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محتويات إضافية في شبكة اإلنـترنت
مت تدعيم هذا التـقرير في شبكة اإلنـترنت مبزيد من البـيانات املالية 
في  أسلوبنا  عن  تفصيالً  أكثر  ومبعلومات  والبـيئية،  واالجتماعية 

التعاطي مع التـنمية املستدامة واملسائل املتعلقة بها.
هذه  جتد  أين  صفحة  كل  في  اإللكترونية  املواقع  روابط  لك  وتبـّيـن 

املعلومات والبـيانات.
 

„ آراء ”
واملوظفني  ومشاريعنا،  بعملياتـنا  تـتأثر  التي  احمللية  اجلاليات  أفراد  إن 
العاملني لديها، عّبروا عن آرائهم ووجهات نظرهم حول أدائـنا في مواقع 
العمل الرئيسية. وذلك ما فعله أيضاً خبراء واختصاصيون من خارج 
شل حول بعض املسائل البـيئية واالجتماعية اخملتارة. وهذه تـقيـيمات 
ال تخضع للمراقبة، بإمكانك أن جتدها ضمن إطارات حتت عنوان »آراء«.

 

مؤشرات رئيسية لألداء
لدينا مؤشرات رئيسية لألداء جتعلنا قادرين على متابعة أدائنا، وتساعدنا 
مشاريعنا  كافة  في  نبذلها  التي  للجهود  أفضل  إدارة  حتقيق  على 

وعملياتـنا فيما يتعلق بأهم التأثيرات البـيئية واالجتماعية العاملية.

ال نطلب منك أن تصدق كل ما نقوله
مرة أخرى هذه السنة، مت تشكيل »جلنة مراجعة« من خبراء من خارج 
باستخدام  قاموا  حيث  البحث،  قيد  املسائل  في  متخصصني  شل 
معايـير التأكيد/ الضمان AA1000 Assurance Standard لتـقيـيم 
واملتطلبات  للشروط  استجابـته  ومدى  التـقرير  هذا  واكتمال  توازن 

القائمة )صفحة 39-38(.

GRI مبادرة كتابة التقارير العالمية
لـ  التوجيهية  لإلرشادات  وفـقاً  تـقريرنا  إعداد  في  مستمرون  إننا 
»مبادرة كتابة التقارير العاملية«. وقد أجرينا بعض التغيـيرات متاشياً 
مع اإلرشادات التوجيهية اجلديدة G3 التي صدرت في أكتوبر/ تشرين 
األول 2006. توجد معلومات وافية عن استخدام إرشادات »مبادرة كتابة 

.www.shell.com/gri التقارير العاملية« على املوقع اإللكتروني

إقرار بالجودة من خارج شل
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كلمة الرئيس التـنفيذي معلومات عن شل

يطيب لنا أن نرحب بكم في تقرير شل حول التـنمية المستدامة، الذي يستعرض الجهود التي بذلناها في عام 2006 
للمساعدة على مواجهة تحديات الطاقة العالمية.

الالزمة  الطاقة اإلضافية  الهائلة من  الكمية  إلى ثالثة أجزاء: توفير  التحديات تـنقسم  التقرير، فإن هذه  يرد في هذا  وكما 
لتطوير موارد الوقود وتخفيض نسبة الفقر، وإبقاء إمدادات الطاقة مبأمن من أسباب التعطيل، والقيام بهذه املهام بوسائل 
تـتسم باملسؤولية البـيئية واالجتماعية. إن املساعدة على مواجهة هذه التحديات، مع االستمرار في تقدمي عائدات مالية 

تـنافسية، تبقى في صلب التعهدات التي قطعناها على أنفسنا عام 1997 باملساهمة في جهود التـنمية املستدامة.
 

كان األداء والنمو يحظيان بأولويات اهتماماتـنا عام 2006. إذ أننا قدمنا أداءاً متيناً على الصعيدين املالي والعملياتّي، بحيث 
والغاز.  النفط  من  املؤكد  االحتياطي  مخزوننا  إلى  برميل  مليارَيْ  من  يقرب  ما  وأضفنا  دوالر،  مليار   27 تفوق  إيرادات  حققنا 
ومعظم هذه األرباح يُعاد استـثمارها في أعمالنا القائمة. إذ يتم استعمالها في تطوير مشاريع جديدة للوفاء باحتياجات 
الطاقة في املستقبل، ولتحسني أداء السالمة والبـيئة في مرافـقـنا، وتـنمية التكنولوجيا اجلديدة للطاقة. على سبيل املثال، 

رفعنا معدل إنفاقـنا على أعمال البحث والتطوير بنسبة 50% في السنة املاضية.
 

اجليد  األداء  يـبدأ  أن  ينبغي  إذ  أعمالنا.  إجناح  في  والبـيئي  االجتماعي  األداء  أهمية  مدى  املاضية  السنة  أظهرت  أخرى،  ومرة 
مبراعاة مبادئ السالمة لألشخاص وللعمليات. ومن دون ثـقافة متينة للسالمة، فإن كافة اجلوانب األخرى لثـقافـتـنا سوف 

تـتآكل وتـنحّل.
 

كما أن التعاطي مع اخملاوف املتعلقة بظاهرة تغيـّر املناخ يعتبر مهّمة حساسة. لقد كرّرت كثيراً في السابق بأن تأثير ثاني 
مع  بها موظفونا  يتجاوب  التي  بالطريقة  وأنا سعيد  إلينا.  بالنسبة  أصبح مسألة محسومة  املناخ  على  الكربون  أكسيد 
النداء الذي أطلقـته الستـنباط أساليب لتخفيف وطأة ثاني أكسيد الكربون الناجم عن احتراق الوقود األحفوري. ونحن نركـّز 
جهودنا على ما ميكن أن نفعله لتـقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وقد عقدنا العزم على إيجاد طرق ووسائل أفضل وأقل 

كلفة الحتجاز وتخزين هذا الغاز.
 

في عام 2006، بُذلت جهود مختلفة لتهدئة اخملاوف احمللية وإعادة بناء الثـقة، وكان ذلك يعني إعادة بدء اإلنشاءات في مشروعنا 
Gazprom الطريق نحو  بروتوكول الشراكة مع مؤسسة غازبروم  )صفحة 26(. وفي روسيا، مّهد  إيرلندا  بالغاز في  املتعلق 
بالتزاماتها  للوفاء  املشـتركة  للمؤسسة  أيضاً  الطريق  مّهد  كما   ،Sakhalin II الثاني  سخالین  مشروع  إنشاء  استكمال 
إنـتاجنا تـقريـباً في منطقة الدلتا ألن الوضع األمني  )صفحة 34(. وفي نيجيريا، قمنا بإغالق نصف  االجتماعية والبـيئية 

هناك جعل من املستحيل لنا حماية املوظفني والعاملني واملقاولني التابعني لنا )صفحة 32(.
 

الناجحة  جتاربنا  من  االستفادة  على  أكثر  وعملنا  واالجتماعية،  البـيئية  اآلثار  معاجلة  في  أساليـبنا  بتوحيد  كذلك  وقمنا 
والفاشلة في السابق. وعلى سبـيل املثال، قمنا ألول مرة بتعريف مدونـتـنا الشاملة للسلوك املهني )صفحة 21(، وركزنا 
»أكادميية  أن  كما  اجلديدة.  االستخراجية  للمشاريع  املبكرة  املراحل  أولى  في  املستدامة  التـنمية  على  االهتمام  من  املزيد 
مشاريع شل« التي أنشأناها سنة 2005 لتقوية مهارات مديري املشاريع لدينا حترز تـقدماً بارزاً. وجميع مرافقـنا تـتشارك مع 

اجملتمعات احمللية احمليطة بها في سبـيل استخدام خطط موحدة لألداء االجتماعي.
 

في  والسبب  الالزمة.  اإلجراءات  التخاذ  املعنية  احلكومات  إلى  صارخاً  نداًء  السنة  لهذه  املستدامة  التـنمية  تـقرير  يتضمن 
ذلك، كما أشرت في مقابلة تظهر على الصفحة 4، أن الشركات الرائدة ومجموعات املستهلكني املهتمة بالقضايا البـيئية 
غير قادرة على مواجهة حتديات الطاقة مبفردها. لذلك ينبغي على احلكومات أن تضع إطاراً لتشجيع االستـثمارات الضخمة 

الالزمة ملشاريع الطاقة اجلديدة، من أجل تطبـيق تـقـنيات أكثر نظافة وللحفاظ على البـيئة.
 

املستـقلة  اخلارجية  املراجعة  للجنة  البناءة  والنصائح  التمحيص  عمليات  من  كبـير  حّد  إلى  التـقرير  هذا  استـفاد  لقد 
)صفحة 38-39(. وكسائر عمليات احلوار، لم يكن هناك اتفاق كامل حول جميع النقاط املذكورة، لكن التغيـيرات الكبـيرة 

التي أجريناها مبوجب الردود التي زوّدتـنا بها اللجنة ساهمت في تعزيز وتـقوية مهارتـنا في كتابة التـقرير.
 

الواردة في موقعنا اإللكتروني، على أن حتكموا بأنفسكم على  إنني آمل أن يساعدكم هذا التقرير، مع املعلومات اإلضافية 
أدائنا من حيث االلتزام بالوفاء باحتياجات الطاقة في العالم، بطرق وأساليب تـتسم باملسؤولية من الناحيتني االجتماعية 

والبـيئية.

من نحن وما هو عملنا 
الطاقة  مجال  في  عاملية  شركات  مجموعة  نحن 
والبتروكيماويات، تعمل في أكثر من 130 بلداً ولديها ما يقرب 

من 108.000 موظف وعامل.

تـنقسم أعمالنا التجارية إلى قسمني:
  

االستخراج
وعمليات  واإلنـتاج،  التـنقيب  االستخراج:  لعمليات  جزءان  هناك 

الغاز والطاقة:
البحث عن النفط والغاز الطبـيعي وإنـتاجهما

تسيـيل ونـقل الغاز الطبـيعي
عمليات تسويق وبـيع الغاز الطبيعي والكهرباء

وإلى  النقل  لوسائل  أنظف  وقود  إلى  الطبـيعي  الغاز  حتويل 
منـتجات أخرى

مجال  في  منلكها  التي  للتكنولوجيا  التجارية  الفرص  تطوير 
تغويز الفحم

التكرير والتسويق
عملياتـنا اخلاصة بالتكرير والتسويق تـتعلق بفئـتني اثـنـتني 

هما منـتجات النفط، والكيماويات:
تكرير النفط اخلام إلنـتاج مجموعة من الوقودات ومواد التشحيم 

ومواد التلقيم الكيميائية.
حول  املكرّرة  واملنـتجات  اخلام  النفط  وشحن  بيع  عمليات 

العالم.
من  األخرى  املكرّرة  واملنـتجات  والديزل  البنزين  وتوزيع  توريد 
والشاحنات  األنابـيب  التخزين وخطوط  مرافق  خالل شبكة من 

الصهريجية.
التشحيم  ومواد  األخرى  والوقودات  والديزل  البنزين  تسويق 

اخملصصة الستعمال املنازل واملصانع ووسائل النقل.
من  املصنــّع  )الوقود  العضوي  الوقود  وتسويق  وتوزيع  خلط 

النبات(.
إنـتاج وبـيع البتروكيماويات إلى زبائننا من املؤسسات الصناعية 

العاملية.

مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين وثاني 
أكسيد الكربون

فيها  مبا  املتجددة،  الطاقة  مصادر  على  اعتماداً  األعمال  تطوير 
طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

تطوير فرص األعمال في تكنولوجيا الهيدروجني.
تـنسيق البحوث الهادفة 

لتخفيض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون، ويشمل 

ذلك احتجاز هذا الغاز 
وتخزينه.
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مائة سنة في صناعة شل وتحديات الطاقة
الطاقة

للنمو  الالزمة  الطاقة  إلمداد  العمل  من  سنة  مائة  خالل 
االقـتصادي، تعلمنا بعض الدروس القـّيمة واملفيدة ملواجهة 

حتديات الطاقة القائمة اليوم.
 

مزيد من الطاقة للتـنمية
في اجلانب األول، هناك حاجة ملزيد من إمدادات الطاقة احلديثة 
من  تبـنّي  وقد  واالجتماعية.  االقـتصادية  التـنمية  أجل  من 
بكثير  أكبر  لكميات  حتتاج  اجملتمعات  أن  املاضي  القرن  جتارب 
من الطاقة احلديثة للتخلص من آفات الفـقر. وحني يتضخم 
عدد السكان وترتـفع مستويات املعيشة، من املتوقع أن يتزايد 
الطلب على الطاقة احلديثة. إن ثروة العالم اليوم تـفوق بأكثر 
من 30 مرة ما كانت عليه في سنة 1907، حني تأسست شركة 
شل، وقد تضخم عدد سكان العالم أربع مرات منذ ذلك احلني. 
ونـتيجة لذلك ارتـفع الطلب على الطاقة في العالم أكثر من 
اإلحصائية  النسب  هذه  تستمر  أن  املرجح  ومن  مرات.  عشر 
في املستـقبل. فحسب السيناريوهات التي نـتوقعها ووفـقاً 
يزيد  أن  احملتمل  من   ،IEA الدولية  الطاقة  وكالة  لتـقديرات 
استهالك الطاقة أكثر من مرتني بحلول سنة 2050، ألن عدد 
سكان العالم سوف يتضاعف أيضاً، وستستمر الصني والهند 

في حتّولهما النشط إلى بلدين صناعيـني.

تأمين الطاقة
وستعمل  استراتيجياً  أمراً  الطاقة  تعدّ  الثاني،  اجلانب  في 
أول إعالن لتأميم  احلكومات على تأمني اإلمدادات منها. ومنذ 
وقف  إعالن  حتى   ،1938 عام  املكسيك  في  النفط  صناعة 
الزعماء  كان  العشرين،  القرن  سبعينيات  في  النفط  صادرات 
النفط  أسواق  في  منـتظم  بشكل  يتدخلون  السياسيون 
العاملية. وقد اعتمد تأمني الطاقة في القرن املاضي على قيام 
الدول املستهلكة بتوفير مجموعة من اخليارات املتعددة ملصادر 
الزائد على أي منطقة  إمداد الطاقة بحيث تـتجنب االعتماد 

واحدة أو مصدر واحد.
نظراً  للطاقة  االستراتيجية  األهمية  تقل  أال  املرجح  من 

هل تعلم؟
نفط  من   %2.5 من  يقرب  ما  تـنـتج  شل  أن 
العالم. في  الطبـيعي  الغاز  من   %3 و  �العالم، 

القدرة  من  حصة  أضخم  منتلك  أننا 
 LNG املُسال  الطبـيعي  للغاز  اإلنـتاجية 
إنـتاجنا  أن  إذ  العاملية.  النفط  شركات  بـني 
لتوليد  تكفي  الغاز  هذا  من  كمية  يوفر 
مسكن. مليون   31 من  ألكثر  الالزمة  �الكهرباء 

إحدى  ملء  يتم  ثوان،  أربع  كل  في  أنه 
شل. صنع  من  طيران  بوقود  العالم  �طائرات 

خدمة  حملطات  شبكة  أكبر  لدينا  أن 
وأنها  محطة(،   45.000( العالم  في  السيارات 
ثانية. كل  في  سيارة   200 لـ  الوقود  �تـقدم 

توزيع  في  الرائدة  الشركات  إحدى  هي  شل  أن 
لوسائل  النبات(  من  )املشتق  العضوي  الوقود 

النقل.

•

•

•

•

•

بالذكرى  تحتفل شل  وفيما  هائلة.  اليوم  العالم  تواجه  التي  الطاقة  تحديات  إن 
السنوية الـ 100 لتأسيسها، فإننا ننظر إلى الماضي لنـتعظ بدروس الطاقة التي 
قدمها لنا القرن الماضي من حيث الوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في هذا 

القرن.
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لالرتفاع الهائل في احلاجة لها والطلب عليها، وألن الكميات 
تـنحصر  أصبحت  االستخراج«  »سهل  النفط  من  املتبقية 

أكثر فأكثر في عدد قليل من البلدان.

طاقة أنظف 
في اجلانب الثالث، أصبحت نظافة الطاقة تـتزايد باطراد. إذ أن 
ازدادت  كلما  وأصعب  أعلى  تصبح  واجملتمعات  األفراد  توقعات 
تـتجاوب  بحيث  جديدة،  بـيئية  حتديات  تبرز  كما  ثرواتهم. 
شركات  تـقوم  بـينما  جديدة  سياسات  بوضع  احلكومات 
أف  ووسائل  وطرق  تـقـنيات جديدة  بتطوير  اإلبداعية  الطاقة 
عربة  )وهي  السيارة  حلــّت  املاضي،  القرن  وفي  للعمل.  ضل 
املدن  في  السماد(  )أو  الزبل  تراكم  مشكلة  أحصنة(  بدون 
الغازية  املصابيح  إزالة  على  الكهرباء  كما ساعدت  املكتظة. 
والشمعات اخلطرة التي تصدر الدخان امللوث. وفي سبعينيات 
نظافة  بخصوص  تشريعات  صدرت  ذاته،  القرن  وثمانينيات 
احلمضية  لألمطار  تـقـنية  حلول  استـنباط  إلى  أدت  الهواء 
االستعمال  تكنولوجيا  علينا  وطلعت  الدخاني.  وللضباب 
األنظف للفحم، ومحركات ووقودات النقل األنظف، وفيما بعد، 
الطبـيعي بسرعة محدثـاً حتسينات  الغاز  انـتشر استخدام 
دراماتيكية في جودة الهواء ونـقاوته في البلدان املتـقدمة. لقد 
انخفض انبعاث امللوثات احمللية من السيارات واملركبات اجلديدة 
اليوم بأكثر من 90% مما كان عليه قبل 30 سنة. ومن املرجح أن 
املدن امللوثة في البلدان املتـقدمة اليوم ستصبح أكثر نظافة 
عندما تصبح مجتمعاتها أكثر غنىً بحيث ميكنها أن تـتحمل 

نفقات املصانع واملركبات والوقودات احلديثة.

