
 

 

 
 
 

 
 

 بەیاننامەی ئەرکەکان
 

 كانەتەكان و سیاسەنسیپەپر
 
 

 ەتی و ژینگەالمەندروستی، سەشی تەب
 

 كانەیشتورسەتی سامانەزارەو
 
 
 

 ەتی و ژینگەالمەندروستی، سەراوێژكاری ت، ریەسكەڵۆ عەه. د :كردنیەئاماد
 

 2013ی ئایار
 
 
 
 
 

 



 

 

 ێیپەكان و بەیسروشتەتی سامانەزارەوەب ەخشراوەی بەاڵتەسەو دەپێی ئەب
ندروستی، ەشی تە، ب2007ساڵی  (ی 22ژمارەی )یاسای  ی53ی ەكانی ماددەندەب

 .ەزراوەكان دامەسروشتیی ەتی سامانەزارەو ەل ەتی و ژینگەالمەس
 
دەرکردنی الیەنی سەرەکی بەرپرسیارە لە كان، ەیسروشت ەتی سامانەزارەو

وت ەپێی یاسای نەرێمی كوردستان. بەه ەل غازوت و ەن پیشەسازی رێنماییەکان بۆ
بۆ بنیاتنان،  رێنماییەکانكان ەیسروشت ەتی سامانەزارەو غازی كوردستان، و

كان و ەوتییەنەكاری نێو كێڵگ بۆ چۆڵکردن کانیپێداویستیە كاركردن، راپۆرتكردن و
 هەروەهاكات. ە، دیاریی دەپااڵوگەیشتنەوتی خاو پێش گەرشتیكردنی نەرپەس
 رێمهەوت و غازی ەن پیشەسازی ەل ەرپرسیارەكان بەیسروشت ەتی سامانەزارەو

، پالندانان، داەرتەو كەژێرخانی ئە، كاركردن لوەبەرهێنان هاندانی لەوانەش
 .كانەپێشنیازكردن و داڕشتنی سیاست

 
 :ئەرکەکانبەیاننامەی 

 
وڵی ەهەكان لەیسروشت ەتی سامانەزارەوەل ەتی و ژینگەالمەندروستی و سەشی تەب
كی ەیەشێوەب دایەكوردستان هێدرۆکاربۆناتەکانی ەرچاوەپێدانی سەرەپ
ستی بەتەنگەوە چوونی ەبەمەب ییەوەەژینگ کۆمەاڵیەتی و رووی ەل ەرپرسیارانەب

 . کانخەڵکی ناوچە كانیەداواكاریی
 
 :كانەنسیپەپر
 
 تی،سندروەشی تەكانی بەیچاالك ،بەیاننامەی ئەرکەکانی یهێنانیدەستی بەبەمەب

 :ئەنجامدەدرێن ەوەی خوارەنسیپانەم پرەپێی ئە، بەتی و ژینگەالمەس
 

 پاراستنی :و بەڕێوەبردنی ژینگە یی ئابوورەرپرسیارانەب یپێدانەرەپ 
 کانی ئاو وەرچاوەو س نشینگەی کێوی فرەچەشنی بایەلۆژی هەرێم و



 

 

 لە هەمان کاتدا، انەی کە لە رووی ژینگەییەوە سەالمەتنیچاالك برەودان بە
  .رزداەئاستێكی ب ەل رێمهەكانی ەیسروشت ەرچاوەس قۆستنەوەی هەوڵدان بۆ

 كانیەرجەو م ردەستاندەندبوون بە: پابتەفافیەرپرسیارێتی و شەب 
و  (EITI) دەستپێشخەری شەفافیەت لە پیشەسازیەکانی دەرهاتوو

 و چاالکیەکدا. ەڵەمام پەیڕەویکردنی شەفافیەت و بەرپرسیارێتی لە هەموو
  ندانی ەكارم کەرامەتیکە کردنێک ڵەەمام بە برەودان: ئاکارو  دەستپاکی

