەشنی زیندەی
شیکردنەوەی کاریگەریبی: کاریگەرییە ژینگەیبی، 

کۆمەاڵیەتی، و کاریگەریبی تری �ەیبوەندیدار �بۆ سەر 
�بڕۆژەکە چیین

هەڵسەنگاندنی گرنگی: دیاریکردنی کاریگەرییەکان �ەوەی 
ئایا  جێبی ڕەزامەندیبن

کەم کردنەوە و �ەڕێبوە�بردنی کاریگەریبی: چۆن دەتوانرێت 
ئەو کاریگەرییانە هێبور�کرێنەوە، کەم �کرێنەوە، یان 

کۆنرتۆڵ �کرێبن
ڕەچاوکردنی جێگرەوەکان: �ەراوردکردنی کاریگەرییە 

چاوەڕوانکراوەکان و �بژاردەکانی کەم کردنەوە �ە 
زنجیبرەکانی دیبزایبن، شوێبن، تەکنۆلۆژیا و کاری جێگرەوە

چاودێبریکردن و پێداچوونەوە: �ەرەپێدانی �النێکی 
�ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی کە سەرچاوەکان، ئەرکەکان، و 

�ەر�برسیارێتیەکان دیاری �کات کە �بۆ �ەڕێبوە�بردنی 
کاریگەرییەکان و جێبەجێکردنی ڕێکارەکانی کەم کردنەوە 
پێویسنت؛ دەستپێکردن �ە چاودێبریکردن و پێداچوونەوە �ە 

�بڕۆژەکەدا
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 دیکۆمێنتکردنی ئاسەواری کۆن وەک �ەشێک لە �برۆسەی
 هەڵسەنگاندنی کاریگەریبی ژینگەیبی، کۆمەاڵیەتی و

لە قەرەداغ )ESHIA( تەندروستی

ئاشکراکردن و ئاگادار کردنەوە 
گەنەڵ �بڕوای �ە کولتورێکی کراوەییە و هەڵگرتنی 

�ەر�برسیارێتی ئەرکێکی �نچینەییە �بۆ ڕێگریکردن لە 
ڕەفتاری نائاکاریبی و چارەسەرکردنی كێشەکان لەکاتی 

ڕوودانیان.

لە�ەرئەوە گەنەڵ هانی هەموو کارمەندان و �ەڵێندەرانی 
الیەنی سێبهەممان دەدات هەر نیگەرانیەکیان هەیە 

بیگەیەنن و ئاشکرای �کەن هەروەک لە ڕێبوشوێنی 
ئاشکراکردنی گەندەڵی و ستەملێکراوی ئێمەدا دیاری 

کراوە. ئەم ڕێبوشوێنە �ەسەر هەموو کەسەکان لە هەموو 
ئاستەکانی نێبو گروو�ەکەدا دەچەسپێت، لەوانە 

�ەڕێبوە�ەرانی گەنەڵ، �ەر�برسان، کارمەندان، کارمەندانی 
گرێبەست، و هاوکاران. گەنەڵ خزمەتگوزارییەکی 

ڕا�بۆرتکردنی نهێنی هەیە کە لەالیەن الیەنێکی سێبهەمەوە 
�ەڕێبوە دە�برێت �ە مە�ەستی ڕا�بۆرتکردنی �ارێبزراو و 
نەناسراوەی هەرکێشەیەک. گەنەڵ لەم ڕێبوشوێنەدا 

�ا�ەندییەک دەردە�بڕێت کە ئەوانەی �ەگوێبرەی ئەم 
ڕێبوشوێنە ئاشکراکردنی �ارێبزراو ئەنجام دەدەن 

�ەرکەوتەی هیچ مامەڵەیەکی خراپ نا�بن �ەهۆی گەیاندنی 
نیگەرانی �ە نیاز�اکیەوە. �ەهیچ شێبوەیەک ڕێگە نادرێت �ە 
هەڕەشە کردن لە کارمەند یان تۆڵە لێکردنەوە لە ئەنجامی 

ئاشکراکردنی گەندەڵی. ئازاردانی هەر کارمەندێک یان 
ڕێگریکردن لێبی لە گەیاندنی �ا�ەتێکی نیگەرانی �ە 

�ەدڕەفتاری ئەژمار دەکرێت و دەشێت ببێتە مایەی کرداری 
تەمبێکاری.