في  وأعظمها  التحديات  آخر  تشكل  املناخ  تغـّير  ظاهرة  إن 
عدة  على  عالجية  إجراءات  تـتطلب  وسوف  احلاضر.  الوقت 
استخدام  وزيادة  الطاقة  مردودية  بتحسني  ابتداًء  جبهات، 
الطاقة املتجددة، وانـتهاًء بالعمليات الضخمة الحتجاز وتخزين 
من  التـقليل  مع  األحفوري،  الوقود  من  الكربون  أكسيد  ثاني 
يَحُدث  أن  يُحتمل  أخرى،  ومرة  واألحراج.  الغابات  إزالة  عمليات 
التغيـير عن طريق مزيج من السياسات احلكومية والتـقـنيات 

اجلديدة التي تـقوم الشركات بتطويرها وتـنفيذها.

الوقود األحفوري وبدائله
يـنـتـشر  ال  الطاقة  مصادر  أن  املاضي  القرن  أظهر  أخيراً، 
واملالءمة  العالية  اجلودة  بـني  جتمع  كانت  إذا  إال  استخدامها 
واعتدال الكلفة. ولذلك فإن كثافة الطاقة املرتفعة والتوافرية 
الضخمة للوقود األحفوري جعلت من الصعب على أي وقود آخر 
أن ينافسه. فهو ما زال يفي بـ 80% من إجمالي احلاجة العاملية 
من  األكبر  اجلزء  خالل  كثيراً  تـتغّير  لم  نسبة  وهي  للطاقة، 
القرن املاضي، في حني أن املصادر املائية )اجلاذبية( والنووية تـفي 
مبعظم النسبة املتبقية. وحتى يومنا هذا، كان اعتدال الكلفة 
املتجددة،  الطاقة  مصادر  تواجه  التي  الرئيسية  املشكلة  هو 
مثل الوقود العضوي، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهذه 

املصادر تفي فقط بأقل من 1% من احتياجات الطاقة.

ومع استمرار تزايد الطلب على الطاقة وتزايد اخملاوف البـيئية، 
)أو   »Shell Scenarios شل  »سيناريوهات  مؤسسة  فإن 
 IEA الدولية  الطاقة  ووكالة  للمستـقبل(  شل  تصورات 
من  بأسرع  املتجددة  الطاقة  مصادر  تـنمو  أن  معاً  تـتوقعان 
املستوى املتدني الذي هي عليه اليوم. وينبغي أن ترتفع أيضاً 
اخملتلطة  املوارد  إجمالي  من  املتجددة  الطاقة  موارد  نسبة 
للطاقة. ولكن نسبة استخدام الوقود األحفوري ال بدّ أن تزيد 
كذلك ألن هناك حاجة لكميات ضخمة إضافية من الطاقة. 

إننا نـتوقع أن يستمر الوقود األحفوري في إمداد معظم الطاقة 
للعالم في العديد من العقود الزمنية القادمة.

سنة.  مائة  من  ألكثر  تكفي  الفحم  من  احتياطيات  هناك 
ونحن نعتـقد أن هناك كميات كافية من النفط والغاز سيتم 
من  تأتي  أصبحت  اجلديدة  اإلمدادات  أن  من  بالرغم  تطويرها، 
مناطق أبعد وأكثر مشقة. وقد تبـّيـن من جتارب القرن املاضي 
أن التـقدم التكنولوجي واالستـثمار املالي سيـبقيان يدعمان 
ورفع  املوارد،  تطوير هذه  اقـتصادياً  املفيد  بأن من  القائل  املبدأ 
نسبة اإلنـتاج من املصادر غير التـقليدية، مثل الرمال الزيتية 

.Oil Sands
   

مساهمتـنا
لقد قدمنا التكنولوجيا واالستـثمارات املالية واملهارات الالزمة 
قرن  مدى  على  للمجتمعات  املتغيرة  الطاقة  حاجات  لتلبـية 
من الزمن. ونحن نرفع اليوم نسبة استـثماراتـنا، بحيث نوظف 
وتكرير  وإنـتاج  إليجاد  الهادفة  األعمال  في  أرباحنا  معظم 
النفط والغاز الطبـيعي. فقد ارتفعت مستويات استـثماراتـنا 
دوالر  مليار  إلى 25  لتصل  العام 2000،  منذ  أكثر من ضعفني 
في عام 2006. هذا وتساعدنا األساليب املتطورة على سحب 
املزيد من النفط من املكامن احلالية، وجتعل من تطوير احلقول 
الصغيرة أو املستعصية أمراً جديراً بالتكلفة. إن تطوير املصادر 
اجلديدة في املكامن العميقة جداً حتت سطح البحر وفي الرمال 
املسال  الطبـيعي  الغاز  إنـتاج  وزيادة   ،)14 )صفحة  الزيتية 
)صفحة 9(، هما عامالن يساعدان على تـنويع إمدادات النفط 

والغاز الطبـيعي.

وتوليد  النـقل  قطاَعيْ  في  للنفط  بدائل  بتطوير  أيضاً  نقوم 
الكهرباء. فتكنولوجيا حتويل الغاز إلى سوائل GTL، املسجلة 
ملكيتها لنا، تـقوم بتحويل الغاز الطبـيعي إلى وقود للنقل 
يكون احتراقه أنظف، مما يزيد من بدائل اإلمدادات )صفحة 9(. 
وقد قامت »شل هيدروجني Shell Hydrogen« في سنة 2006 
للسيارات.  الوقود  لتعبئة  جتريـبية  محطات  خمس  بتشغيل 
كما أن »شل رنيوابلز Shell Renewables« تستـثمر مواردها 
في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعتبر شل من املؤسسات 

العاملية الرائدة لتوزيع الوقود العضوي )صفحة 15(.

تبقى على رأس أولوياتـنا مسألة معاجلة اآلثار الناجمة عن إنـتاج 
واستهالك الوقود األحفوري. ووقودات شل املتطورة للنقل، ذات 
النسبة املنخفضة من الكبريت، تساعد على تخفيض تلوث 
كما  السيارات.  وقود  ومردودية  كفاءة  وحتسني  احمللي  الهواء 
االنبعاثات  تقليل  بنا على  اخلاصة  التغويز  تكنولوجيا  تساعد 
واإلنـتاج  »االستكشاف  األعمال  فرع  و  الفحم،  من استهالك 
موارده  يستـثمر  لنا  التابع   »Exploration & Production
في إنهاء اللهيب املشتـعل باستمرار وفي تخفيف االنبعاثات 

املسببة لالحتباس احلراري GHG من عملياتـنا )صفحة 16(.
 

إحدى   »Shell Trading للتجارة  »شل  أصبحت  وقد  هذا 
املؤسسات الرائدة للمتاجرة بغاز ثاني أكسيد الكربون. ونحن 
الغاز  هذا  وتخزين  الحتجاز  جتريـبـية  تـقـنيات  بتطوير  نقوم 

)صفحة 20(.

مواجهة تحديات الطاقة
نقوم  وتـقـنياتـنا،  واستـثماراتـنا  موظفينا  بفضل 

مبا يلي:

مضاعفة جهودنا إليجاد وتطوير كميات أكبر من 
النفط والغاز الطبـيعي.

واسعة  مجموعة  على  اإلبقاء  في  املساعدة 
مناطق  من  الطبـيعي  والغاز  النفط  مصادر  من 

مختلفة.

تطوير بدائل للنفط في قطاع النـقل.

تطوير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء.

البـيئية  اآلثار  ووسائل جديدة ملعاجلة  إيجاد طرق 
الناجمة عن إنـتاج واستهالك الوقود األحفوري.

•

•

•

•

•

طاقة أكثر بـ 6 -10 
مرات

مما هي اليوم، تأتي من مصادر الطاقة املتجددة، 
مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة 

املائية والوقود العضوي

مردودية مضاعفة
يستخدم نصف الطاقة التي يستخدمها 

اليوم إلنـتاج كل دوالر من الثروة

يستهلك ضعف ما يستهلكه اليوم من الطاقة، 
وما يقرب من 25 مرة أكثر من سنة 1907 حني 

تأسست شركة شل

كمية طاقة مضاعفة

مما هي اليوم، ومعظم الثروة الزائدة تأتي من 
الدول النامية التي تـتحول بسرعة إلى دول 

صناعية

ثروته أكثر بـ 4-5 مرات

اليوم  أكثر بـ 2.5 مليار من عدد السكان 
البالغ 6.5 مليارات نسمة.

عدد سكان العالم سنة 1907 كان أقل بـ 
1.7 مليار نسمة

9 مليارات نسمة

العالم في سنة 2050:

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني: 
أول 100 سنة لها •  تاريخ شل في 

النظر •  »سيناريوهات شل« مؤسسة بعيدة 

www.shell.com/energychallenge

www.shell.com/nigeria

www.sakhalinenergy.com

www.shell.com/secureenergy

www.shell.com/climate

www.shell.com/alternativeenergy

www.shell.com/airpollution

www.shell.com/spills

www.shell.com/integrity

www.shell.com/safety

www.shell.com/humanrights

www.shell.com/ourpeople

www.shell.com/neighbours

www.shell.com/development

www.shellfoundation.org

www.shell.com/biodiversity

www.shell.com/makingithappen

www.shell.com/reviewcommittee

www.shell.com/sdreporting

www.shell.com/strategy

www.shell.com/performancedata
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التـنمية المستدامة واستراتيجيتـنا في العمل
شل وتحديات الطاقة

التـنفيذي، وآرون  الرئيس  فير،  فاندر  يقوم يرون 
كريمر، المدير العام التـنفيذي »لشركة المسؤولية 
العمل  في  استراتيجية شل  بمناقشة  االجتماعية«، 
ودورها في المساهمة بالتـنمية المستدامة في عالم 

يتغّير بسرعة. 

كيف ترى مستـقبل شل - كشركة نفط أو كشركة طاقة أو 
كشركة طاقة مستدامة؟

البتروكيماويات  فيها  مبا  هيدروكربونات،  شركة  نحن 
وتكنولوجيا الفحم النظيف. كما أننا نسعى لإلطالق الناجح 
البديلة.  الطاقات  من  األقل  على  بواحدة  تـتعلق  لتـقـنية 
وذلك هو ما أتوقع أن نعمل عليه خالل العقود القادمة على 
األقل. ونظراً للكمية الضخمة من الطاقة اإلضافية الالزمة 
قناعة  - فإنني على  والهند  الصني  - وال سيما في  للتـنمية 
لكي  مسؤولة  هيدروكربونات  لشركة  مستـقبالً  هنالك  بأن 
»مسؤولة«  وكلمة  املالي.  واالكتـفاء  باالستمرارية  تـتمتع 
ثاني  أضرار  تخفيف  في  رائدة  شركة  كونها  هنا  تـتضمن 
طبـيعة  مع  تـتالءم  استراتيجيتـنا  إن  الكربون.  أكسيد 
استخراج  عمليات  في  االستـثمارات  من  مزيد   - شركتـنا 
املتعلقة  لنشاطاتـنا  الربحية  وزيادة  والغاز،  النفط  وإنـتاج 

بالبيع والتسويق والتوزيع.

الوقـت  تعتـقد أن هناك متسعًا من  يـبدو وكأنك ما زلت 
يكفي لتـفادي أزمة في المناخ؟

ـَب بإحداث تخفيضات عاملية في  من الواضح أن اجملتمع مطال
بأي كمية؟  ولكن  احلراري.  لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاث 
هذا  على  اإلجابة  على  قدرة  األكثر  هم  واحلكومات  العلماء 
الناجمة  املناخية  املضاعفات  يقرّرون مدى  السؤال. فالعلماء 
عن املستويات اخملتلفة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبعدئذ 
يتوجب على احلكومات أن تـقرّر ما هو املستوى املقبول لديها، 

وأن تضع السياسات املالئمة للوصول إلى ذلك املستوى.

العمل  على  اجلميع  نحث  فإننا  رائدة،  شركة  وبصفـتـنا 
املشورة  لنـقدم  الطاقة  في  وخبرتـنا  معرفـتنا  ونستخدم 
ومشاريع  تـقـنيات  في  مواردنا  نستـثمر  كما  للحكومات. 
احللول  مع  للمجتمعات  الالزمة  اإلضافية  الطاقة  لتوفير 
وبفضل  الكربون.  أكسيد  بثاني  يتعلق  فيما  بها  املدمجة 
لشل  حقيقية  عمل  فرصة  أرى  فإنني  وخبراتـنا،  مهاراتـنا 
من  الكربون  أكسيد  ثاني  النبعاثات  ابتكارية  حلوالً  جتد  كي 
املثال، ميكن تخزين هذا  الوقود األحفوري. على سبيل  احتراق 
النفط  من  املزيد  استخدامه الستخراج  أو  األرض،  الغاز حتت 

من احلقول احلالية. وأنا متـفائل بهذا الشأن.
في  ستحصل  كبـيرة  تخفيضات  هناك  أن  بما  ولكن 
النفط  أنواع  إلى  استـثماراتكم  تـنقلون  لماذا  الكربون، 
الرمال  أي  الكربون،  أكسيد  لثاني  كثافة  أكبر  التي تضم 

هذه  تكون  أن  يمكن  كيف  النفطية؟  والصخور  الزيتية 
الخطوة مستدامة على الصعيد المالي أو البـيئي؟

املتعلقة  والقوانني  القواعد  رزم  بوضع  احلكومات  تـقوم 
ومتطلبات  واإلتاوات  الضرائب  مستويات  عبر  بالطاقة، 
سيتم  كان  إذا  ما  املثال  سبيل  على  تـقرّر  وهي  الترخيص. 
كما  الطاقة.  تأمني  حول  اخملاوف  إلزالة  الزيتية  الرمال  تطوير 
أكسيد  ثاني  لتخفيض  املطلوب  املستوى  أيضاً  تقرّر  أنها 
انبعاث  مستوى  توضيح  مسؤولية  نـتولى  ونحن  الكربون. 
واقتراح  التكنولوجية  احللول  وتطوير  الكربون،  أكسيد  ثاني 
املالية املطلوبة للتشجيع على  أو احلوافز  ماهية السياسات 
نـتحمل  قراراتها،  احلكومات  تصدر  وحني  واعتمادها.  تبنيها 
أكسيد  ثاني  مطلقي  أقل  من  لنصبح  املسؤولية  نحن 
الكربون من مصدر الطاقة هذا، وهذا حال شركة »شل كندا 
الزيتية  للرمال  أثاباسكا  »مشروع  مع   »Shell Canada

.»Athabasca Oil Sands Project

تـنطلق  الوطنية  الصيحات  عادت  الماضية،  السنة  في 
هذه  أثرت  وقد  نفطية.  موارد  تمتلك  التي  البلدان  في 
الصيحات عليكم في منطقة سخالين وفي مناطق أخرى. 
مثل  في  استراتيجيتكم  تطبيق  على  قادرين  زلتم  ما  هل 

هذه األجواء؟
البلدان  حكومات  بعض  متيل  الطاقة،  أسعار  ترتفع  عندما 
البلدان  أما  وضرائبها.  إتاواتها  تعديل  إلى  للنفط  املنـتجة 
من  إمداداتها  تأمني  حتاول  فإنها  للنفط،  استهالكاً  األكثر 
التكاليف  ترتفع  وبذلك  لألسعار.  مناقصات  وجتري  اخلارج 
علينا  ينبغي  ولكن  وصعوبة.  مشقة  أكثر  األمور  وتصبح 
وجتاوب.  بتـفهم  لآلخرين  نصغي  وأن  ذكاًء  أكثر  نكون  أن 
في  تـفوقـنا  حيث  من  الطليعة  في  نبقى  أن  يجب  كما 
ألولويات  دعمنا  حيث  ومن  املشاريع،  إدارة  وفي  التكنولوجيا 

شركائـنا من احلكومات وتعاوننا معها.
نحن نـتعاون أصالً مع شركات النفط الوطنية فيما أسّميه 
يستـفيد  بحيث   ،»buddy system والزمالء  الرفاق  »نظام 
هذا  منارس  إننا  اآلخر.  الطرف  لدى  القوة  نقاط  من  منا  كل 
ومع  السعودية،  آرامكو  شركة  مع  مثالً  التعاون  من  النوع 

شركائنا في سلطنة ُعمان وفي الصني.