 کەیپرەنسیپە ٠١ ەندبوون بەو پاب لەبەرچاودەگرێت سازیەحكومی و پیش
ەڵەم چاالكی و مامەرجەسەل  پەیماننامەی جیهانی نەتەوە یەکگرتووەکان

 .كاندا
 نێوان ەزیندوو ل یاوكاریكردنه و گەیاندناندانی ه: گەیاندناوكاریكردن و ه

 .خەڵکدات و ەسازی و حكومەرتی پیشەك
 

 كانەتەسیاس
 

 :ەبریتین ل ەتی و ژینگەالمەس ندروستی،ەشی تەب ژینگەییەکانی ەتەسیاس
 

 ەل اییکردندڵنی بۆوت و غاز ەن یكانەچاالكیی رێکخستنیبردن و ەڕێوەب 
دارد و ستان کانو رێنماییە کارپێکراوەکان یاسا ئەحکامەکانی بە ندبوونەپاب
تی و پاراستنی ەالمەندروستی و سەت رێبەرە قبوڵکراوەکانی کارکردن بۆ و

 .ەژینگ
 بەڕێوەبردن پشکنین و چاودێریكردن و کاریگەریمێكی ەپێدانی سیستەرەپ ،

ەخش بەزیانب هەڵسوکەتی کەمکردنەوەی نکردن وادەستنیشستی ەبەمەب
و  نانێهمەهرەپێدان و بەرەڕان و پەگبەدواداكانی ەموو قۆناغەه ەل ەژینگ

 .بووژاندنەوە
 بۆ  یە گونجاوەکاندازگای حكومەد بەش و ڵەگەل هاوکاریکردن كاركردن و

پاراستنی  لەپێناو رێوشوێنەکان ت وەسیاس و و رێنمایی اسای پەرەپێدانی
 الکیە درێژخایەنەکانی دەرهێنان. چا و ەژینگ



 

 

 ئەو جێكردنیەجێب لە دڵنیابوون یاریدەدان بۆ چاودێریكردن و پشكنین و 
 و ،پێترۆلداکانی ەستەگرێب بە ژینگەوە لە نبەشانەی پەیوەست
 .تر ەکانیوتنەو رێكك ەری ژینگەكاریگ هەڵسەنگاندنەکانی

 سەبارەت  بەڕێوەبردنی مەترسی ەکانیجێكردنی ستراتیژەپێدان و جێبەرەپ
  یماەر بنەسەل ەشمەئ ،کۆمەڵگە و ەتی و ژینگەالمەندروستی و سەت بە

 .و گەیاندنی کاریگەر ییزانست سەالمەتیی پرۆسەیەکی
 لە ییەتی و ژینگەالمەندروستی و سەت کارایی پێدانیەرەپ وامەردەب 

دروستی وت و غاز ەكانی نەچاالكی ەی كەترسیانەم ئەو چارەسەرکردنی
 .خەڵکت و ەندان و حكومەكارم دەکەن لەسەر 

 و  ندروستیەو ت ەر ژینگەسەكانی كاركردن لەریەی كاریگەوەمكردنەك
 بێت گونجاو پەیڕەویکردنی ئەوەندە نزم کە ئاستێکی بۆ گشتی و تیسەالمە
 و تا كانەرچاوەپاراستنی س بۆ پیسبوونی ژینگە و بەرگرتن لە لەپێناو

 پەیڕەوەکانیلۆژیا و ەكنەباشترین تبەکارهێنانی  لە رێگەی ئاستێكی شیاو
 .بردنەڕێوەب
 بۆ ی خێراوتنەفریاك یەکانو رێوشوێن جێكردنی پالنەو جێب دامەزراندن 

بە  دا وانخۆی کاتی ەل دەشێت کە ەوەوتەنەندیدار بەیوەپ ەکانیساتەكار
 هەوڵ و ییکردنچاودێر ، و هەروەهاوەاڵمیان بدرێتەوە شێوازێکی کاریگەر