هەموو ڕووداوێکی ئاشکراکردنی گەندەڵی �بۆ دەستەی 
�ەڕێبوە�ەران ڕا�بۆرت دەکرێت و لێکۆڵینەوەی تەواوی تێدا 

دەکرێت. ئەنجومەنی گشتی �ەر�برسە لە پێداچوونەوە و 
لێکۆڵینەوە لە �انگەشەکانی پێشێلکاری یاسا. ئەگەر ئەو 

�انگەشانە سەلمێرنا، ئەوا �ا�ەند دەبین �ە گرتنە�ەری 
کرداری تەمبێکاری کە هەندێک جاریش دەگاتە دەرکردن 

لەکار. وا پێویست دەکات ئەم ڕێبوشوێنە النیکەم ساڵی 
جارێک لە ڕووی یاسایبی و کارپێکردنەوە لەالیەن 

�ەڕێبوە�ەری ئاشکراکردنی گەندەڵی �ە هاوکاری دەستەی 
�ەڕێبوە�ەران پێداچوونەوەی پێدا �کرێت. هەموو 

کارمەندان �ەر�برسیارن لە سەرخستنی ئەم ڕێبوشوێنە و 
دەبێت دڵنیایبی �دەن کە �ەکاری دێنن �بۆ ئاشکراکردنی هەر 
مەترسیەکی گوماناوی یان خرا�ەکارییەک. �ەپێی پێویست 

ڕاهێنان لەسەر ئەم ڕێبوشوێنە ئەنجام دەدرێت، ئەمەش 
لەگەڵ �اکێجی ڕاهێنانی هەر کارمەندێکی نوێ و هەروەها 

لەڕێگەی ڕاهێنانی وەرزی �بۆ هەموو کارمەندان. ئێمە هانی 
کراوەیبی دەدەیبن و هەمیشە �شتیبوانی ئەو کارمەندانە 

دەکەیبن کە نیگەرانی راستەقینە �ە نیاز�اکیەوە 
دەگەیەنن.

مافەکانی مرۆڤ و کۆیالیەتی هاوچەرخ 
گەنەڵ �ا�ەندە �ە کارکردن �ەشێبوەیەکی ئاکاریبی و 

شەفاف لە هەموو مامەڵەکانی کار و �ەیبوەندیەکانیدا و �بۆ 
جێبەجێکردن و چەسپاندنی سیستم و کۆنرتۆڵە 

کاریگەرەکان �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی کۆیالیەتی هاوچەرخ لە 
کاری تایبەت �ە خۆمان و لە هیچ زنجیبرەیەکی دابینکردندا 

ڕوو نادات و مافەکانی مرۆڤ �ارێبزراون

دەستەی �ەڕێبوە�ەران لە هەموو ئاستەکاندا �ەر�برسیارن 
لە دڵنیا�بوون لەوەی کە ئەو کەسانەی ڕا�بۆرتیان �بۆ دەکەن 

لەم ڕێبوشوێنە تێدەگەن و �ا�ەند دە�بن پێوەی و ئەوان 
�ەپێی پێویست ڕاهێنانیان پێکراوە لەسەری وە �ا�ەتەکانی 
کۆیالیەتی و مافەکانی مرۆڤ لە زنجیبرەی دابینکەرانماندا 

هەن. هەروەها ئێمە �ا�ەندیبن �ەوەی کە شەفافیەت هەیە 
لە کاری خۆماندا و لە هەڵوێستمان سە�ارەت �ە 

چارەسەرکردنی کۆیالیەتی هاوچەرخ لەتێکڕای زنجیبرەکانی 
دابینکردنمان، �ە جۆرێک کە هاوتا بێت لەگەڵ ئاشکراکردنی 

�ا�ەندییەکانمان �ەگوێبرەی یاسای کۆیالیەتی هاوچەرخ 
٢٠١٥. ئێمە پێشبینی هەمان ئاستی �ەرز دەکەیبن لە 