من الواضح أن األمور أصبحت في السنة الماضية أشد 
المؤسسة  زالت  ما  هل  سخالين.  في  وتعقيدًا  صعوبة 
الصعيدين  على  بوعودها  الوفاء  على  قادرة  المشتـركة 

التي حصلت  التغيرات  االجتماعي والبـيئي في ظل كافة 
مؤخرًا هناك؟

أعتقد أنه قادر على ذلك. فبعد إجراء بعض املفاوضات الشاقة، 
لكافة  مفيداً  سخالین  مشروع  جتعل  صيغة  إلى  توصلنا 
 ،Gazprom غازبروم  شركة  الروسية،  وشريكتـنا  األطراف. 
والفوالذ،  األنابيب  بخطوط  فقط  يتعلق  ال  املشروع  أن  تدرك 
واالستعانة  متـقدمة،  تكنولوجيا  تطوير  أيضاً  يتطلب  وأنه 
بإدارة ممتازة للمشروع وانـتهاج أسلوب من الطراز العاملي في 
املؤشرات  ومن  واالجتماعية.  البـيئية  القضايا  مع  التعامل 
في  شل  ستستمر  البروتوكول،  مبوجب  أنه،  ذلك  على  الدالة 
أساسي حول  مت بشكل  االتفاق  وأن  التـقـنية،  املشورة  توفير 
أن املشروع سيستفيد  الواضح  املعّدلة. من  التطوير  ميزانية 
أيضاً بشكل بارز من احلضور القوي لشريكتـنا الروسية على 

املدى البعيد.

بصورة عامة، أعتـقد أن الناس يستهينون مبا نـقوم به 
يعتبر مبثابة  إجناز مشروع بهذا احلجم  في سخالین. إن 
بناء مدينة كاملة من ال شيء. وفي غضون بضع سنوات، 
سوف يُنظر إليه باعتباره مشروعاً متكامالً مذهالً، يقدّر 
وإعادة  اجلزيرة  إحياء  على  ويساعد  قدرها  حق  البـيئة 

النشاط واحليوية إليها.

أن  أي   - النفط«  »لعنة  حول  بالقلق  الناس  يشعر 
اإليرادات من إنـتاج النفط ال تعود بالفائدة على السكان 

المحليـين. هل تعتبر هذه مشكلة بالنسبة لشل؟
املناطق  في  الناس  كان  إذا  نيجيريا،  جتربة  في  تبـّيـن  كما 
املنـتجة للنفط يعتـقدون أن أوالدهم لن ينعموا بحياة أفضل 
من حياة آبائهم اليوم، ستكون هناك مشاكل كبرى. وكشركة 
عمل  فرص  إنشاء  شل  باستطاعة  املسؤولية،  بروح  تـتحلى 
واملساعدة في تأسيس منشآت جتارية محلية، وأن تكون مثاالً 
فاعلية  يأتي من  احلقيقي  اإليجابي  التأثير  أن  به. بـيد  يُحتذى 
اخلدمات واملؤسسات العامة. وال يستطيع أحد سوى احلكومات 
مباشرة  غير  وسائل  جند  فإننا  ولذلك،  األشياء.  هذه  توفير 
لتـقدمي املساعدة. على سبـيل املثال، نحن ندعم بقوة »مبادرة 
نعلن  بحيث   ،»EITI االستخراجية  الصناعات  في  الشفافية 
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لكل الناس كمية األموال التي ندفعها للحكومات. وأنا أعتـقد 
أن ذلك يحدث صدىً حقيقياً لديهم.

السنة  خالل  فيه  العمل  جدًا  يصعب  مكانًا  نيجيريا  بقيت 
الماضية. هل حان الوقت لمغادرة هذا البلد؟

مصلحة  في  اإلطالق  على  ذلك  يكون  لن  شل،  غادرته  إذا 
أو  البـيئة  حماية  على  ذلك  يساعد  ولن  الدلتا.  سكان 
من  التشغيل  عمليات  تستمر  وقد  الفساد.  آفة  مكافحة 
بحيث  الشفافية،  من  أقل  مبستوى  تـتمتع  شركات  قبل 

تطبق معايـير متدنية.
جانب  فإلى  نيجيريا:  في  مشاريع  ثالثة  نـنفذ  أننا  تـنس  ال 
الدلتا،  منطقة  في  بتشغيله  نقوم  الذي  املشترك  املشروع 
الطبيعي  الغاز  ومشروع  البحري  اإلنـتاج  مشروع  هناك 
Nigeria LNG، وهذان املشروعان يتوسعان  املسال لنيجيريا 

بشكل ناجح.

البلد.  هذا  مبغادرة  نفكر  ال  نحن  كال.  هي:  فاإلجابة  لذلك 
موظفينا  سالمة  على  احلفاظ  حول  اآلن  تـتمحور  وجهودنا 
والعاملني لدينا. فحني يكون موظفونا - من السكان احملليـني 
عملياتـنا  بوقف  نـقوم  للخطر،  معرضني   - األجانب  من  أو 
بصورة مؤقـتة. وهذا ما قمنا به بالفعل في منطقة الدلتا.

 
على  لشل  الرائد  األداء  حول  األمثلة  من  العديد  هناك 
بعض  هناك  أن  بيد  واالجتماعي،  البـيئي  الصعيدين 
بتحقيق  ستقومون  كيف  والمتعثرة.  الرديئة  األمثلة 

االنسجام الذي تحتاجون إليه؟
عادةً، عندما نرتكب أخطاء، فإن ذلك يكون في املراحل األولى 
ملشروع ما. لذلك، ينبغي علينا أن نركز اهتمامنا على الطرق 
مع  املبكرة  واالرتباطات  األولية  التصاميم  فيها  نضع  التي 

املعنيـني بشأننا.

كلمات:  بثالث  نحتاجها  التي  العمل  طريقة  وتـتلخص  هذا 
في  الطريقة  هذه  طبقنا  وقد  واإلجناز«.  والتصميم  »احلوار 
نقوم  ال  أننا  بيد  به.  ال تسمع  ما  وذلك  املشاريع،  من  العديد 
في  أعمالنا  فرع  املثال،  سبيل  على  مكان.  كل  في  بذلك 
و   »Exploration & Production واإلنـتاج  »االستكشاف 
Gas & Power« يبليان بالًء حسناً في  »الغاز والطاقة  فرع 
حتسني عمليات مشاريعهما، بحيث يقومان دائماً في مرحلة 

مبكرة بتحديد ومعاجلة املسائل البـيئية واالجتماعية.

الموظفين  من   100.000 من  أكثر  بوجود  ولكن 
يمكنكم  كيف  العالم،  أنحاء  مختلف  في  لديكم  والعاملين 
التأكد من أنهم جميعًا يفهمون مبادئكم ويطبقونها بشكل 

جيد؟
 %10 إلى   5 تشكل  ورق  على  الصحيحة  النصوص  كتابة  إن 
)يقول  واملعاملة  السلوك  هو  تبقى  وما  املسألة.  من  فقط 
جهودنا  متابعة  علينا  يجب  لذلك  املعاملة(.  الدين  املثل: 
- بأن  باستمرار  وتدعيمه  املهني  والتدريب  التـثـقيف  بتوفير 
بـني  ذكرها  ونعيد  البسيطة  والتعاليم  املبادئ  نفس  نذكر 

احلني واآلخر.

وذلك يعني أيضاً أن هناك عواقب واضحة تعود على املوظفني 
أن  كما  املذكورة،  باملبادئ  يتـقيـّدون  ال  الذين  والعاملني 
بتـنمية  نـتمتع  ونحن  اجليد.  بأدائهم  ترتبط  مكافآت  هناك 
إذ   .»scorecard النـتائج  »بطاقة  نظام  في  مستدامة 
وعالوات  مكافآت  تـقرّر  التي  العوامل  من  البطاقة  هذه  تعّد 

املوظفني والعاملني.
 

الشفافية  ممارسة  املهم  من  ما،  خطأ  حدوث  حال  في 
للتعلم  فرصة  متنحنا  واإلخفاقات  األخطاء  إن  بشأنه. 
املوظف  ـُـشعر  ن أن  علينا  ينبغي  ولذلك  واالستفادة. 

والعامل باألمان لكي يـبوح باألخطاء عند ارتكابها.

 
اخلطأ  عن  اإلنذار(  )صفارة  باإلبالغ  املتعلقة  برامجنا  أن  كما 
حتظى بأهمية بالغة. وفي نهاية األمر، يجب على كبار القادة 
أبدأ  وأنا  لغيرهم،  صاحلة  قدوة  يكونوا  أن  شل  في  واملدراء 
بنفسي. فإذا كان املدير ذو املنصب الرفيع ال ميضي الوقت مع 
يزور  البـيئي عندما  األداء  أو ال يستـعلم عن  الشأن  أصحاب 
يعطي  عندما  بالصدقية  يتمتع  ال  فإنه  عملياتـنا،  مناطق 

دروساً للغير حول التـنمية املستدامة.
 

جعلك  الذي  ما  واالجتماعي،  البـيئي  باألداء  يتعلق  فيما 
بالفعل تستـشيط غضبًا في عام 2006؟

شيئاً  تعتبر  نفـقدها  ضحية  كل  إن  للوفاة.  املؤدية  احلوادث 
يحدث  أن  نطيق  ال  بساطة  بكل  فنحن  نـتحمله.  مما  أكثر 

ذلك.

االحتكار.  بقانون مكافحة  اإلخالل  اآلخر هو حوادث  والشيء 
األخالقية.  ومبادئنا  قيمنا  مع  متاماً  تـتـناقض  أمور  هذه  إن 
ومع أن املوظفني الذين ارتكبوا هذه الشناعات قد رحلوا عنا، 

إال أنني ما زلت أشعر بالغضب الشديد جتاههم.

ما هي أولويات أو طموحات شل في عام 2007؟

مطلقة.  وبصورة  متاماً  للوفاة.  املؤدية  احلوادث  عدد  تخفيض 
ينبغي علينا تعلم الدروس من مجمل قطاع النفط وحتسني 
وكذلك  العمليات.  وسالمة  الشخصية  السالمة  قواعد 
إحراز تـقدم حقيقي في إيجاد احللول املتكاملة ملشاكل ثاني 

أكسيد الكربون.
تعمل  شل  أن  للناس  نظهر  أن  مبقدورنا  يكون  أن  آمل  إنني 
الغاز.  بهذا  املرتبطة  املشاكل  حلّل  دؤوب  ونشاط  صادق  بجّد 
ولكنها  جانبنا،  من  تهذيب  أو  كياسة  مجرد  ليست  وهذه 
اجملتمع.  إليه  يحتاج  ما  وهي  املفضلة.  خياراتـنا  عن  تعبـير 
والعاملني  موظفينا  وطموحات  رغبات  أيضاً  متثل  أنها  كما 
لدينا. وبفضل معرفـتـنا وخبرتـنا التـقـنية، سوف نـتمكن 

من حتقيقها بإذن اهلل.

الالزمة  اإلضافية  الطاقة  من  الضخمة  للكمية  نظرًا 
نمية - وال سيما في الصين والهند - فإنني على  ـ للت
هيدروكربونات  لشركة  قباًل  ـ مست هنالك  بأن  قناعة 
فاء  ـ واالكت باالستمرارية  تمتع  ـ ت لكي  مسؤولة 

المالي.

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

www.shell.com/energychallenge

www.shell.com/nigeria

www.sakhalinenergy.com

www.shell.com/secureenergy

www.shell.com/climate

www.shell.com/alternativeenergy

www.shell.com/airpollution

www.shell.com/spills

www.shell.com/integrity

www.shell.com/safety

www.shell.com/humanrights

www.shell.com/ourpeople

www.shell.com/neighbours

www.shell.com/development

www.shellfoundation.org

www.shell.com/biodiversity

www.shell.com/makingithappen

www.shell.com/reviewcommittee

www.shell.com/sdreporting

www.shell.com/strategy

www.shell.com/performancedata
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بحر بوفورت وبحر تشوكتشي
(استكشاف(

شور كولورادو )البحث والتطوير(

بايندايل

شور نورذرن )البحث والتطوير(
مشروع أثاباسكا للرمال الزيتية
(توسيع(

شل كندا )شراء احلصص( 

طاقة الرياح في ماونت ستورم

توسيع مصفاة بورت آرثر
)بانتظار املوافقة(

جنوب تكساس

برديدو

الوقود العضوي من أيوجني

بي سي 10

أورمن الجنهالنت ثاني أكسيد الكربون

كوريب

برنيس ثاني أكسيد الكربون
طاقة الرياح في نوردزي الوقود العضوي من شورين

محطة الطاقة الشمسية سي آي إس

نوون )ترخيص(

الغاز الطبيعي املسال في نيجيريا 
)توسيع(

إرها
بونغا

قطر للغاز 4

اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل

الهند

E11 غاز احلقل البحري

مشروع  اجلرف الشمالي الغربي
)توسيع(

معمل البتروكيماويات في نانهاي

يويانغ مع 15 ترخيصاً

الصني

شانغبي

سخالني

سانت بيترسبرغساليم

كاشاغان

زيروجني

سنغافورة للكيماويات
)توسيع(

إندونيسيا

شل وتحديات الطاقة

استراتيجيتـنا في حيز التـنفيذ

بها  نطبق  التي  والوسائل  الطرق  عن  أمثلة 
استراتيجيتـنا: مزيد من عمليات االستخراج، وتحقيق 

ربحية في عمليات البـيع والتسويق والتوزيع.

العمل مع شركات تصنيع السيارات
من الواجب تطوير وقودات متـقدمة ومحركات متـقدمة في آن معاً. ونحن نعمل مع شركات 
تصنيع السيارات لتطوير وقودات متـقدمة للجيل الثاني من احملركات األكثر نظافة ومردودية. 
وقود شل  من  مبزيج خاص  مزوّدة   Audi R10 وفي يونيو/ حزيران 2006، فإن سيارة أودي موديل 
من الغاز احملول إلى سوائل GTL ووقود الديزل املصنوع بتكنولوجيا شل Shell V-Power فازت 

بسباق لو مان Le Mans 24 ساعة، الذي يعتبر من أقسى سباقات التحملية لدى السيارات.
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بحر بوفورت وبحر تشوكتشي
(استكشاف(

شور كولورادو )البحث والتطوير(

بايندايل

شور نورذرن )البحث والتطوير(
مشروع أثاباسكا للرمال الزيتية
(توسيع(

شل كندا )شراء احلصص( 

طاقة الرياح في ماونت ستورم

توسيع مصفاة بورت آرثر
)بانتظار املوافقة(

جنوب تكساس

برديدو

الوقود العضوي من أيوجني

بي سي 10

أورمن الجنهالنت ثاني أكسيد الكربون

كوريب

برنيس ثاني أكسيد الكربون
طاقة الرياح في نوردزي الوقود العضوي من شورين

محطة الطاقة الشمسية سي آي إس

نوون )ترخيص(

الغاز الطبيعي املسال في نيجيريا 
)توسيع(

إرها
بونغا

قطر للغاز 4

اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل

الهند

E11 غاز احلقل البحري

مشروع  اجلرف الشمالي الغربي
)توسيع(

معمل البتروكيماويات في نانهاي

يويانغ مع 15 ترخيصاً

الصني

شانغبي

سخالني

سانت بيترسبرغساليم

كاشاغان

زيروجني

سنغافورة للكيماويات
)توسيع(

إندونيسيا

وقود النقل ذو النسبة المنخفضة من الكبريت
جتارية.  بكميات  الكبريت  من  متاماً  اخلالي  الديزل  تـنـتج  التي  الشركات  أوائل  من  شل  كانت 
السيارات محركات جديدة  تصنيع  تطرح شركات  أن  في  تسبب  نظافة  األكثر  الوقود  هذا  إن 
وأنظمة جديدة للعادم تـتميز بتخفيض االنبعاثات احمللية وحتسني الكفاءة واملردودية )صفحة 

.)16

التكنولوجيا
قمنا بتكثيف البحث عن تـقـنيات جديدة لتوفير املزيد من الطاقة، ولتأمني الطاقة، ولتوليد 
طاقة أكثر نظافة. وفي عام 2006، كانت استـثماراتـنا في عمليات البحث والتطوير، مبا فيها 
االختبارات امليدانية واملشاركة في تـقـنيات تابعة ألطراف ثالثة، قد ارتـفعت إلى 1.2 مليار 
دوالر. وقمنا بتوظيف أكثر من 3.000 خبـير فني متخصص، كما فـتحنا مركزاً جديداً ضخماً 

للتكنولوجيا في بنغالور، الهند.

النفط والغاز الجديد
مشاريع يُنظر بشأنها أو أنها قيد التـنفيذ.

النفط غير التـقليدي
مشاريع قيد اإلعداد أو يُنظر بشأنها إلنـتاج النفط من الرمال الزيتية والصخور 

النفطية 
مشاريع يُنظر بشأنها أو أنها قيد التـنفيذ

LNG الغاز الطبـيعي الُمسال  
مرافق إنتاج الغاز الطبيعي املسال ومحطات االستالم 

تحويل الغاز إلى سوائل  
مرفق جديد لتحويل الغاز الطبيعي إلى وقود للنقل وإلى منـتجات أخرى

وقودات ممّيـزة
.Shell V-Power هناك بلدان تباع فيها وقوداتـنا املمّيـزة، مثل وقود شل في باور

توسيع مصنع الكيماويات/ مصفاة التكرير  
استـثمارات ستزيد إنـتاج البنزين والديزل والكيماويات. 