و  حاڵەتی لەناکاوداكاتی ەل ی نەوتكۆمپانیاكان  وەاڵمدانەوەی ەکانیپالن
 ەکانەوە. رێنمایین و كاەستاندارد ەندبوون بەپابدڵنایی کردن لە 

 ی زبڵ و ەوەفڕێدان و كۆكردن گونجاوی یمەدانانی سیست ەدڵنیابوون ل
رە دووباو  کەمکردنەوەی بڕخۆپاراستن و  مایەر بنەسەل خاشاك

 .زبڵێشتنی وەگەڕخستنەوە و چارەسەرکردن و نەه
  کارکردنیان  بەڵێندەران و ندانەكو كارمەو تاو راهێنانی گونجاپێدانی

و هۆشیار بن بەرامبەر  بەرپرسیارانە بێت بەرامبەر ژینگە
  بەرپرسیارێتیەکانیان بۆ سەرپەرشتیکردن. 

 بە پاراستن و  سەبارەتمەعریفەی زانستی  پشتگیریکردن لە بەرەوپێشبردنی
ی خاشاك و ەوەمكردنەك دەربارەی كان وەرچاوسە ئیدامەپێدانی

، و كانەرییەكان و كاریگەترسییەم ەیشتن لەتێگ بەرەوپێشبردنی



 

 

بەرەوپێشبردنی بەشێوازێکی ئابووریانە لە پێناو  کەمکردنەوەی ئەمانە
 پاراستنی ژینگەیی.

 ەیوەكی پەزگایەموو دامودهەەی تواناسازی لەرنامەپێشنیازكردنی دانانی ب
 پەیوەندیدارن و بوارانەی کەبۆ ئەو تی ەتایبە، بداەژینگکەرتی  یندیدار

لەگەڵ جەختکردن لە شارەزاییەکانی وت و غاز ەرتی نەگرنگن بۆ ك
 بەڕێوەبردن. 

  ییرەكاریگتێگەیشتن لە  بەرەوپێشبردنی لەپێناو گشتی رییشیاهۆهانادانی 
پاراستنی  ئەوەی کە دانیانو ه وەر ژینگەسەوت و غاز لەكانی نەیچاالك
 .ەمووانەهركی ەئ ەژینگ

 باشترین  لەسەر بنەمایرێم هە ەکانیستاندار نوێکردنەوەی بەردەوامی ەب
 . پێوەرە کارپێکراوە نێودەوڵەتیەکان

 
م ەتوانێ ئەد ەتی و ژینگەالمەندروستی، سەشی تە، بەوەم چاالكیانەرێگای ئ ەل

 :بكات ەوەی خوارەكاران
 

 سەرچاوە بەرپرسیارانەی پەرەپێدانی  تیدان بۆ دڵنیابوون لەیارمە
 .دادرێژخایەنیەکانی هەرێم لەپێناو بەدیهێنانی خۆشگوزەرانی هێدرۆکاربۆن

  بۆ ژینگە لە  نی هەڵسوکوتی بەسوودهاندان و پاداشتکرددەستنیشانکردن و
 ئێستا وداهاتووشدا. 

 خەڵکو انندەتی كارمەالمەندروستی و سەپاراستنی ت. 
 مای ەبن لەسەرت ەحكوم پیشەسازیەکە و ەگونجاو ب گەیاندنی ئامۆژگاری

 یەکان. تەوڵەنێود پێوەرە کارپێکراوەباشترین 
 جێكردنی یاساكانی ئێستا و ەت بۆ جێبەڵ حكومەگەل ی کردننگەهماەه

کە دەبنە مایەی پاراستنی  ەکانرێنمایی یاسا وگەشەپێدانی کارکردن بەرەو 
 دا. اتووهدا ژینگە لە

 داجیاجیاكان سەکۆ لە ەگفتوگۆی كراو رێبەریکردنیو  ەوەنجامدانی توێژینەئ. 
 
 