هەموو �ەڵێندەرانمان، دابینکەرانمان و هاو�ەشانی کارمان 
)ئەوانەی لە�بری گەنەڵ �ەیبوەندیان هەیە لەگەڵ الیەنانی 

تر(، و وەک �ەشێک لە �برۆسەی گرێبەستکردنمان، 
ڕێبوشوێنەکەمان وا پێویست دەکات کە هەندێک 

قەدەغەکاری گرێبەستکارانەی دیاریکراو لە دژی هێبزی 
کاری ناچار کراو  یان �ازرگانی پێکراو، یان کردنی هەر 

کەسێک �ە کۆیلە چ پێگەیشتوو بێت یاخود منداڵ، 
�گرێتەخۆ و پێشبینی ئەوە دەکەیبن کە دابینکەرانمان 

ئەوانیش دابینکەرانی خۆیان �ە هەمان ستانداری �ەرزەوە 
�ا�ەند دەکەن. �بۆ نمونە، ئێمە داوا دەکەیبن لە دابینکەرانی 

ئاسایشمان �ا�ەند �بن �ە �نەما ئارەزوومەندانەکانی ئاسایش 
و مافەکانی مرۆڤەوە، و ڕێبوشوێنیان هەبێت کە بیانگرێتەوە 

و �ە شێبوەیەکی وەرزی ڕاهێنان �ە کارمەندیان �کەن.

گەنەڵ هەوڵ دەدات کارەکەی �ە جۆرێک ئەنجام �دات کە 
مافەکان و شکۆی هەموو کەسەکانی تێدا �ارێبزراو بێت. 
ئێمە �ا�ەندیبن �ە ڕێبزگرتن لە مافەکانی مرۆڤ کە لەسەر 

ئاستی نێبودەوڵەتی ناسێرناون، هەروەک لە یاسای 
 International Bill( نێبودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤ

of Human Rights(، ڕاگەێندراوی ڕێکخراوی کاری 
نێبودەوڵەتی سە�ارەت �ە �نەما �نەڕەتیەکانی مافەکان 

لەکاتی کارکردن، ڕێکەوتتننامەی جیبهانی مافەکانی مرۆڤی 
 United Nations Global( نەتەوە یەکگرتووەکان

Compact( و �نەماکانی نەتەوە یەکگرتووەکان 
 UN Guiding( سە�ارەت �ە کار و مافەکانی مرۆڤ
 Principles on Business and Human
Rights( دا هاتوون. وردەکاری زیاتر لە ڕێبوشوێنی 

نەهێشتنی کۆیالیەتی و ڕێبوشوێنی مافەکانی مرۆڤی ئێمەدا 
هەن، کە دەتوانرێت لەسەر ماڵپەری گەنەڵ ببیرنێت. ئێمە 

پێشبینی هەمان ئاستی �ەرز دەکەیبن لە هەموو 
�ەڵێندەرانمان، دابینکەرانمان و هاو�ەشانی تری کارمان 

)ئەوانەی لە�بری گەنەڵ �ەیبوەندیان هەیە لەگەڵ الیەنانی 
تر(، �بۆ نمونە دابینکەرانی ئاسایشمان.

ستەملێکراوی
ڕێبوشوێنی ئاشکراکردنی گەندەڵی و ستەملێکراوی �ە 

هەمان شێبوە میکانیبزمێکی تێدایە �بۆ وەرگرتن، 

لێکۆڵینەوە، �ەدەمەوەچوون و داخستنی سکااڵکان یان 
ستەملێکراویەکان �ەشێبوەیەکی هاوکات و تە�ا.

هاو�ەرژەوەندانی سەرەکی کە میکانیبزمی ستەملێکراوی 
�ەسەریاندا دەچەسپێت �بریتیبن لە �ەڵێندەران، �ەڵێندەرانی 

الوەکی، دابینکەران، گرووپ یان تاکەکانی کۆمەڵگە، 
حکومەتی ناوخۆ و دەزگا ئەکادیمیەکانی گەنەڵ.