توسيع عمليات التكرير والتسويق والتوزيع في آسيا  
توسيع مرافقنا البتروكيماوية ونشاطاتـنا التكريرية والتسويقية في بلدان آسيا 

السريعة النمو. .

الطاقة البديلة والحلول لمشاكل ثاني أكسيد الكربون  
مشاريع جديدة يُنظر بشأنها أو يتم تطويرها لتخفيض تكلفة مصادر الطاقة 

البديلة وإلثبات اجلدوى االقـتصادية لتـقـنيات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد 
الكربون.

تغويز الفحم  
رخص جتارية أو مؤسسات مشـتركة لتحويل الفحم إلى غاز نظيف االحتراق.

مفتاح الخريطة: 
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تأمين الطاقة

إن التـنويع أمر هام وحاسم لوقاية العالم من حاالت انـقطاع 
استثمارات  بتوظيف  المساعدة  نقدم  ونحن  الطاقة.  إمدادات 
االعتماد  لتـفادي  الطاقة  خيارات  من  واسعة  مجموعة  في 

الزائد على أي منطقة واحدة أو أي مصدر واحد للطاقة.

تأمين الطاقة من 
خالل التـنويع

»سهل  النفط  عصر  وانـتهاء  األسعار  ارتفاع  إن 
االستخراج« أمران يساعدان على أن يجعال من الطاقة 
ذات  البلدان  قلق  ويتزايد  جديد.  من  سياسي  أداة ضغط 

االستهالك الضخم للطاقة من تعرض إمداداتها للخطر.

ليس االستـقالل الذاتي بالطاقة أمراً واقعياً بالنسبة للبلدان 
ذات االستهالك الضخم. فعلى سبـيل املثال، تستهلك الواليات 
املتحدة األمريكية اليوم 25% من النفط العاملي ولكنها متتلك 
بها.  واملشهود  املتبقية  النفط  احتياطيات  من   %3 من  أقل 
ونفس الشيء ينطبق أيضاً على استهالك واحتياطيات الغاز 
الطبـيعي في دول االحتاد األوروبي. ولذلك تعتبر األسواق الدولية 
العاملية  اإلمدادات  لزيادة  مؤكدة  وسيلة  أفضل  التـنافسية 
من  وذلك  البديلة،  اإلمدادات  من  واسعة  جملموعة  وللترويج 

مناطق مختلفة ومن مصادر مختلفة للطاقة.

ظروف  ولوجود  ضخمة  استـثمارات  لتوظيف  حاجة  هناك 
مستـقرة لالستـثمار. وكذلك للتكنولوجيا املتطورة، وللقدرة 
على إدارة مشاريع معقدة وإمكانية الوصول إلى موارد لشركات 
النفط الدولية التي متتلك هذه املعرفة واملهارة. كما أن إجراءات 
أن  يجب  احلكومات،  من  وبتشجيع  الطاقة،  مردودية  حتسني 

تلعب دوراً هاماً.

ونحن نساعد على تـنويع خيارات الطاقة بأربع طرق رئيسية: 
الطبيعي،  والغاز  للنفط  احلالية  احلقول  فترة خدمات  بتمديد 
جديدة  أساليب  وبتطوير  جديدة،  ومناطق  حقول  وبافـتـتاح 
اخليارات  من  واسعة  مجموعة  وبتـقدمي  النـقل،  وقود  إلنـتاج 

لتوليد الطاقة الكهربائية.

سحب كميات أكبر من حقول النفط الحالية 
موارد  خدمات  فترة  متديد  على  اجلديدة  التكنولوجيا  تساعدنا 
الطاقة احلالية املوجودة بالقرب من بلدان االستهالك الرئيسية. 
من  فقط   %40 إلى   30 استخراج  عادية  بصورة  اليوم  يتم  إذ 
النسبة  هذه  رفعنا  وإذا  املكامن.  معظم  في  املوجود  النفط 
اإلمدادات  كمية  كثيراً  يزيد  أن  ميكن  ذلك  فإن  بقليل،  املئوية 
الطويلة األمد. على سبـيل املثال، إذا قمنا بحقن بخار أو غاز 
أو مواد كيماوية إلى داخل املكامن، فإن ذلك يحدث تباطؤاً في 
لنا  التي  الناضجة  احلقول  من  لإلنـتاج  الطبـيعي  االنخفاض 
حصة فيها في كاليفورنيا وكندا وسلطنة ُعمان. ويقوم فريق 
ثاني  من  النفايات  حقن  احتمال  بتـقّصي  شل  موظفي  من 
أكسيد الكربون إلى داخل حقول النفط مقابل ساحل النرويج، 
الغاز  انبعاثات  وتخفيض  اإلنـتاج  نسبة  رفع  في  يساهم  مما 

املسبب لالحتباس احلرارّي )صفحة 13(.

تطوير حقول جديدة
مع ظهور تكنولوجيا جديدة، نقوم كذلك بتطوير حقول جديدة 
في  املعتـقد  من  كان  الرئيسية، حيث  االستهالك  بلدان  قرب 
باهظ  أو  مستعصياً  أمراً  سيكون  استغاللها  بأن  السابق 
التكلفة. وعلى سبـيل املثال، فإننا نقوم بتطوير مشروع جديد 
في املياه على عمق 2.5 كم في خليج املكسيك. ومع ظهور 
املزيد من التـقدم التكنولوجي، ميكن للمصادر غير التـقليدية 
مثل الرمال الزيتية والصخور النفطية أن تزيد اإلمدادات بنسبة 
العالم  للطاقة في  البلدان استهالكاً  إلى بعض أكبر  كبـيرة 
من  اخلالية  اإلنـتاج  فمنصات  اإلطار(.  في  التـفاصيل  )انظر 
البشر )كتلك املوجودة في بحر الشمال، والتي تـتزوّد بالطاقة 
أصبحت  الشمسية(  واأللواح  الرياح  توربـينات  من  املتجدّدة 
تـتيح لنا استخراج الترسبات الصغيرة التي لم تكن تعتبر في 

السابق ذات منفعة اقـتصادية )صفحة 13(.
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غاز متـنّوع
نحن نشـترك اليوم في عمليات تـقوم بإمداد أكثر من %35 
LNG في العالم. ويتم  من كميات الغاز الطبـيعي املُسال 
حالياً توسيع مرافـقنا القائمة في أستراليا ونيجيريا، كما 
أن هناك مشاريع قيد اإلنشاء في قطر وفي جزيرة سخالین 
نستهدف   ،2010 عام  وبحلول   .)35-34 )صفحة  الروسية 
للغاز  اإلنـتاجية  قدرتـنا  ضعف  من  يقرب  ما  إلى  الوصول 

الطبيعي املسال، باملقارنة مع العام 2004.

أما اليوم، فإن الديزل، الذي يحتوي على وقود حتويل الغاز إلى 
GTL من مصنعنا في ماليزيا، متوافر في ما يقرب  سوائل 
وتايالند.  أوروبا  في  بالتجزئة  للبيع  شل  محطة   4.000 من 

نفط غير تـقليدي
إجمالي  من  يأتي معدل %15-10  أن  عام 2015، ميكن  بحلول 
مثل  تـقليدية،  غير  مصادر  من  والغاز  النفط  من  إنـتاجنا 
الرمال الزيتية وحتويل الغاز إلى سوائل GTL )صفحة 16(. إننا 
ملتزمون مبتابعة تطوير تلك املصادر بطريقة مسؤولة على 

الصعيدين البـيئي واالجتماعي )صفحة 14(.

الزيتية  الرمال  ومن املعتـقد أن احتياطي كندا الضخم من 
)وهي خليط من الرمال والنفط الثـقيل الشبـيه بالقطران/ 
القار( يضم كمية من النفط القابل لالستخراج تعادل كمية 
النفط التـقليدي املوجود لدى اململكة العربـية السعودية. 
 Athabasca Oil Sands و«مشروع أثاباسكا للرمال الزيتية
ينـتج   Shell Canada كندا  لشركة شل  التابع   »Project
من   %10 يناهز  ما  لتلبـية  النفط  من  يكفي  ما  مسبقاً 
احتياجات كندا النفطية. وفي عام 2006، مت اتخاذ قرار بتوسيع 
 255.000 لتصبح   %65 بنسبة  للمشروع  اإلنـتاجية  القدرة 
برميل نفط يومياً. هذا ويُنظر اآلن في إجراء توسيعات إضافية 
لعمليات الرمال الزيتية، بحيث ميكن أن ترفع القدرة اإلنـتاجية 
عرض  تـقدمي  وبعد  اليوم.  في  برميل  من 500.000  أكثر  إلى 

 »GTL سوائل  إلى  الغاز  لتحويل  »اللؤلؤة  مشروع  أن  كما 
بحري  حقل  من  الطبيعي  الغاز  ينـتج  سوف  قطر  في 
لتحويل  ملكيتها  املسجلة  شل  تكنولوجيا  وسيستخدم 
وسينـتج  أخرى.  منـتجات  وإلى  للنـقل  وقود  إلى  الغاز 
للنـقل  وقوداً  سوائل«  إلى  الغاز  لتحويل  »اللؤلؤة  مشروع 
هذا  اليوم.  في  سيارة   265.000 من  أكثر  لتعبئة  يكفي 
وحتتوي قطر على ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبـيعي بعد 
روسيا وإيران. وسيوفر هذا املشروع طريقة إضافية لتـقدمي 
تقليل  في  ويساهم  الطاقة  مستهلكي  إلى  الغاز  هذا 

االعتماد على النفط في قطاع النـقـل.

ناجح لشراء جميع أسهم املساهمني الذين يشكلون أقلية في 
شركة »شل كندا«، فإن شل متضي قدماً نحو اقـتـناء األسهم 
الرمال  من  اإلنـتاجية  قدرتـنا  اخلطوة  هذه  وستعزز  الباقية، 

الزيتية في املستـقبل.

وفي كولورادو، بالواليات املتحدة األمريكية، فإن مشروع »شل 
 Shell Unconventional للطاقة من املوارد غير التـقليدية
مشروع  باختصار  يسمى  ما  أو   »Resources Energy
»شور SURE« يقوم باختبار تكنولوجيا إلنـتاج النفط من 
الصخور النفطية. إذ يتم إنزال أجهزة تسخني داخل األرض 
لتحويل  أكثر من 300 درجة مئوية  إلى  احلرارة حتتها  لترفع 
احلقيقة،  وفي  اجلودة.  فائق  نفط خفيف  إلى  الصخور  تلك 
ماليـني  مدى  على  الطبـيعة  بها  تـقوم  العملية  هذه  فإن 
أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  حكومة  وتـقـّدر  السنني. 
في  نفط  برميل  تريليون   1 على  حتتوي  النفطية  الصخور 
الواليات املتحدة وحدها - أي أربعة أضعاف االحتياطي املثبت 

لدى اململكة العربـية السعودية. 

مزيد من خيارات وقود النـقل 
أن  ميكن  الديزل  أو  البنزين  مع  مزجها  ميكن  التي  البدائل  إن 
تزيد خيارات اإلمداد وأن تـقلل االعتماد على النفط في قطاع 
الرائدة في توزيع  العاملية  النـقـل. وتعتبر شل من الشركات 
صفحة   - العضوي  )الوقود  النبات  من  املصـنـّع  النقل  وقود 
GTL تـقوم  الغاز إلى سوائل  15(. وتكنولوجيا شل لتحويل 
بتحويل الغاز الطبـيعي إلى وقود نظيف االحتراق لالستعمال 
إلى  الغاز  لتحويل  مصنعاً  ندير  ونحن  النقل.  وسائل  في 
في  آخر  مصنع  بإنشاء  نقوم  كما  ماليزيا،  في   GTL سوائل 
)انظر  العالم  في  نوعه  من  األكبر  هو  هذا  وسيكون  قطر، 

التـفاصيل في اإلطار(.

 »Shell Hydrogen هيدروجني  »شل  مؤسسة  وتقوم  هذا 
الهيدروجني كخيار  باستكشاف طرق وأساليب للترويج لغاز 
للوقود على املدى البعيد، وقد قامت في عام 2006 بتشغيل 
في  للسيارات  الوقود  لتعبئة  جتريـبـية  محطات  خمس 

مختلف أنحاء العالم.

تـفادي  على  سيساعد  للمصافي  اإلنـتاجية  القدرة  رفع  إن 
وبشرط  الوقود.  إمداد  طلبات  تكاثف  أو  تراكم  عند  األزمات 
أن  املمكن  من  االستـثمارات،  بشأن  نهائي  قرار  إلى  الوصول 
مصفاة  في  اإلنـتاج  لزيادة   2007 سنة  في  اإلنشاءات  تـبدأ 
بوالية  آرثر  بورت  في   Motiva موتيفا  املشـتركة  مؤسستـنا 
تكساس، ليصبح أكثر من ضعف اإلنـتاج السابق. وبعد توسيع 
من  برميل   600.000 تكرير  بإمكانها  سيكون  املصفاة،  هذه 
النفط يومياً، بحيث تـنـتج كمية من البنزين تكفي لتعبـئة 
أكثر من مليون سيارة في اليوم. وسيجعل هذا املشروع مصفاة 

بورت آرثر أضخم مصفاة في الواليات املتحدة األمريكية.

خيارات الطاقة الكهربائية
تعتبر »شل رنيوابلز Shell Renewables« من أكبر الشركات 
العاملة في مجال تطوير طاقة الرياح، كما أنها توظف مواردها 
في تكنولوجيا اجليل القادم من األغشية الشمسية الرقيقة 

)صفحة 15(.

إن إنـتاجنا من الغاز الطبـيعي مينح زبائـننا مصدراً بديالً عن 
الغاز  تبريد  أن  إذ  الكهربائية.  الطاقة  لتوليد  والنفط  الفحم 
ميكن  بحيث  سائل،  إلى  فيها  يتحول  درجة  إلى  الطبـيعي 
يفسح مجاالً  مبرّرة،  بتكلفة  شحنه عندئذ ملسافات طويلة 
أوسع للخيارات أمام مستخدمي الغاز الطبـيعي. وتعدّ شل 
 LNG من الشركات الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي املُسال
)انظر التـفاصيل في اإلطار(. فعمليات الغاز الطبيعي املُسال 
بأكثر من ثلث مجموع  اليابان وكوريا  تزوّد  التي تـشارك فيها 
احتياجاتهما من الغاز الطبيعي، باإلضافة إلى زبائن آخرين في 

أوروبا والهند وأمريكا الشمالية وتايوان.

تغويز  تكنولوجيا  في  الرائدة  الشركات  إحدى  أيضاً  تعتبر شل 
الفحم. إن حتويل الفحم إلى غاز يتيح لبلدان متعطشة للطاقة، 
تستخدم  أن  األمريكية،  املتحدة  والواليات  والهند  الصني  مثل 
احتياطاتها الهائلة من الفحم بطريقة أكثر نظافة وأكثر كفاءة 

ومردودية )صفحة 13(. 
معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

التي نبذلها لتطوير تكنولوجيا جديدة للطاقة •  الجهود 
LNG الُمسال  بالغاز الطبيعي  المتعلقة  •  أعمال شل 

والغاز •  كيف نقوم بتطوير مصادر جديدة للنفط 

www.shell.com/energychallenge

www.shell.com/nigeria

www.sakhalinenergy.com

www.shell.com/secureenergy

www.shell.com/climate

www.shell.com/alternativeenergy

www.shell.com/airpollution

www.shell.com/spills

www.shell.com/integrity

www.shell.com/safety

www.shell.com/humanrights

www.shell.com/ourpeople

www.shell.com/neighbours

www.shell.com/development

www.shellfoundation.org

www.shell.com/biodiversity

www.shell.com/makingithappen

www.shell.com/reviewcommittee

www.shell.com/sdreporting

www.shell.com/strategy

www.shell.com/performancedata
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الطاقة المسؤولة

عملياتـنا  حول  واالجتماعية  البـيئية  المخاوف  نعالج  كيف 
ومنـتجاتـنا التي تحظى بأهمية قصوى لدى أصحاب شأننا.
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تـغّيـر المناخ

عن  الناجت  املناخ  تغير  من  اخملاوف  ازدادت   ،2006 عام  في 
جديدة  قياسية  مستويات  إلى  لتصل  البشري  االستهالك 
وهناك  البلدان.  من  كثير  في  القصوى(  النهاية  نقاط  )ورمبا 
تقرير على جانب من األهمية قدمه إلى احلكومة البريطانية 
اخلبير االقتصادي السابق لدى البنك الدولي السير/ نيكوالس 
ستيرن، وسلط فيه الضوء على الفواتير املالية التي ميكن أن 
القائمة  املعاجلات  فشل  حال  في  العاملي  االقـتصاد  يدفعها 
»أشنع  اسم  املناخ  على  أطلق  أنه  وحيث  املناخ.  تغير  خملاطر 
إخفاق شهدته أسواق العالم على اإلطالق«، فقد وُصف هذا 
تبني سياسات  إلى  للدعوة  ـُطلق  ت أقوى صرخة  بأنه  التقرير 
في  االنخفاض  لتشجيع  ومنسقة  صارمة  دولية  حكومية 
قام   ،2007 سنة  أوائل  وفي   .GHG احلراري  االحتباس  غازات 
املتحدة احلكومية املشتركة  األمم  »هيئة  لـ  التابعون  العلماء 
العلمي،  الرأي  إجماع  على  التأكيد  بإعادة  املناخ«  تغير  حول 
وبنسبة أكثر من 90% من اليقني، بأن تغير املناخ جارٍ بسبب 

ما اقـترفه البشر.