دەکرێت هەموو ستەملێکراوییەک لەڕێگەی خزمەتگوزاری 
ڕا�بۆرتکردنی نهێنیەوە �گەیەنرێت )لە �ەشی ئاشکراکردنی 

گەندەڵی الی سەروو ئاماژەی پێدراوە( کە الیەنێکی 
سێبهەم سەر�ەرشتی دەکات �بۆ ئەوەی �توانرێت کێشە 

چاوەڕوانکراوەکان �ە �ارێبزراوی و نەناسراوەیبی ڕا�بۆرت 
�کرێبن. وردەکاری �ەیبوەندی ئەم خزمەتگوزاری 

ڕا�بۆرتکردنی نهێنیە لەسەر ماڵپەڕەکەمان هەیە.

دەکرێت جۆرەکانی ستەملێکراوی کە �ەگوێبرەی 
ڕێبوشوێنەکە لەڕێگەی خزمەتگوزاریەکەوە دەگەیەنرێت 

ئەمانە �گرێتەوە )�ە�بێ سنوردارکردن( �ا�ەتەکانی 
�ەیبوەندیدار �ە ناکۆکی �ەرژەوەندی، �ەرتیبل و گەندەڵی، 

ئاشکراکردنەکانی �ەیبوەست �ە �ەڕێبوە�بردنی ژینگەیبی و 
کۆمەاڵیەتی، شکستهێنان لە �ا�ەند�بوون �ە مەرجە یاسایبی 

و ڕێکخراوەکان، تەندروستی، سەالمەتی و ژینگە، 
مافەکانی مرۆڤ، کۆیالیەتی هاوچەرخ و سپیکردنەوەی 

�ارە.

�ەگوێبرەی ڕێبوشوێنەکە، دەستەی �ەڕێبوە�ەران 
�ەر�برسیارێتی گشتی لە ڕێبوشوێنەکە و پێداچوونەوە �ە 

کاریگەریبی ئەو کردارانە لەخۆدەگرێت کە دەگیبرێنە�ەر �بۆ 
�ەدەمەوەچوونی ئەو ستەملێکراویەی کە ئەم ڕێبوشوێنە 

دەیانگرێتەوە.
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بەڕ�پوەبپردنی خاشاک
ب �ەڕێبوە�بردنی ڕێکوپێکی خاشاک گرنگە �بۆ 

کەمکردنەوەی ئەگەری زیانگەیاندن �ە کۆمەڵگە 
ناوخۆییەکان و ژینگەی سروشتی. گەنەڵ لەو ناوچە 

جوگرافیە دوورانە کاردەکات کە ژێبرخانی خاشاکی سنوردارە 
و لەئەنجامدا، گەنەڵ هەنگاوی پێویست دەنێت �بۆ 

�ەیبڕەوکردنی فەلسەفەی هەرەمی هێبورکردنەوەی ناسراو 
�ە ›لەبێشکەوە �بۆ گۆڕ‹ کە دڵنیایبی ئەوە دەدات خاشاک 
کەمرتیبن ڕێبژەیە و ئەوەی �ەرهەم دێت �ەشێبوەیەکی 

گونجاو کۆنرتۆڵ دەکرێت، دوو�ارە �ەکاردەهێرنێتەوە  یان 
�ەشێبوەیەکی گونجاو چارەسەر دەکرێت و لەناودە�برێت.

دوو�ارە�ەکارهێنانەوە �ەردەوام سەرنجی سەرەکی گەنەڵ 
دەبێت لە �ەکردارکردنەکانی �ەڕێبوە�بردنی خاشاکدا. پێش 

دەستپێکردنی هەر چاالکی یان کارێک لە سایتەکانمان، 
�ەرنامەیەکی هوشیاری ڕاهێنانی چڕی جیاکردنەوەی 

خاشاک �بۆ هەموو کارمەندانی مەیدانی لەالیەن تیمەکانی 
تەندروستی و سەالمەتی ژینگەیبی  سایتەکەوە ئەنجام 

دەدرێت. ئەمە هەڵمەتێکی دەستپێکردنی �ەدوادا دێت، کە 
�ەشێبوەیەکی نمونەیبی لەالیەن �ەڕێبوە�ەری مەیدانی 

�ەیبوەندیدارەوە ڕا�ەری دەکرێت، دەر�ارەی �ەکارهێنانی 

دروستی سە�ەتە سندوقەکانی خاشاکی ڕەنگکراو و 
نیشانەکراو کە لە شوێنکار، ئۆفیسەکان و کامپەکاندا 

دا�ەش دەکرێت �بۆ دڵنیا�بوون لە کاریگەریبی و کارامەیبی 
�ەکردارکردنەکانی ئێمە �بۆ �ەڕێبوە�بردنی خاشاک. لە ٢٠٢٠، 

تەنها دەستمایەی �ەرهەمهێنمان لە سارتا، کۆی �بڕی 
١،١٥٣م٣ خاشاکی �ەرهەمهێنا کە �بریتی �بوو لە ٧٣١م٣ 

خاشاکی گشتی و ١١٠م٣ خاشاکی مەترسیدار کە 
دوو�ارەسازی �بۆ کرا و �اشماوەکەی سوتێرنا. گەنەڵ هیچ 

خاشاکێکی نەنارد �بۆ ئەوەی �خرێنە ژێبر گڵەوە.

ئێمە هەموو هەوڵێک دەدەیبن �بۆ دوو�ارە�ەکارهێنانەوەی 
خاشاکمان و لەمبارەیەوە دەستکەوتی کۆتای ساڵمان 
ڕێبژەی سەدی ٪٧٣ �بووە. گەنەڵ �ەردەوام دەبێت لە 

دۆزینەوەی هەل �بۆ ڕاهێنانی کۆمپانیا ناوخۆییەکان لەسەر 
جیاکردنەوەی خاشاک و دوو�ارە�ەکارهێنانەوە  و 

هاو�ەشکردنی تێگەیشتنمان لە �اشرتیبن �براکتیبزە 
ژینگەییەکان لەگەڵ کۆمپانیاکانی تر و 

هاو�ەرژەوەندەکانماندا.

سە�ارەت �ەو خاشاکەی کە ناتوانرێت لە ناوخۆدا چارەسەر 
�کرێت، وردبینی �بۆ دابینکەرانی مۆڵەتپێدراوی 

خزمەتگوزاری �ەڕێبوە�بردنی خاشاک دەکرێت �بۆ دڵنیا�بوون 

لەوەی کە گەنەڵ �ەیبڕەوی �ا�ەندیبی و �اشرتیبن �براکتیبزە 
گونجاوەکان دەکات لەگەڵ پێوەرەکانی زنجیبرەی 

دابینکەرانی کڕینی گەنەڵ �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی ئەو کۆمپانیا 
دەرەکییانەی کە تەندەر لێدەدەن �بۆ کاری �ەڕێبوە�بردنی 

خاشاک ستانداردی پێویست و چارەسەرییەکانیان 
دەستە�ەر کردووە. �ەرنامەی دڵنیایبی گەنەڵ سە�ارەت �ە 

�شکنینە ڕۆتینیەکان و پێداچوونەوەکان و وردبینیەکان 
متمانەی ئەوە دە�ەخشن کە �ەکردارکردنی کارەکان و 

چاالکیەکانی �ەڵێندەرانی �ەڕێبوە�بردنی خاشاکمان 
مەرجەکانی �بڕۆژەکەیان دەهێننەدی و �ە ڕێسا و 

ڕێنماییەکانی دەسەاڵتی ناوخۆوە �ا�ەند دە�بن. �رت لەمەش، 
وەک �ەشێک لە ›دەستپێشخەریبی کۆمپانیا ناوخۆییەکان، 

هەموو هەوڵێک دەدرێت �بۆ هاندانی �ەڵێندەرانی خاشاکی 
�سپبۆرمان �بۆ ئەوەی سەرچاوە و چاالکیەکانی 

کۆمەڵگەکانی ناوخۆ لەو شوێنانەدا کە نزیکن لە 
چاالکیەکانمانەوە �خەنەگەڕ �بۆ �شتیبوانیکردنی کاری �بڕۆژە 

وەک دابینکردنی ئامێبر و �ارهەڵگرەکان.  