أقـرّت  التي  الطاقة  شركات  أوائل  من  شل  شركة  كانت 
الطاقة  وشركات  احلكومات  دعت  ثم  املناخ،  تغّيـر  مبخاطر 
األخرى ومستهلكي الطاقة جميعاً التخاذ اإلجراءات املناسبة، 

ولم ننس أن علينا في شل أيضاً اتخاذ مثل هذه اإلجراءات.

لتخفيض  طوعية  أهدافاً  ألنفسنا  رسمنا   ،1998 عام  وفي 
ذلك  ومنذ  عملياتـنا.  من  احلراري  االحتباس  غازات  مستوى 
 »Shell Renewables رنيوابلز  »شل  مؤسسة  أجنزت  احلني 
الشركات  بـني كافة  البديلة  الطاقة  أوسع استـثمارات  أحد 
بالغاز  اإلمداد  كميات  رفعنا  وقد  للطاقة.  املنـتجة  الكبرى 
من  نسبة  أدنى  يحوي  الذي  األحفوري  الوقود  )وهو  الطبيعي 
الكبريت،  من  املنخفضة  النسبة  ذي  النقل  ووقود  الكربون( 
والالزم إلنـتاج محركات حديثة ذات مردودية أعلى للوقود. ومت 
أكسيد  ثاني  النبعاث  املتوقعة  املستقبلية  التكاليف  إدراج 
وذلك   .2000 عام  منذ  االستـثمارية  قراراتـنا  في  الكربون 
يساعدنا على تصميم مشاريع جديدة لإلبقاء على ربحيتـنا 

يرون فاندر فير
الرئيس التـنفيذي

بالنسبة لنا كشركة، نعتبر أن جدال العلماء حول وجود تغير في المناخ قد ُحسم. والجدال يدور اليوم حول ما نستطيع 
عمله حيال ذلك. وينبغي على شركات مثل شركتـنا أن تحّول مسألة معالجة ثاني أكسيد الكربون إلى فرصة استـثمارية 
لها وأن تكون رائدة في البحث عن طرق ووسائل مسؤولة لمعالجة ثاني أكسيد الكربون، وأن تستعمل الطاقة بصورة 
التي  البعيدة األمد  السياسات  الحكومات لوضع  بـيد أن ذلك يتطلب إجراءات منسقة من قبل  أكثر كفاءة ومردودية. 
تستـند إلى أوضاع السوق، والتي ال بّد منها لكي يصبح االستـثمار جديرًا باهتمام الشركات. ومع تسارع وتيرة النمو 

في استهالك الوقود األحفوري، فإنه لم يعد أمامنا مجال إلضاعة الوقت.

إننا نـقدم المساعدة عن طريق:
تخفيض نسبة الغازات املنبعثة من عملياتـنا.

حتسني التكنولوجيا الهادفة الحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون من الوقود األحفوري.

توفير كميات أكثر من الغاز الطبـيعي، واستخدام تكنولوجيا نظيفة للفحم، مع وقود متطور لوسائل النـقل.

العمل على إنشاء مشروع ضخم يستخدم مصدراً واحداً على األقل من مصادر الطاقة البديلة.

 .GHG دعوة احلكومات لوضع السياسات الالزمة لتخفيف االنبعاثات املسببة لالحتباس احلراري

•

•

•

•

•

في عالم محكوم بضغوط الكربون البـيـئية. 
تـتميز  تـكنولوجيات  لتطوير  شراكات  إلقامة  نسعى  ونحن 
بنسبة كربون منخفضة. كما ننظر باهتمام كبـير في إنشاء 
أكسيد  ثاني  وتخزين  الحتجاز  ضخمة  جتريـبـية  مشاريع 
حمالت  لنا  التابعة  التجزئة  محطات  أطلقت  وقد  الكربون. 
عامة لتشجيع االبتكار واإلبداع وتعزيز ثـقافة احملافظة على 

الطاقة.

لقد رفعنا حدة مناشداتـنا للحكومات في عام 2006 التخاذ دور 
قيادي في هذه املسألة، وطرح سياسات فعالة ملكافحة تغير 
اليوم. إذ  الدور احلكومي واضحة متاماً  املناخ. وأصبحت أهمية 
بدون سياسات تقوم مبكافأة التكنولوجيات الهادفة لتخفيض 
توقعها  ميكن  تكاليف  وتـنشئ  الكربون،  أكسيد  ثاني  نسبة 
الكرة  حول  احلراري  االحتباس  غازات  إلطالق  البعيد  املدى  على 
األرضية، لن يكون لكل من الشركات أي حافز يدفعها لتوظيف 

االستـثمارات الضخمة املطلوبة. 

أن  أوالً  مسارات:  أربعة  تـنـتهج  لكي  احلكومات  نناشد  إننا 
االنبعاثات  تصدر  التي  الكبرى  الدول  جميع  بإشراك  تـقوم 
لتجنب  الطاقة(  قطاع  فقط  )وليس  القطاعات  وكافة 
املنافسة التشويهية. وثانياً أن تقوم برسم أهداف ثابتة بعيدة 
للشركات  للسماح  احلراري  االحتباس  غازات  بخصوص  املدى 
باستخدام  كذلك  تقوم  أن  وثالثاً  واالستـثمار.  بالتخطيط 
غازات  إلدارة  أوسع  نطاق  على  باالنبعاثات  املتاجرة  أنظمة 
من  تخفيضات  وإدراج  الطاقة  شركات  من  احلراري  االحتباس 
كميات ثاني أكسيد الكربون احملتجزة واخملزونة في هذه املشاريع. 
الطاقة  ملصادر  أكثر  وهادف  ثابت  لدعم  تخطط  أن  وأخيراً 
املنافسة  وضع  إلى  الوصول  في  الشركات  ملساعدة  البديلة، 

بدون عون مالي إضافي.
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الطاقة المسؤولة

زيروجين ZeroGen: طاقة احتراق الفحم الصديقة للبـيئة 
تعمل حكومة والية كوينزالند Queensland في أستراليا على مشروع إلثبات إمكانية التوفيق 
بـني طاقة احتراق الفحم وانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وإذا انطلق مشروع زيروجني 
الكهربائية  الطاقة  إلنـتاج  العالم  أول مصنع جتريبي في  يكون  فإنه قد   ،ZeroGen Project
ثاني  الفحم وعملية احتجاز وتخزين  باجلمع بـني عملية تغويز  انبعاثات منخفضة، وذلك  مع 

أكسيد الكربون.

تقضي اخلطة بتحويل الفحم إلى غاز غني بالهيدروجني وإلى ثاني أكسيد الكربون ذي الضغط 
ثاني  مترير  وسيتم  الطاقة.  إلنـتاج  املردودية  عالي  توربـني  لتدوير  الغاز  إحراق  يتم  ثم  املرتفع. 
أكسيد الكربون في أنابيب يبلغ طولها حوالي 220 كم ويتم تخزينه في مستودعات مياه حتت 
تـقدم  التغويز، وهي  بتكنولوجيا  لتزويده  للمشروع  املفضل  اخليار  وقد كانت شل هي  األرض. 

حالياً خبراتها ومهاراتها في عمليات احلفر وعمليات تخزين ثاني أكسيد الكربون.

إدارة انبعاثاتـنا من غازات االحتباس الحراري 
لقد حققنا إجنازنا املستهدف األول بصورة طوعية، وهو تخفيض 
عام  عملياتـنا  من  احلراري  لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاثات 
2002 بنسبة 10% حتت مستويات 1990*. وأتى التخفيض بصورة 
إنـتاج  مرافق  في  الطبـيعي  الغاز  تصريف  إنهاء  من  رئيسية 
النفط. ونحن نركز جهودنا اليوم على حتقيق اإلجناز املستهدف 
تـتعدى  ال  بحيث  املذكورة  االنبعاثات  على  احملافظة  أي  الثاني، 

مستوى الـ 5% حتت مستويات 1990، وذلك بحلول سنة 2010.

وقد أصبح من الصعب إيجاد تخفيضات ملوازنة ارتـفاع االنبعاثات 
من مرافقنا التي تشهد توسعاً وتطوراً. فكمية الطاقة الالزمة 
إلنـتاج كل وحدة من النفط أو الغاز الطبـيعي )وهي أصالً أعلى 
مما كانت عليه عام 2000 بنسبة تزيد على 50%( سوف تستمر في 
االرتـفاع ألن احلقول أصبحت أكثر فأكثر مستهلكة وقدمية، ونحن 
ننـتج كميات أكبر من النفط الثقيل، ونـنـتج نفطاً من الرمال 
الزيتية. وإنـتاج املزيد من وقود النقل ذي النسبة املنخفضة من 
الكبريت يساعد على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
زبائـنـنا املستهلكني. بـيد أنه يزيد من انبعاثاتـنا املباشرة، ألنه 

يحتاج ملزيد من طاقة التكرير.

في  الزيادات  هذه  مع  التوازن  حتقيق  في  اآلن  حتى  جنحنا  لقد 
نـشغلها 98  التي  املرافق  أطلقت  عام 2006،  ففي  االنبعاثات. 
مليون طن من الغازات املسببة لالحتباس احلراري، أي حوالي سبعة 
ماليـني أقل مما كانت عليه في السنة املاضية، وأكثر من 20% حتت 

مستويات 1990.
إلى  رئيسية  بصورة   2002 منذ  حتقق  الذي  التخفيض  ويعود 
تخفيض كمية اللهيب املتواصل للغاز الطبـيعي املشـتعل في 
مرافق إنـتاج النفط. وعلى سبـيل املثال، فإن شركة شل لتنمية 

قامت  نيجيريا،  في  املشـتركة  املؤسسة  وهي   ،SPDC النفط 
منذ عام 2000 باستـثمار أكثر من 3 مليارات دوالر في املعدات 
والتجهيزات الالزمة الحتجاز واستعمال الغاز الذي كان يشتـعل 
مهدوراً في السابق. هذا وتـتولى شركة SPDC معاجلة ما معدله 

ثلثا كميات اللهيب املستمر من مرافقنا.

للهيب  اإلجمالية  الكمية  أخرى  انخفضت مرة  في عام 2006، 
املشتعل باستمرار في مرافقنا املنـتشرة حول العالم. ويعود ذلك 
بشكل رئيسي إلى تـقطع عمليات اإلنـتاج بسبب االضطرابات 
إلى  القائمة بـني اجلاليات احمللية في نيجيريا. ولكن يعود أيضاً 
التعديالت التشغيلية لزيادة كميات الغاز املسترجعة في سلطنة 
ُعمان، وإلى املعدات اجلديدة التي مت تركيـبها عام 2005 لتخفيض 

كميات اللهيب املشتـعل باستمرار في الغابون.

كما حصلت تخفيضات إضافية في االنبعاثات املسببة لالحتباس 
ومردودية  كفاءة  على  طرأت  التي  التحسينات  بفضل  احلراري 
أن  إذ  لنا.  التابعة  الكيماويات  ومصانع  مصافينا  في  الطاقة 
مصافي التكرير التابعة لنا عززت مردودية طاقـتها بنسبة %3 
الطاقة  كثافة  »مؤشر  في  مبـّيـن  هو  كما  العام 2002،  منذ 
 Solomon Associates أسوشياتس  سولومون  ملؤسسة 
لدينا  الكيماويات  ومصانع   .»Energy Intensity Index EII
العام 2001، حسبما  منذ  بنسبة %9  مردودية طاقـتها  رفعت 
 Chemicals Energy هو مبـّيـن في »مؤشر طاقة الكيماويات
Index CEI«. لقد مت حتقيق هذه املكاسب بتـشغيل مصانعنا 
قرب قدرتها اإلنـتاجية الكاملة، وبتـقليل حاالت االنقطاع عن 
العمل، وبتطبـيق برنامجنا إنرجايز EnergiseTM اخلاص بتحسني 
 Business مردودية الطاقة واتباع برنامج »مراجعة تطوير األعمال
العمل.  مواقع  معظم  في   »Improvement Review BIR

وقد ساهم برنامجا »إنرجايز« و »مراجعة تطوير األعمال« في 
تخفيض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري مبا يقرب من 
1 مليون طن في السنة وأحدثا وفراً مالياً يفوق الـ 70 مليون دوالر 

سنوياً في مصافينا ومعامل الكيماويات التابعة لنا.

في  املستهدفة  النـتيجة  حتقيق  نستطع  لم   ،2006 عام  في 
إلى  ذلك  أسباب  أحد  ويعود   .»EII الطاقة  كثافة  »مؤشر 
استهانـتـنا بكمية الطاقة اإلضافية املطلوبة إلنـتاج وقودات 
ذات نسبة منخفضة من الكبريت لكي تكون صديقة للبـيئة. 
كما يعود السبب اآلخر إلى حاالت انقطاع املعدات عن العمل 
كانت  بحيث  مرافق  عدة  في  متوقعة  وغير  مفاجئة  بصورة 
تـتطلب طاقة إضافية لبدء التـشغيل من جديد. بـيد أن مصانع 
الكيماويات لدينا أجنزت نـتائجها املستهدفة بالرغم من حصول 

عدة انقطاعات مفاجئة عن العمل.

في أوائل 2007 قمنا بإطالق برنامج جديد لتحسني مردودية الطاقة 
في مرافق استخراج النفط. وسيساهم ذلك جزئياً في هذه الزيادة 
اشتـعال  لوقف  جهودنا  وسنواصل  للطاقة.  استهالكنا  في 
اللهيب املستمر في مرافق استخراج النفط خارج نيجيريا بحلول 
العام 2008. أما في نيجيريا، فمن املتوقع أن املؤسسة املشتركة، 
وهي »شركة شل لتنمية النفط SPDC«، ستـنهي اللهيب 
البرنامج املقرّر خالل عام 2009. إن  املشـتعل باستمرار حسب 
حتقيق هذا الهدف يعتمد على تأمني التمويل من شركائنا في 
املؤسسة املشتركة في نيجيريا، وعلى دعم اجلاليات احمللية التي 
يجب أن تـتيح لنا إمكانية الوصول بحرية وبأمان إلى مرافـقـنا 
اخلاصة باإلنـتاج. كما أن تخفيضات إضافية في انبعاثات الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري ستأتي أيضاً من اخلطة اجلارية حالياً 

لتحسني مردودية الطاقة في املصافي ومصانع الكيماويات.

من احملتمل أن يتم احتجاز وتخزين كمية تصل إلى 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
املصنع )أي ما يصل إلى 420.000 طن سنوياً(. بـيد أن العمليات التجارية قد حتدث انبعاثات من 
ثاني أكسيد الكربون أقل بحوالي 40% من تلك التي تـنطلق من مصنع ذي حجم مماثل لتوليد 

الطاقة من احتراق الغاز.

في الوقت احلاضر، ليس لدى أصحاب مصانع توليد الطاقة من احتراق الفحم أي مبرّر اقـتصادي 
لهذه  كان  وإذا  الكربون.  أكسيد  ثاني  وتخزين  احتجاز  في  استـثماراتهم  من  املزيد  لتوظيف 
التكنولوجيا الواعدة أن ينـتشر تـطبـيقها أكثر فأكثر، ستبرز احلاجة لدعم حكومي بتـثبـيت 

مؤشر أسعار النبعاثات ثاني أكسيد الكربون.  

كبـيراً. يكون  قد  احلراري  لالحتباس  املسببة  الغازات  قياسات  من  التيقن  عدم  هامش  أن  إلى  API، IPIECA، OGP( 2003( تشير  األول  ديسمبر/ كانون  احلراري،  لالحتباس  املسببة  الغازات  لتـقيـيم  البترول  صناعة   * توجيهات 
.2002 لعام  بقياساتـنا  املرتبط  الهامش  نفسه  هو  1990 كان  عام  الكربون  أكسيد  لثاني  بقياساتـنا  املرتبط  التيقن  عدم  هامش  أن  افـترضنا  عليه،    وبناًء 
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97

األبراج األحادية: دروس مستـفادة من أعمالنا 
الخاصة بالطاقة البديلة

في  بحرية  منصات  أول  بتـشغيل  بدأنا   ،2006 عام  في 
بالكهرباء من  تزويدها  الغاز الطبـيعي، مع  العالم إلنـتاج 
طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية. هذه املنصة اخلفيفة 
الوزن واملنخفضة التكاليف واخلالية من االنبعاثات )وتسّمى 
»البرج األحادي« ألنها تقف على عمود واحد( تعتمد على 
واألبراج  البحرية.  الرياح  لتوربـينات  املستخدم  التصميم 
للغاز  الصغيرة  احلقول  إلى  الوصول  لنا  تـتيح  األحادية 
اجلدوى  عدمية  تكون  والتي  الشمال،  بحر  في  الطبـيعي 
تـقليدية.  إذا مت تشغيلها مبعدات  االقتصادية  الناحية  من 
إمدادات  وتـنويع  زيادة  على  يساعد  احلقول  هذه  تطوير  إن 
الطاقة، عن طريق متديد العمر اإلنـتاجي للحقول الناضجة 

في مناطق مثل بحر الشمال.