وێنەیەکی ئاسمانی چاالکیەکان لە سارتا 
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�بڕۆژەی کاریگەریبی ژینگەیبی، کۆمەاڵیەتی و تەندروستی لە گەنەڵ �ەگشتی ئەم چاالکیە 
سەرەکیانە لەخۆ دەگرێت:

�ە تەواوکردنی ئەم هەنگاو و چاالکیانە داواکارییە سەرەکیە مانادارەکان لە حکومەتی 
ناوخۆی میبواندار و کۆمەڵگەکانەوە دەهێنینەدی �بۆ �اراستنی سەالمەتی ژینگە لەڕێگەی 

ڕێگریکردن لە ڕژان، �ەڕێبوە�بردنی دروستی خاشاک، �اراستنی ئاو و کەمکردنەوەی 
پیسببوونی هەوا.

 کۆ�بوونەوەی دەستپێک

داواکاری زانیاری �بڕۆژە

وردەکاری �ەرایبی �بڕۆژە

)ENVID( ورکشۆ�بی ناسینەوەی دیاردە ژینگەییەکان

وردەکاری کۆتایبی �بڕۆژە

�النی ڕووپێوی دەستپێک

کۆکردنەوەی داتای مەیدانی

�النی �ەشداریپێکردنی هاو�ەرژەوەند

ڕووپێوە کۆمەاڵیەتی ئا�بورییەکان

چاودێبریکردنی کواڵیتی هەوا

 پێداچوونەوە �ە ڕەشنووسی کاریگەریبی ژینگەیبی، کۆمەاڵیەتی و
تەندروستی

 پێشکەشکردن و ڕەزامەندی لەسەر کاریگەریبی ژینگەیبی،
کۆمەاڵیەتی و تەندروستی

بەکارهێنان و �اراستنی ئاو
ئێمە لە هەرێمێکدا کاردەکەیبن کە سەرچاوەکانی ئاوی 

سنوردارن و هە�بوونی ئاوی خواردنەوە �ەهادارە. ئامانجی 
گەنەڵ ئەوەیە کە ببێتە �ەکار�ەرێکی �ەر�برسیارانەی ئاو و 

�بۆ ئەوەی لەگەڵ هاو�ەرژەوەندەکانمان کار�کەیبن و 
ئەوانەشی �شت �ە سەرچاوە ناوخۆییەکانی ئاو دە�ەسنت �بۆ 

کشتوکاڵ و �ەکارهێنانی ناوماڵ. لە�ەرئەوە، ئەمە �ە 
پێشینەییەکی سەرەکی دەمێنێتەوە �بۆ کۆمپانیا �بۆ ئەوەی 

�ەشێبوەیەکی سوودمەندانە �ەکار�بردنی ئاو �ەڕێبوە ببەیبن و 
لەهەر کوێیەک �گونجێت �ەکردارکردنەکانی 

دوو�ارە�ەکارهێنانەوە جێبەجێ �کەیبن. لەمیانەی �برۆسەی 
کاریگەریبی ژینگەیبی، کۆمەاڵیەتی و تەندروستی دا، 

گەنەڵ سەرچاوە شیاوەکانی ئاو دیاری دەکات و �ەیەکەوە 
کێشەکانی ئاو لەڕێگەی جێبەجێکردنی ڕێکاری گونجاو 

�ەڕێبوە دە�ات و لەڕێگەی ورکشۆ�ەکانی دیاریکردنی 
کاریگەریبی ژینگەیبی ئاسانکاری و �ەکردارکردنەکان 

�ەجۆرێک دیبزایبن دەکرێبن کە ببێتە مایەی کەمکردنەوەی 
�ەکارهێنانی ئاو هەتا نزمرتیبن ئاستی گونجاو.

�ە ڕەچاوکردنی ئەوەی جێ �ەنجەی کارمان لە هەرێمی 
کوردستانی عێبراق زیاد دەکەیبن، شیبوازێکی نوێبی 

ڕا�بۆرتکردنمان �ەرەپێداوە �بۆ دەستپێکردن �ە کۆکردنەوەی 
داتا لەسەر ئاوی خواردنەوەمان، سەرچاوەکانی و 

لەناو�بردنی �اش �ەکارهێنان لە هەموو سایتەکانماندا. پێش 
دەستپێکردنی چاالکیەکانمان لە سارتا، گەنەڵ �ە هاوکاری 

کارپێکەرەکە ›هەڵمەتی �ەکارهێنانی ژیبرانەی ئاو‹ ی 
ئەنجامدا و لە کامپبی سارتا ٦ یەکەیەکی چارەسەرکردنی 

ئاوەڕۆی �لە نایا�بی دامەزراند کە تا ئاستێکی زۆر �ااڵ 
چارەسەری ئاوی ئاوەڕۆ دەکات. لە ٢٠٢٠ دا گەنەڵ کۆی 

�بڕی ١٠٩،٢٨٣ م٣ ئاوی �ەکارهێناوە کە ٥٥،٠٢٧ م٣ ی �بۆ 
�ەکارهێنانی ناوماڵ �بوو.

پێویستە ئاوی ئاوەڕۆ چارەسەر �کرێت �بۆ هێنانەدی پێوەرە 
ژینگەییە کارپێکراوەکان پێش تێبڕژانی �بۆ نێبو ژینگە. ئاوی 

�اشەڕۆی �ەرهەمهاتوو یان چەور یان ئەوەتا لەسایتەکەدا 
لە حەوزی تایبەتدا دەکرێت �ە هەڵم �ە �ەکارهێنانی 

سیستمی �برژاندن یان دەگوازرێتەوە �بۆ دەزگای دیاریکراو 
لەالیەن حکومەتەوە �بۆ چارەسەرکردن لە �بۆیلەردا، کە �ە 

شێبوەیەکی �ەش �ەش �برۆسەی دڵۆ�اندنی �بۆ ئەنجام 
دەدرێت و نەوتی نیشتوو �بۆ چەندیبن مە�ەستی جیاواز 

دو�ارە �ەکاردەهێرنێتەوە وەک سوتەمەنی، ڕۆنی 
گەرمکردن یان چەورکردن. ئەمە �ەشێکە لە سرتاتیبژی 

�ەڕێبوە�بردنی ئاوی گەنەڵ کە ئاوی �ەرهەمهاتوو، لیتاوی 
ئاویبی یان ئاوەڕۆی تری چارەسەرکراو لەهەرکوێ گونجا 

دو�ارە �ەکار�بهێرنێتەوە/�سازێرنێت. ئەو ئاوەی 
�ەرهەمهاتووە و دوو�ارەسازی �بۆ ناکرێت دەبێت �ەجۆرێکی 
گونجاو و لەناوچەیەکی �ەسەندکراوی الیەنی یاسادانەرەوە 

�خرێتەوە ناو زەوی. لە ٢٠٢٠، گەنەڵ ٦٦٣،٧٩٣ م٣ ئاوی 
دو�ارە چەقاندەوە ناو زەوی.
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ئێمە �ە �شت �ەسنت �ە ناو�انگی کۆمپانیا لە هەرێمدا وەک پێشەنگێک 
لە �بواری �ەڕێبوە�بردنی خاشاک، �ەردەوام دەبین لە دۆزینەوەی 

هەلەکان �بۆ �اشرتکردنی تواناکانی دو�ارە �ەکارهێنانەوە و �نیاتنانی 
هوشیاری کۆمەڵگە دەر�ارەی �ەکردارکردنە کاریگەرەکانی خاشاک.