وكل   .2006 عام  في  أحاديـني  برجني  بتشغيل  بدأنا  وقد 
منصة تستهلك فقط 1.2 كيلو واط من الطاقة في اليوم. 
غالية  تسخني  عند  أنت  تستهلكه  مما  أقل  الكمية  وهذ 
القهوة، وهي أقل بكثير من كمية الـ 30 كيلو واط الالزمة 
الـ  لتـشغيل منصة تـقليدية خالية من البشر، أو كمية 
مع  احلجم  كاملة  منصة  تـتطلبها  التي  واط  ميغا   40

موظفيها والعاملني فيها.

 

تكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون
إن العالم يطلب كميات ضخمة إضافية من الطاقة من أجل 
التـنمية )وذلك يعني حالياً املزيد من الوقودات األحفورية( ويطلب 
حالً ملسألة تـغير املناخ. وال ميكن تلبـية هذين الطلبـني معاً ما لم 
يتم إيجاد طرق مأمونة وجديرة بتكلفـتها الحتجاز وتخزين ثاني 

أكسيد الكربون من احتراق الفحم والنفط والغاز الطبـيعي.

هناك العديد من اخليارات التـقـنية الحتجاز ثاني أكسيد الكربون. 
وعندما يتم احتجاز هذا الغاز، من املمكن تخزينه حتت األرض )في 
مستودعات املياه اجلوفية أو في بعض حقول النفط أو الغاز(. كما 
ميكن استخدامه في عمليات صناعية. بـيد أن عملية احتجاز 
وتخزين ثاني أكسيد الكربون تـتطلب كمية كبـيرة وُمـكلفة 
من الطاقة. وعلى سبـيل املثال، ففي محطة متوسطة احلجم 
لتوليد الكهرباء بإحراق الفحم، قد تؤدي عملية احتجاز وتخزين 
للمحطة  اإلجمالية  الطاقة  مردودية  تخفيض  إلى  الغاز  هذا 
بنسبة 10%، كما تضيف بضع مئات من ماليـني الدوالرات إلى 
تكلفة تشغيل احملطة. أضف إلى ذلك أن التخزين نفسه يتطلب 

موافـقة من السلطات البلدية واجلاليات احمللية.

ونحن نشارك حالياً في مشاريع جتريـبـية ضخمة في هذا اجملال. 
إذ يتم حالياً النظر بشأن أحد هذه املشاريع في أستراليا واسمه 
»زيروجني ZeroGen«، وهو محطة لتوليد الطاقة بإحراق الفحم 
مع انبعاثات منخفضة لثاني أكسيد الكربون )انظر التـفاصيل 
في اإلطار(. وهناك مشروع آخر في النرويج، يعدّ أضخم مشروع 
بحري حتى اآلن لتخزين ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في 
تـقوية استخالص النفط. وفي حال الترخيص له، فإن مشروع 
ومع  النرويجية  احلكومة  مع  فيه  نـتعاون  الذي   ،Halten هالنت 
مؤسسة ستات أويل Statoil، سوف يحّل مشكلة نقص الطاقة 

الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  وسيخفض  النرويج  وسط  في 
بكمية تصل إلى 2.5 مليون طن في السنة. واملشروعان املذكوران 

ال يزاالن قيد الدراسة من حيث جدواهما االقـتصادية.

نقوم كذلك بتزويد الدفيئات )أو املستـنبـتات( في هولندا بنفايات 
ثاني أكسيد الكربون من مصفاة برنيس Pernis التابعة لنا، كما 
نقوم باستكشاف فرص معاجلة هذا الغاز في منطقة الشرق 

األوسط مع مصانع ميتسوبـيشي الثقيلة.

سوف تلعب السياسة احلكومية دوراً حاسماً في تـقرير مستـقبل 
الكربون. فاالستـثمارات  ثاني أكسيد  عمليات احتجاز وتخزين 
اإلضافية الكبـيرة املطلوبة لن يتم طرحها على نطاق واسع من 
دون إجراءات حكومية مالئمة. وفي الوقت احلاضر، فإن التخفيضات 
والتخزين  االحتجاز  عمليات  خالل  من  االنبعاثات  في  احلاصلة 
لم ترتـِق إلى املستوى اجلدير بالتـقدير. إننا نـناشد احلكومات 
إلصدار املزيد من التراخيص ملشاريع أكثر فاعلية والتخاذ إجراءات 
لتخفيض التكاليف، مثالً من خالل »املنبر التكنولوجي األوروبي 
حملطات توليد الطاقة بالوقود األحفوري واخلالية من االنبعاثات«. 
وهذه تـتضمن منح اعتمادات كربونية عن كميات ثاني أكسيد 
الكربون احملتجزة، ووضع النـتائج املستهدفة لالنبعاثات ملا بعد 
سنة 2012 من أجل إنشاء إطار عمل ثابت لالستـثمارات على 

املدى البعيد.
.
 

 »Shell Eco-marathon السيارة الفائزة في »سباق شل الماراثوني لدعم البـيئة
مع  بالسباق  فازت  العضوي  بالوقود  تعمل  لسيارة  أولي  نموذج  وهي   .2006 لعام 

استهلاك للطاقة يعادل  2.885 كم/ لتر من البنزين.

13  2006 لعام  المستدامة  التـنمية  حول  شل  تقرير 



من  انبعاثاتهم  معالجة  على  الطاقة  مستهلكي  مساعدة 
ثاني أكسيد الكربون

بالوقود األحفوري  ثاني أكسيد الكربون اخلاص  أكثر من 80% من 
ينبعث عند استعمال منـتجات الطاقة. فزبائنـنا يطلقون لدى 
استهالك منـتجاتنا كميات من ثاني أكسيد الكربون توازي ست 
أو سبع مرات ما نطلقه نحن عند إنـتاجها، أي أكثر من 750 مليون 
طن من ثاني أكسيد الكربون في سنة منوذجية. إننا نحث اجلميع 
على استهالك الطاقة مبردودية جيدة وعلى تـقدمي التكنولوجيات 

والوقودات للمساعدة على حل املشكلة.

طاقة كهربائية مع كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون 
في عام 2006 قمنا بتسليم أكثر مما يعادل 1.44 مليون برميل 
نفط من الغاز الطبيعي في اليوم. وهذه الكمية أكثر من 40% من 
إجمالي إنـتاجنا من العمليات االستخراجية. ولو مت استخدام كل 
ذلك الغاز لتوليد الكهرباء، لكان يكفي إلمداد الطاقة حلوالي 180 
مليون مسكن. ومبا أن الغاز الطبـيعي يحتوي على نسبة كربون 
أقل مما هي في الفحم وميكن حتويله إلى طاقة مبردودية أعلى، فإن 
محطة لتوليد الكهرباء بإحراق الغاز تـنـتج ما يقرب من نصف 
توليد  محطة  تـنـتجها  التي  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات 
تـقليدية تعمل بإحراق الفحم. وذلك ينطبق حتى مع احتساب 

الطاقة اإلضافية الالزمة إلسالة الغاز ونـقله إلى احملطة.

هذا ويعتبر الفحم أكثر أنواع الوقود األحفوري توافراً في الطبـيعة. 
العاملي  الطلب  إجمالي  يقرب من 40% من  ما  اليوم  يلبي  فهو 
إن  النمو.  في  سيستمر  استعماله  أن  املتوقع  ومن  للكهرباء، 
شركات شل ال تـنـتج الفحم، ولكن لدينا تكنولوجيا مسجلة 
محطة  مع  استخدامها  وعند  الفحم.  لتغويز  اختراع  ببراءة 
ترفع  التكنولوجيا  فإن هذه  الكهرباء،  لتوليد  الدورات  متـنوعة 
مردودية التحويل. وعندئذ يتم إنـتاج مزيد من الطاقة الكهربائية 
أكسيد  ثاني  انبعاثات  تخفيض  مع  الفحم،  من  طن  كل  من 
الكربون بنسبة أقصاها 15% باملقارنة مع آخر محطات تـقليدية 

ثاني أكسيد الكربون والنفط غير التـقليدي
مع أفول جنم النفط »سهل االستخراج«، سوف يستمر إنـتاج 
النفط في امتصاص مزيد من الطاقة وإطالق كميات أكبر من ثاني 
أكسيد الكربون. إن زيادة اإلنـتاج من مصادر محلية غير تـقليدية 
مثل الرمال الزيتية، ورمبا الصخور النفطية في املستـقبل، يعتبر 
تـقدم  املصادر  فهذه  الصناعة.  لهذه  املتوقع  املشهد  من  جزءاً 
على املدى البعيد إمدادات مؤمـّنة وقريبة من بلدان االستهالك 
الرئيسية. بـيد أن الطاقة اإلضافية الالزمة لزيادة اإلنـتاج تعني 
وعلى  الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  مزيداً  أننا سنشهد 
أساس دورة اخلدمة الكاملة، فإن البنزين من الرمال الزيتية يطلق 
حالياً كميات من ثاني أكسيد الكربون أكـثر بـ 10% مما يطلقه 
البنزين من النفط التـقليدي. وفوق ذلك، فإن إنـتاج البنزين من 
الصخور النفطية قد يتطلب طاقة أكبر. ولذلك يتضح أن إيجاد 
طرق ووسائل لتخفيض أو ملوازنة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 

هذه املصادر يعتبر أمراً ذا أهمية قصوى.

تعدّ شل من الشركات الرائدة في صناعة النفط غير التـقليدي. 
فهذا جزء من استراتيجيتـنا الهادفة لتطوير مجموعة واسعة 
من خيارات الطاقة. ونحن ملتزمون بتـنمية هذه املوارد بطريقة 
األولى  العمليات  فإن  املثال،  باملسؤولية. وعلى سبـيل  تـتحلى 
لشركة »شل كندا« في مناجم الرمال الزيتية ضمن »مشروع 
منه(   %60 كندا«  »شل  متلك  )الذي  الزيتية«  للرمال  أثاباسكا 
يتعلق  فيما  طوعي  بشكل  مستهدفة  نـتائج  لها  وضعت 

بتخفيض االنبعاثات املسببة لالحتباس احلراري، ومؤداها أن جتعل 
إنـتاج واستهالك  املتراكمة من  الكربون  ثاني أكسيد  انبعاثات 
كمياتها من البنزين أقل من انبعاثات البنزين الناجت من النفط 
املستورد الذي ستحل محله بحلول عام 2010. وسيتم السعي 
الطاقة  مردودية  حتسني  خالل  من  التخفيضات  هذه  لتحقيق 
مرافقنا  في  الكربون  أكسيد  ثاني  وتخزين  احتجاز  خالل  ومن 
اخلاصة بالرمال الزيتية، وكذلك من خالل إجراءات تخفيفية خارج 
»هيئة تغير  انبعاثاته. وقد قدمت  املشروع تساهم في موازنة 
املناخ Climate Change Panel« اخلارجية لشركة »شل كندا« 
التخفيضات  برنامج  حول  مستـقل  بشكل  واملشورة  النصح 
على  التحسينات  إدخال  نواصل  ونحن  املشروع.  بهذا  اخلاص 
تكنولوجيا الرمال الزيتية. كما أن التوسيع األول ألثاباسكا، الذي 
أُعِلـن عنه في عام 2006، سوف يستخدم التكنولوجيا اجلديدة 
التكنولوجيا  وهذه   .»Shell Enhance »تعزيزات شل  املسّماة 
توفر الطاقة وتقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ مرحلة 
فصل النفط عن الرمال ضمن عملية اإلنـتاج، وذلك بنسبة %10 

باملقارنة مع التكنولوجيا السابقة.

سيتم وضع خطة طوعية ملعاجلة االنبعاثات املسببة لالحتباس 
على  نعمل،  ونحن  للمشروع.  التوسيع  هذا  في   GHG احلراري 
الشأن في  املثال، مع احلكومة ومع غيرها من أصحاب  سبـيل 
سبـيل تطوير تكنولوجيات جديدة كتكنولوجيا احتجاز وتخزين 

ثاني أكسيد الكربون.

لتوليد الكهرباء بإحراق الفحم. إن غاز ثاني أكسيد الكربون الذي 
ينـتج من هذه العملية يعتبر نظيفاً نسبـياً وذا ضغط مرتفع 
بحيث يكون من األسهل احتجازه وتخزينه. وقد مت اختيار هذه 
 ZeroGen التكنولوجيا من قبل القائمني على مشروع زيروجني
)صفحة 12(. كما أنها جزء هام من »حتالف الطاقة النظيفة 
شركة  مع  عام 2006  في  أّسسناه  الذي   »CCEA الفحم  من 
الشركات  أضخم  إحدى   ،Anglo American plc أمريكان  أجنلو 

املنـتجة للفحم.

األوروبي والصني  يجري بـني االحتاد  اليوم بقوة حواراً  نحن ندعم 
»برنامج االحتاد  بهدف متكني الشركات األوروبـية من استخدام 
احملطات  جتهيز  أجل  من   »EU ETS االنبعاثات  لتجارة  األوروبي 
الصينية اجلديدة لتوليد الكهرباء بإحراق الفحم لتصبح قادرة 

على احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وسائل نقل مع نسبة أقل من ثاني أكسيد الكربون
هناك التباس حول طرح السيارات العاملة بوقود الهيدروجني على 
نطاق واسع في األسواق، وال بد من االنـتظار لـ 10 – 20 سنة على 
األقل لنراها. وذلك يعني أن وسائل النقل ستواصل اعتمادها على 
النفط كوقود رئيسي لسنوات عديدة قادمة. وفي هذه األثـناء، 
فإن التخفيضات في انبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري 
يجب أن تأتي بصورة رئيسية من خلط الوقود العضوي مع البنزين 
والديزل، ومن التكنولوجيا الهادفة لتحسني مردودية السيارات 
والوقودات التـقليدية، ومن اجلهود املبذولة لترشيد إقبال الناس 

على استعمال وسائل النـقل. 
تعدّ شل اليوم من املؤسسات الرائدة في العالم لتوزيع الوقود 
العضوي، ونحن نقوم مع شركائـنا بتطوير جيل جديد من الوقود 
العضوي ذي النسبة املنخفضة من ثاني أكسيد الكربون )صفحة 
15(. كما أننا نـتابع حتديث وترقية مصافينا إلنـتاج الديزل والبنزين 
ذي النسبة املنخفضة من الكبريت. وهذه الوقودات ال تساعد على 
تقليل تلوث الهواء احمللي فحسب )صفحة 16(، ولكنها تـتيح 

أيضاً لشركات تصنيع السيارات أن تطرح في األسواق محركات 
تـتمتع مبردودية أعلى للوقود )وبالتالي تكون كميات ثاني أكسيد 

الكربون املنبعثة منها أقل(.

 Fuel على سبـيل املثال، تركيـبتـنا اجلديدة »الوقود االقتصادي
Economy« املتوفرة في 19 بلداً حول العالم تخفض استهالك 
الوقود بدون تكبـيد السائق أي تكلفة إضافية. وفي عام 2006، 
حقق الفائزون في »حتدي السباق العاملي لوقود شل االقتصادي« 
رقماً قياسياً جديداً ملردودية الوقود، وذلك باستعمالهم تركيـبة 
على  باحلفاظ  تـتميز  السيارة  لقيادة  أساليب  مع  الوقود  لهذا 

مردودية الوقود اجليدة.

في كل سنة، نقوم بتـنظيم »سباق شل املاراثوني لدعم البـيئة 
سنقوم   ،2007 سنة  )وفي  أوروبا  في   »Shell Eco-marathon
بتـنظيمه أيضاً في الواليات املتحدة األمريكية( بحيث نستـنهض 
للوقود  األعلى  املردودية  ذات  السيارة  وتركيب  لتصميم  الطالب 
بالسباق سيارة كان معدل  على اإلطالق. وفي عام 2006، فازت 
استهالكها 2.885 كم ملا يعادل لتراً واحداً من الوقود. وفي عامي 
2005 – 2006، نظمنا حمالت فيول ستريتش FuelStretch في 
19 بلداً ملساعدة السائقني على توفير استهالك الوقود وتخفيض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وذلك بتعليمهم أساليب لقيادة 

السيارات تـتميز مبردودية أعلى للوقود.

الطاقة المسؤولة

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني

الكربوني لمنـتجاتـنا • الأثر 
الكربون ثاني أكسيد  • أعمالنا في عزل واحتجاز 

المناخ الخاصة بتغير  • كيف نشارك في مناظرات السياسات 
الاستـثمار اتخاذ قراراتـنا حول  الكربون عند  • كيف نستعمل تكاليف 

انبعاثاتهم للزبائن من أجل تخفيض  • المساعدة لتي نـقدمها 

www.shell.com/energychallenge

www.shell.com/nigeria

www.sakhalinenergy.com

www.shell.com/secureenergy

www.shell.com/climate

www.shell.com/alternativeenergy

www.shell.com/airpollution

www.shell.com/spills

www.shell.com/integrity

www.shell.com/safety

www.shell.com/humanrights

www.shell.com/ourpeople

www.shell.com/neighbours

www.shell.com/development

www.shellfoundation.org

www.shell.com/biodiversity

www.shell.com/makingithappen

www.shell.com/reviewcommittee

www.shell.com/sdreporting

www.shell.com/strategy

www.shell.com/performancedata
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الطاقـة البديلة

أيوجين: تحويل التبن إلى وقود
يتمثل التحدي اليوم في جعل الوقود العضوي أرخص تكلفة، 
أثـناء  املنبعثة  الكربون  أكسيد  ثاني  كميات  تخفيف  وفي 
إنـتاجه، وفي استخدام مصادر للوقود العضوي ال حتتل مساحات 
كبـيرة من األرض على حساب األراضي املزروعة إلنـتاج احملاصيل 
الغذائية. لهذا قرّرنا االستـثمار في شركة أيوجني كوربوريشن 
اختراع  براءة  Iogen Corporation التي متتلك تكنولوجيا مع 
من   Ethanol اإليثانول  كحول  إنـتاج  في  اإلنزميات  الستخدام 
 Cellulose التنب )أو القش(. ويعتبر منـتج »سيليولوز إيثانول
Etahnol« وقوداً يصدر كمية أقل بـ 90% من انبعاثات الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري GHG الصادرة عن البنزين التـقليدي 

خالل دورة حياة كاملة، وهو ال يحتاج ألراض إضافية صاحلة الزراعة. 
إن مصنع أيوجني التجريبي ينـتج الوقود من التـنب منذ عام 2004. 
بإمكانية  أيوجني  شركة  تـنتجه  الذي  اإليثانول  كحول  ويتميز 
إنـتاجه بتكلفة أقل من معظم الوقودات العضوية احلالية. في عام 
 Goldman Sachs 2006، قام بنك االستـثمارات غولدمان ساكس
باالستـثمار في شركة أيوجني. وفي أوائل سنة 2007، كانت أيوجني 
واحدة من ست شركات مت اختيارها لتلقي التمويل املالي مبوجب 
إيثانول  إنـتاج سيليولوز  لتمويل  األمريكية  الطاقة  وزارة  برنامج 
مببلغ 385 مليون دوالر، مما يعدّ تعبـيراً إضافياً عن الثـقة باإلمكانيات 

التجارية لهذه التكنولوجيا املثيرة.

الوقود  عن  البديلة  الطاقة  مبصادر  االهتمام  بسرعة  يتزايد 
األحفوري، بسبب اخملاوف املتعلقة بتغّير املناخ وتأمني الطاقة 
في  كبـيرة  جتارية  أعمال  مزاولة  هو  هدفنا  إن  دائمة.  بصورة 

تكنولوجيا تـتعلق مبصدر واحد على األقل للطاقة البديلة.

للتفاؤل  مدعاة  التكنولوجيات  أكثر  على  اهتمامنا  نركز  ونحن 
والرياح  النقل،  لوسائل  والهيدروجني  املتطور  العضوي  الوقود   -
واألغشية الشمسية الرقيقة لتوليد الكهرباء - ونعمل جاهدين 
لتخفيض تكلفـتها بحيث يصبح باإلمكان مضاهاتها بصورة 

جيدة للوقود األحفوري.

قل ـ خيارات وقود الن
من املألوف أن الوقود العضوي املستخدم لوسائل النـقل أغلى ثمناً 
من البنزين أو الديزل. بـيد أنه يخفف من االعتماد على النفط، 
وألن النباتات متتص ثاني أكسيد الكربون أثـناء منوها، ميكن للوقود 
بالرغم من  أقل،  الكربونية  انبعاثاته  إجمالي  يكون  أن  العضوي 
الطاقة اإلضافية املطلوبة حلصاد النباتات ومعاجلتها. وهناك عدد 
من احلكومات التي تعطي دفعة قوية للوقود العضوي عن طريق 
العون املالي، وحتديد النـتائج املستهدفة، واألوامر القانونية امللزمة. 
ولكي تـنجح جهودها، ال بدّ من صنع وقود عضوي باالستعانة 

بتكنولوجيا أكثر تطوراً وباالعتماد على النفايات الزراعية.

أما اليوم فإن مزروعات اجليل األول من الوقود العضوي قد تـتـنافس 
مع احملاصيل الغذائية على مساحات التربة الالزمة لها. كما أن 
التخفيضات التي تسببها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد 
تكون محدودة. ولكننا نساهم في حل هذه املشكلة باستـثمار 
املثال  على سبيل  العضوي،  الوقود  من  الثاني  اجليل  في  مواردنا 
من خالل شراكات نقيمها مع شركة شورين Choren األملانية 
ومؤسسة أيوجني Iogen )انظر التـفاصيل في اإلطار(، وعن طريق 
تطوير مدونات السلوك إليجاد مصادر مستدامة للوقود العضوي 

)صفحة 18(.

هذا ويعتبر الهيدروجني خياراً على املدى األبعد. فهو نوع جديد 
من الوقود يتطلب إنشاء بنية حتتية إضافية لتوزيعه، كما يتطلب 
من  مزيداً  يستغرق  وذلك  الستعماله.  معدّلة  محركات  صنع 
الوقت ويتطلب استـثمارات كبـيرة. وقد كنا أول شركة للطاقة 
السيارات في  الهيدروجني في  لتعبئة  تبني محطات جتريـبـية 
»شل  شركة  أن  كما  األمريكية.  املتحدة  والواليات  وأوروبا  آسيا 
»شبكات  ضمن  حالياً  تعمل   »Shell Hydrogen للهيدروجني 
محطات  من  عدد  في  الهيدروجني  توفير  فيها  يتم  صغيرة« 
التي تستعمل  السيارات  بحيث تستطيع  املنـتظمة،  التعبئة 
وقود الهيدروجني أن تـتحرك بحرية وتعود للتعبئة من جديد في 

مختلف أنحاء مدينة ما. 

مصادر الكهرباء
تعتبر شركة شل لطاقة الرياح Shell Wind من الشركات الكبرى 
لتطوير طاقة الرياح، فلديها حصص في مشاريع لتوليد 850 ميغا 
واط من الكهرباء )تبلغ حصص شل 415 ميغا واط(. وهي تخطط 
لتوسيع مشاريعها لتبلغ تقريـباً 1.000 ميغا واط )وحصص شل 
500 ميغا واط( بحلول نهاية عام 2007. إن هذه طاقة كهربائية 
نقوم  أوروبا،  وفي  مسكن.  مليون  نصف  من  أكثر  إلمداد  تكفي 
بتطوير مشاريع في البحر حيث تكون الرياح أقوى وأشد، بالرغم 
من ارتفاع التكاليف وصعوبات توصيل شبكات نقل الطاقة إلى 
اليابسة. وفي املشاريع البحرية ميكن استعمال توربـينات أكبر، وال 
يكون منظرها مزعجاً لبـيئة البشر مثلما تكون على اليابسة. في 
سنة 2006، بدأت مزرعة الرياح البحرية باإلنـتاج في بحر الشمال 
استحصال  ومت  اإلطار(،  في  التـفاصيل  )انظر   Nordzee نوردزيه 

الذي   »London Array لندن  »مصفوفة  ملشروع  بحرية  رخصة 
سيولد 1.000 ميغا واط، والذي نعتبر شركاء فيه. أما ترخيص إنشاء 
مباني التوصيل على اليابسة، فإنه ينـتظر نـتائج االستقصاءات 
»مصفوفة  مشروع  وسيكون  احملليـني.  السكان  مع  واملشاورات 
نشطاً  دعماً  يتلقى  وهو  العالم،  في  رياح  مزرعة  أضخم  لندن« 
من »صندوق اجلمعية امللكية )البريطانية( للحفاظ على الطيور 
واحلياة البرية في العالم RSPBWW«. وفي عام 2006، بدأ العمل 
 »Mount Storm في بناء مشروع »جبل العواصف/ ماونت ستورم
بالواليات   )%50 شل  حصة  واط،  ميغا   164( فرجينيا  غرب  في 
لطاقة  لتطوير مشاريع  اجلهود  األمريكية، كما تستمر  املتحدة 

الرياح في الصني.

وكغيرنا في املوجة احلالية من أصحاب الرساميل الذين يُقدمون 
على مغامرة االستـثمار في الطاقة الشمسية، نحن نعتـقد بأن 
لتخفيض  الواعدة  التـقـنية  هي  الرقيقة  األغشية  تكنولوجيا 
تكاليف حتويل ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية. في عام 2006، 
جنحنا في إبرام اتفاقية إلنشاء »مؤسسة مشتركة« مع شركة 
اجليل  لتطوير   »Saint-Gobain غوبان  »سان  الزجاج  تصنيع 
 CIS )Copper Indium الرقيقة  األغشية  لتكنولوجيا  التالي 
Diselenide(. إن هذه التكنولوجيا تستخدم مواد أولية أقل بـ 100 
مرة مما تستخدمه صناعة بلورات السيليكون اليوم. وهي تتميز 
بسهولتها، ونعتـقد أنها ستكون أرخص تكلفة عند إنـتاج كميات 
)وهي شركة أفانسيس  ضخمة. وقد بدأت املؤسسة املشتركة 
AVANCIS GmbH( في نوفمبر/ تشرين الثاني 2006 ببناء مصنع 

إلنـتاج ألواح بقوة 20 ميغا واط في أملانيا.

مشروع نوردزيه )بحر الشمال( لطاقة 
الرياح: ضمن الموعد المحّدد والميزانية 

المقّررة 
هولندا  مساكن  بدأت   ،2006 األول  تشرين  أكتوبر/  في 
باستالم كهرباء نظيفة من مزرعة الرياح البحرية »إغموند 
قامت  الشمال.  بحر  في   »Egmond aan Zee زي  آن 
باالشتراك  الرياح«  لطاقة  شل  »شركة  املزرعة  بتطوير 
 108 املزرعة  هذه  وتولد  للطاقة.   Nuon نوون  شركة  مع 
ميغا واط من إمدادات الطاقة اخلالية من الكربون ألكثر من 
100.000 مسكن هولندي، بحيث تـتفادى حوالي 140.000 

طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة.

ساعدتـنا  والغاز  للنفط  البحرية  املنشآت  في  خبرتـنا  إن 
املشروع  إجناز  وعلى  التـقـنية،  التحديات  مواجهة  على 
اجلهود  وتـنصّب  املقرّرة.  امليزانية  وضمن  احملّدد  الوقت  في 
البحرية  الرياح  لطاقة  التـشغيلي  األداء  حتسني  على  اآلن 
توافرية  مدة  وزيادة  الصيانة  تكاليف  تقليص  طريق  عن 
في  الطاقة  توليد  وتكلفة  الطاقة.  إلنـتاج  التوربـينات 
مزارع  في  تكلفـتها  ضعف  تـناهز  البحرية  الرياح  مزارع 
يـبقى  احلكومات  دعم  فإن  ولذلك  اليابسة،  على  الرياح 
عامالً حاسماً إلجناح هذا املصدر لتوليد الطاقة البديلة عن 

مصادر توليد الكهرباء التـقليدية. 

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني

الرياح تـنافسية لاستخدام طاقة   • جهودنا لإنشاء أعمال تجارية 
والهيدروجين     والشمس 

الوقود العضوي الذي نعتمده للطاقة المسؤولة من  • النهج 
)شركة شورين وشركة الثاني للوقود العضوي  الجيل   • الاستـثمار في 

    أيوجين(
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تلوث الهواء

 التخلص من مادة الرصاص
أجل  من  البنزين  إلى  يُضاف  عديدة  لسنوات  الرصاص  كان 
في  تدريجياً  توقف  استعماله  ولكن  احملرك.  أداء  حتسني 
معظم البلدان بسبب اخملاوف من تأثيره على الصحة العامة، 
وألن الرصاص يسّد احملّوالت احلفازة في احملركات احلديثة. بـيد 
حتدياً  ميثل  كان  الرصاص  مادة  من  التدريجي  التخلص  أن 
اململوكة  التكرير  فمعامل  النامية.  العالم  دول  بعض  في 
وحتديث  لترقية  الالزمة  لألموال  أحياناً  تـفـتـقر  للحكومات 
تلك  حكومات  لدى  تكون  األحيان  معظم  وفي  مرافقها. 
التي  التكرير  معامل  أما  إحلاحاً.  أكثر  إمنائية  أولويات  الدول 
منتلك حصصاً فيها، فإن مراحل التخلص من الرصاص فيها 
ـُـكِملت خالل سنة 2005، حني توقفت مرافق املؤسسات  است
املشـتركة في جنوب أفريقيا وكينيا عن استعمال الرصاص. 
من  الكامل  التدريجي  التخلص  عمليات  بقوة  ندعم  إننا 
املتحدة  األمم  »شراكات  وذلك من خالل  الوقود،  في  الرصاص 
الدولي  البنك  »مبادرة  و  النظيفة«  والسيارات  للوقودات 

للهواء النظيف في أفريقيا«.

وقود تحويل الغاز إلى سوائل:
تحسين األداء وتخفيض تلوث الهواء

اللون  يعتبر عدمي  إلى سوائل  الغاز  الناجت من حتويل  الوقود  إن 
وهو مصنوع  الكبريت.  مادة  من  خالياً  يكون  ويكاد  والرائحة، 
من الغاز الطبـيعي باستخدام تكنولوجيا شل الرائدة، وميكن 

مزجه مع الديزل واستعماله في احملركات احلديثة احلالية.

الدقيقة،  اجلسيمات  )مثل  احمللية  امللوثات  كميات  أن  كما 
وأكسيد النـتروز، والكبريت، وأول أكسيد الكربون( التي تصدر 
الديزل  عن  تصدر  التي  تلك  من  بكثير  أقل  الوقود  هذا  عن 
التاكسي  سيارات  في  اليوم  الوقود  هذا  ويُستعمل  العادي. 
ازدحاماً،  األكثر  العالم  مدن  بعض  في  )الباصات(  واحلافالت 
ومن بـينها بانكوك وشنغهاي، حيث تكون الفوائد الصحية 
والبـيئية في أوج قيمتها. وميكن لوقود حتويل الغاز إلى سوائل 

أن يساعد على حتسني مردودية الوقود.

الطاقة المسؤولة

انبعاثات أكسيد النـتروز من صنع البشر في العالم، وحوالي %15 
من انبعاثات اجلسيمات الدقيقة مثل السناج والدخان. أما احملطات 
املتطورة لتوليد الكهرباء من احتراق الغاز الطبيعي، فإنها تصدر 
واجلسيمات  الكبريت  أكسيد  ثاني  من  منعدمة  شبه  كميات 
الدقيقة. ولذلك فإن زيادة إنـتاجنا من الغاز الطبيعي الستخدامه 
امللوثة  االنبعاثات  كوقود في هذه احملطات يساعد على تخفيف 
للهواء، وكذلك األمر بالنسبة لتكنولوجيا التغويز املتطورة اخلاصة 
بنا. إذ أنها تخفف بشكل كبـير التلوث احمللي الناجت عن محطات 
التوليد باحتراق الفحم، وذلك بتحويل الفحم إلى غاز اصطناعي 
أن تخفيض  الغاز الطبـيعي. كما  يحترق بطريقة نظيفة مثل 
تكاليف محطات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية ميكن أن يساعد أيضاً على تسريع النمو ملصادر الكهرباء 

هذه اخلالية من االنبعاثات. 

تلوث الهواء من وسائل النقل
بحلول عام 2050، قد حتتوي طرقات العالم على أكثر من ملياريْ 
سيارة وشاحنة ومركبة، أي أكثر من ضعف ما هو موجود اليوم. 
ومن املتوقع أن تأتي الزيادة بصورة رئيسية بسبب منو املدن الكبرى 
الهواء في معظم  اليوم، حيث تكون نوعية  النامية  البلدان  في 

األحيان رديئة مسبقاً. 

ولكن من املمكن اجلمع بـني تكاثر وسائل النقل وحتسني نوعية 
الهواء. فاستـثمار املوارد في احملركات والوقودات النظيفة، باإلضافة 
كل  صرامة،  أكثر  تـنظيمية  قواعد  بفرض  احلكومات  قيام  إلى 
ذلك أثمر بنجاح في تخفيض تلوث الهواء احمللي من وسائل النقل 
األوروبي مثالً، انخفضت  املتـقدم. في دول االحتاد  العالم  في دول 
 VOCs والغازات العضوية املتطايرة NOx انبعاثات أكسيد النـتروز
من وسائل النقل بأكثر من النصف خالل السنوات العشر األخيرة 

بالرغم من ارتفاع عدد السيارات واملركبات.

من  اخلالي  الوقود  استخدام  بإشاعة  تـتمثل  األولى  اخلطوة  إن 
يجعل  فهذا  الكبريت.  من  املنخفضة  النسبة  وذي  الرصاص 
باإلمكان إنـتاج محركات حديثة مزوّدة مبحوالت حفازة ومحابس 
احمللية  امللوثات  معظم  انبعاثات  تخفض  احملركات  وهذه  خاصة. 
بنسبة تفوق 90%. ونحن لم نعد نـنـتج الوقود املعالج بالرصاص 
في أي من مصافي التكرير التابعة لنا )انظر التفاصيل في اإلطار(، 
كما كانت شل من أوائل الشركات التي أنـتجت الديزل »اخلالي 

متاماً« من الكبريت على نطاق جتاري.