جێبەجێکردنی سەرکەوتووانەی هەڵمەتی ڕاهێنانی جیاکردنەوەی خاشاک و ڕاهێنانی 
دو�ارە �ەکارهێنانەوە �بۆ کۆمپانیا ناوخۆییەکانی لەناو�بردنی خاشاک لە تەقتەق �بوە 

مایەی زیاتر لە ٪٦٠ ڕێبژەی دو�ارە �ەکارهێنانەوەی مەوادی نامەترسیدار لە ٢٠١٥ ەوە 
تا ئێستا. هەروەها گەنەڵ کۆکردنەوەی �ەڕێبوە�بردنی خاشاک �بۆ ٩ گوندی دراوسێ 

�شتیبوانی دەکات �بۆ یارمەتیدان لە دابینکردنی ژینگەیەکی خاوێبن و سەالمەت. لە سارتا 
پێش دەستپێکردن �ە چاالکیەکان هەستایبن �ە ئەنجامدانی �ەرنامەیەکی هۆشیاری 

جیاکردنەوەی خاشاک �بۆ دڵنیا�بوون لەوەی �نەما و زنجیبرەی هەرەمی �ەڕێبوە�بردنی 
خاشاک �ەیبڕەو دەکرێت. خاشاکی چەور دەگوازرێتەوە �بۆ دەزگایەکی دوو�ارەسازی 

�ەسەندکراوی حکومەت کە لەوێ مەوادی شلەمەنی �رت �ااڵوتە دەکرێت �بۆ گۆڕینی �بۆ 
سوتەمەنی، ڕۆنی چەورکردن یان تەنانەت قیبر �بۆ �بڕۆژەکانی ڕێگاو�ان. ئاوی ئاوەڕۆی 

زێبراب دەگۆڕدرێت �ە کواڵیتیەکی �ەرزی گونجاو کە �بۆ ئاودێبری �ەرو�بوومی کشتوکاڵی 
لەالیەن جوتیارانەوە �ەکاردەهێرنێت. هەموو �اشماوەکانی تری خاشاک دەسوتێرنێت و 

هیچ خاشاکێک ناکرێت �ەژێبر گڵەوە. لەکاتی هەنگاونانمان �ەرەو قۆناغی کارکردن، 
�النەکان �ەرە پێدەدەیبن �بۆ �ەڵێندەرانی گواستنەوە، دوو�ارە�ەکارهێنانەوە و 

چارەسەرکردنی خاشاک لە کۆمەڵگەکانی ناوخۆدا وەک �ەشێک لە �شتیبوانی 
�ەردەواممان �بۆ تواناسازی کۆمپانیا ناوخۆییەکان. کارمەندانمان لە نزیکەوە 

هەماهەنگی دەکەن لەگەڵ �ەڵێندەرانی خاشاکی ناوخۆ �بۆ ناساندنیان �ە 
دەستپێشخەرییە نوێکانی دوو�ارە �ەکارهێنانەوە و�برۆسەکانی گرتنەدەستی 

کاریگەری خاشاک و سەالمەتی لەناو�بردن و �ەڕێبوە�بردنی خاشاک.

 �ەهاکان لە کاردا  

�اشرتکردنی توانا ناوخۆییەکانی �ەڕێبوە�بردنی خاشاک

�ەکارهێنانەوە �ەڕێبژەی  ئامانجی کۆمپانیای دوو�ارە 

٪٦٠ سە�ارەت �ە 
خاشاکی مەوادی 

نامەترسیدار هاتۆتەدی

٩ گوند سوودمەند �بوون لە 
�ەرنامەی کۆکردنەوەی 
�ەڕێبوە�بردنی خاشاک کە 

لەالیەن گەنەڵ سپبۆنسەر 
کراوە

هاریکاری داهێنان

کارمەندانمان لە نزیکەوە هەماهەنگی 
دەکەن لەگەڵ �ەڵێندەرانی خاشاکی ناوخۆ 
�بۆ ناساندنیان �ە دەستپێشخەرییە نوێکانی 

دو�ارە�ەکارهێنانەوە و ئاراستەکردنی هێبزی 
کار �ەرەو چارەسەرییەکانی گرتنەدەستی 

کاریگەر و سەالمەت و لەناو�بردن و 
�ەڕێبوە�بردنی خاشاک.

بەکاربپردن و ١٢ 
بەرهەمهێنانی 

بەر�پرسیارانە 
کاری گونجاو و ٨ 

گەشەکردنی 
ئابپوری 
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