تعتبر شل أيضاً من الشركات الرائدة في توريد غاز البترول املسال 
LPG، الذي يُعرف باسم أوتوغاز Autogas. ويعتبر هذا الغاز خياراً 
لتخفيض االنبعاثات احمللية األخرى، وخاصة في البلدان النامية حيث 
ال تـتوافر حتى اآلن السيارات احلديثة، وال يتوافر الوقود ذو النسبة 

املنخفضة من الكبريت.

واسع،  نطاق  على  احلديثة  واحملركات  الوقودات  استعمال  عند 
ستأتي حتسينات إضافية من مواصلة تكنولوجيا املوالفة الدقيقة 
وتخفيض  الوقود  مردودية  أجل حتسني  من  والوقودات  للمحركات 
االنبعاثات. وذلك يتطلب املزيد من التـنسيق بـني شركات إنـتاج 
مع  وثيق  بشكل  نعمل  إننا  السيارات.  تصنيع  وشركات  الوقود 
شركات مثل أودي Audi ودوكاتي Dukati وفيراري Ferrari بحيث 
يتم تطوير تكنولوجيا الوقود اجلديد بالتوازي مع تكنولوجيا احملركات 
ومن خالل  لالنبعاثات.  إضافي  لتحقيق تخفيض  الالزمة  احلديثة 
شراكات كهذه، فإننا عقدنا العزم على أن نصبح الشركة الرائدة 

لتوريد اجليل القادم من الوقود النظيف.

في األمد البعيد، ميكن للسيارات التي تـتغذى بخاليا )أو بطاريات( 
تعمل بوقود الهيدروجني أن تـنجز تخفيضات هائلة في تلوث الهواء 
الناجت عن وسائل النقل. إذ أن االنبعاثات الوحيدة التي تصدر عنها 
هي املياه النقية )أو البخار املكثف(. كما أن شركة شل للهيدروجني 
تعمل في شراكة مع صانعي السيارات للسعي نحو إجناح هذه 

السيارات على الصعيد التجاري.

قد تحتل ظاهرة تـغير المناخ عناوين الصحف العالمية، 
بـيد أن الحاجة لم تـنـتِف لتخفيف تلوث الهواء المحلي 
الناتج عن احتراق الوقود األحفوري. وقد تم إحراز تـقدم 
تجاوبت  إذ  األخيرة.  العشرين  السنوات  خالل  حقيقي 
تكنولوجيا  بتطوير  التـنظيمية  القواعد  مع  الشركات 
في  سيما  وال  منها،  للمزيد  حاجة  هناك  ولكن  إبداعية. 

المدن الكبرى السريعة النمو في البلدان النامية.

الطاقة  تكنولوجيات  تطوير  في  سنة   100 بخبرة  نـتمتع  إننا 
النظيفة والوقودات اإلبداعية، من أجل معاجلة تلوث الهواء على 

الصعيد احمللي.
  

االنبعاثات في الهواء من عملياتـنا
تبدأ مساهمتـنا بتخفيف االنبعاثات من مرافـقـنا التي تـتسبب 
بالضباب الدخاني واملطر احلمضي )أي أكسيد النـتروز NOx، وثاني 
أكسيد الكبريت SO2 واملركبات العضوية املتطايرة VOCs(. وقد 
انخفضت انبعاثات املركبات العضوية املتطايرة من عملياتـنا منذ 
عام 1998بنسبة أكثر من 50%، ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى 
أننا أوقـفنا تـنفيس الغازات املصاحبة في مرافق إنـتاج النفط. 
كما انخفضت أيضاً انبعاثاتـنا من أكسيد النـتروز، بالرغم من أننا 
نستهلك اليوم طاقة أكثر في تكرير وقود أنظف. ويعود ذلك بصورة 
رئيسية إلى استـثماراتـنا في معدات ضبط التلوث، وال سيما في 
معامل الكيماويات ومرافق التكرير في سنغافورة والواليات املتحدة 
األمريكية. وكذلك انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من 
مصافينا ومصانع الكيماويات التابعة لنا بنسبة 10% تقريباً منذ 
سنة 2001. أما في عملياتـنا االستخراجية، فقد ارتـفعت انبعاثات 
ثاني أكسيد الكبريت، والسبب األساسي لذلك هو احتراق الغاز 
احلذيق )كبريتيد الهيدروجني( في مواقع نائية في كندا وسلطنة 
ُعمان. وبالتالي، فإن إجمالي انبعاثات شل من ثاني أكسيد الكبريت 
السكان  يقوم  ومبساعدتـنا،   .2001 عام  منذ   %8 بنسبة  ارتفع 
اليوم باملشاركة في مراقبة جودة  القريبون من بعض مرافـقـنا 

الهواء في محيط جتمعاتهم السكنية.

تلوث الهواء من محطات توليد الكهرباء 
إن الطلب على الكهرباء يتزايد بشكل سريع. فالصني تـقوم كل 
14 يوماً بإضافة محطة جديدة لتوليد الكهرباء باحتراق الفحم. 
وفي حني أن محطات توليد الكهرباء في أماكن عديدة أصبحت 
ربع  حوالي  تطلق  تزال  ال  احملطات  هذه  أن  إال  نظافة،  أكثر  اليوم 
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معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني

النقل والمتطورة لوسائل  النظيفة  •  وقودات شل 
بنا لتغويز الفحم الخاصة  •  التكنولوجيا 

لإنـتاج وقودات نظيفة في التي نقوم بها في شراكات دولية   •  الأعمال 
     أفريقيا وآسيا
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التسرّبات النفطية
أالف األطنان

التسربات النفطية بأالف األطنانمستهدفة

األعاصير

عمليات تخريب 

العمليات

التسّربات النفطية

ومن  عملياتـنا  من  النفطية  التسربات  تخفيض  إن 
السفن يتطلب إجراءات واضحة، باإلضافة إلى التزامات 

ثابتة ومراقبة فعالة لألداء.

تدريجي  بشكل  انخفضت   ،2005 وعام   1977 عام  بـني 
كميات النفط واملنـتجات النفطية املتسربة من عملياتـنا 
ألسباب كنا قادرين على منعها مباشرة، مثل حاالت التأكل 
أو األعطال التشغيلية. أما التسربات الناجمة عن عمليات 
فإنها  األعاصير،  مثل  قاسية،  مناخية  ظروف  أو  تخريب 
املرتبطة  األحداث  حسب  وانخفضت(  )ارتـفعت  تقلبت 

بها. 

حاالت  من  التسربات  أحجام  قليالً  ارتفعت   ،2006 عام  في 
إلى  ذلك  معظم  ويعود  التشغيلية،  األعطال  أو  التأكل 
األول،  التسرب  في  نيجيريا.  في  حدثا  ضخمني  تسربـني 
خط  تركيب  أثـناء  للتلف  مطمور  أنابيب  خط  تعرض 
تأكل.  نـتج عن حالة  الثاني فقد  التسرب  آخر. أما  أنابيب 
وكانت اخلسارة النفطية الناجمة عن ذلك تعادل تقريباً ربع 
الكمية اإلجمالية للتسربات النفطية في عام 2006. وفي 
الوضع  نيجيريا بسبب  في  إغالقها  مت  التي  مواقعنا  بعض 
حتى  التسربات  عن  موثوقة  معلومات  تـتوافر  لن  األمني، 
جديد.  من  هناك  عملياتـنا  ونبدأ  اإلصالحات  إلجراء  نعود 
نعمل،  أن  استطعنا  حيث  نيجيريا،  في  أخرى  أماكن  وفي 
واألعطال  التأكل  حاالت  عن  الناجمة  التسربات  كانت 
ألن  سنوات،  سبع  خالل  مستوياتها  أدنى  في  التشغيلية 

حتسني أعمال املعاينة واإلصالح استمر في حتسني األداء.

أما خارج نيجيريا، فقد استمر في السنة األخيرة التـناقص 
في عدد وحجم التسربات التي ميكن منعها. وفي عملياتـنا 
خطوط  وصيانة  معاينة  في  التحّسن  أدّى  االستخراجية، 
وذلك  منعها،  ميكن  التي  التسربات  تخفيض  إلى  األنابيب 
بنسبة 60% في ُعمان مثالً منذ عام 2000. وفي عملياتـنا 
اخلاصة بالبيع والتسويق والتوزيع، انخفض عدد وحجم تلك 
التسربات مرة أخرى  في عام 2006. ونحن نـتابع السروب 
املبكر  بإإلصالح  ونـقوم  واحلذر،  العناية  من  مبزيد  الصغيرة 
ومصانع  التكرير  معامل  في  وراءها  الكامنة  لألسباب 
اخلاصة  التوزيع  شبكة  أن  كما  لنا.  التابعة  الكيماويات 

من  استـشرافية  بطريقة  التسربات  ملنع  برنامجاً  نفذت  بنا 
خالل املزيد من التركيز على معاينة وصيانة خطوط األنابيب 
خالل  ومن  التخزين،  مستودعات  في  والصهاريج  واخلزانات 
وال  التسليم،  شاحنات  من  التسربات  ملنع  املبذولة  اجلهود 

سيما في أفريقيا.

على  النفط  من  طن  مليون   22 حتميل  جرى   ،2006 عام  في 
سفن خاضعة لسيطرتـنا. وقد تسرّب منها أقل من 2 طن، مما 

يـبـّيـن األداء اجليد إلجراءاتـنا التشغيلية الصارمة.

اليوم  املرتـفعة  املردودية  ذات  النظيفة  احملركات  ترتبط 
الفائقة.  اجلودة  ذات  بالوقودات  ومتماسك  قوي  بشكل 
إذ أن أي تخفيض إضافي في االنبعاثات وفي استهالك 
الوقود في املستـقبل سوف يحتاج لتكنولوجيا إبداعية 

للمحركات، ويحتاج كذلك لوقود متطور.

تـتعاونان  شل  وشركة  فولكسفاغن  شركة  إن 
من  الثاني  اجليل  مثل  إبداعية  وقودات  إلنـتاج  معاً 
أن  كما  االصطناعية.  والوقودات  العضوية  الوقودات 
اجلوائز الشهيرة مثل »جائز البروفسور فرديناند بورشه 
األولى  الشاملة  واالنتصارات   »2005 لعام   Porsche
لسيارة تعمل بالديزل في التاريخ الطويل لسباقات لو 
سيارة  مع   2006 عام  أحرزناها  والتي   ،Le Mans مان 
عن حتويل  الناجت  وقود شل  باستخدام   Audi R10 أودي 
هذا  جناح  على  ساطعاً  دليالً  تعتبر  سوائل،  إلى  الغاز 

التعاون.

املضمار  هذا  على  بنشاط  العمل  في  نستمر  سوف 
مستدام  نقل  وسائل  املستـقبل  في  لزبائننا  ونـقدم 
فولكسفاغن  شركة  وجدت  وقد  حتمله.  ميكن 
كفوءاً  شريكاً  شل  شركة  في   Volkswagen AG

وإبداعياً في هذا اجملال.

البروفسور د. مارتن ونـتركورن
رئيس هيئة اإلدارة التـنفيذية لشركة فولكسفاغن

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

التحسينات في سلامة موجوداتـنا التي نبذلها لمزيد من   •  الجهود 
التسربات(.     )بما فيها 

البـيئة والمجتمع »تقرير شل حول  التسربات في نيجيريا، في   •  نـتائج 
.Shell in Nigeria Environment and Society Report »في نيجيريا     
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الحّساسة  البـيئية  األنظمة  من  العديد  يهّددان  الثروة  وارتـفاع  السكاني  التضخم  إن 
الطاقة  إمدادات  من  للمزيد  العالم  احتياجات  تلبـية  أن  كما  األحيائي.  بالتـنوع  والغنية 
تكنولوجيات  لتطوير  حاجة  وهناك  األنظمة.  تلك  على  الضغط  بتزايد  تهّدد  المتـنوعة 
جديدة وشراكات جديدة وأساليب جديدة في العمل. ونحن ملتزمون بالمساعدة في هذا 

المجال، ونحقق تـقدمًا بطيئًا ولكن ثابتًا في نقل التزامنا إلى حيز التـنفيذ.

 Millennium Ecosystem البـيئية  األنظمة  تـقيـيم  »ألفية  في  واضحاً  بدا  لقد 
التـنمية  بـني  صحيح  توازن  إليجاد  بإحلاح  حتتاج  احلكومات  أن   2005 لعام   »Assessment
أعمال  التدريجية من خالل  التعديات  في  الكبرى  املشكلة  وتكمن  الطبـيعة.  على  واحملافظة 
الزراعة وبناء املساكن. بـيد أن إنـتاج الطاقة يلعب دوره أيضاً، بدءاً بأعمال التـنقيب عن النفط 
والغاز في مناطق حساسة، وانـتهاًء بالتهام املزيد من األراضي إلنشاء البنية التحتية للطاقة، 

وكذلك وبشكل متزايد، ملزروعات الطاقة العضوية.

مراعاة  منا  يتطلب  وهو  األحيائي.  التـنوع  معايـير  أحد  تـتبنى  للطاقة  شركة  أول  كنا  لقد 
املناطق احملمية، والعمل مع اآلخرين في سبـيل احلفاظ على األنظمة البـيئية والسعي إلقامة 
شراكات من أجل احملافظة على التـنوع األحيائي. كما أننا التزمنا بعدم القيام بأعمال التـنقيب 
من  أكثر  وهي   - الطبـيعية  العاملي«  التراث  »مواقع  في  الطبـيعي  والغاز  للنفط  التطوير  أو 
)اليونسكو(.  والثقافة  والعلم  للتربـية  املتحدة  األمم  قبل منظمة  تعريفها من  مت  170 موقعاً 
العاملي  »االحتاد  التي حّددها  األماكن  في  ممارسات تشغيلية صارمة  باتباع  نلتزم كذلك  ونحن 
لصون الطبيعة IUCN« كمناطق محمية ضمن التصنيف 1 إلى 4، وفي مناطق أخرى تـتمتع 
بقدر عال من التـنوع األحيائي. كما نحن نعمل حالياً على وضع معايـير إليجاد مصادر للوقود 

العضوي لالستعمال في وسائل النقل بصورة مستدامة )انظر التفاصيل في اإلطار(.

وضع االلتزامات في حيز التـنفيذ
تـقيـيم  عمليات  في  األحيائي  التـنوع  حول  واستقصاءات  فحوص  إدراج  األيام  هذه  في  يتم 
اآلثار البـيئية واالجتماعية التي جنريها ملشاريعنا في مرحلة مبكرة. كما أن التعليمات اخلاصة 
بالعمل في املناطق الغنية بالتـنوع األحيائي يتم إدراجها اآلن في نظامنا اخلاص بإدارة شؤون 

الصحة والسالمة والبيئة.
.

املناطق  في  جتري  عمليات  أي  في  األحيائي  الـتنوع  ملسألة  عالجية  خطط  إدراج  نفرض  ونحن 
احملمية املصنفة ضمن الفئة 1 إلى 4 من قبل االحتاد العاملي لصون الطبـيعة. وتـتضمن هذه 
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معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

)دراسات حاالت(. التـنوع األحيائي  التعاطي مع مسألة  •  أسلوبنا وممارستـنا في 
الطبـيعة. الترويج لصون  •  تعاوننا مع اآلخرين من أجل 

.IUCN الطبـيعة  العاملي لصون  املناطق احملمية حسب تصنيف االحتاد  التـنوع األحيائي في  •  حماية 

الخطة العالجية للتـنوع األحيائي: الغابات الطبـيعية النيجيرية
أصليتني طبـيعيتني  والغاز في غابتني  النفط  امتيازات الستخراج  النيجر، منتلك  نهر  دلتا  في 
لم  إننا   .IUCN الطبـيعة  لصون  العاملي  االحتاد  قبل  من  احملمية  املناطق  ضمن  مصنفـتني 
إحداها،  في  نائمة  نفط  آبار  منتلك  لكننا  عديدة،  لسنوات  الغابتني  هاتني  في  باإلنـتاج  نـقم 
وخطوط أنابيب شغالة عبر األخرى. لكن املمرات التي أنشأناها هنا عندما كنا جنري عمليات 
اإلنـتاج يُحتمل أنها وفرت لآلخرين إمكانية دخول هاتني املنطقـتني، وجعلت من املمكن القيام 

مبمارسات غير قانونية كالصيد وقطع األشجار.

بإطالق   ،SPDC النفط  لتنمية  وهي شركة شل  املشتركة،  املؤسسة  قامت   ،2005 عام  في   
خطتني عالجيتني ملسألة التـنوع األحيائي من أجل احملافظة على الغابتني وتطوير مصادر دخل 

بديلة للجالية احمللية.

 .]Editor: state[ وقد شارك في وضع اخلطة مزارعون وجماعات محلية باإلضافة إلى احلكومة
األحيائي،  التـنوع  مسألة  حول  احمللية  اجلالية  لتوعية  برامج  العالجية  اإلجراءات  وتـتضمن 
ومشاريع لتطوير مصادر بديلة لإليرادات من الغابتني. ومبوجب هذه اخلطة، انـتقلت مسؤولية 
الرقابة على قطع األشجار من أيدي احلكومة إلى أيدي جلنة محلية إلدارة الغابات. ونحن سنقوم 
من جانبنا بتمويل أعمال هذه اللجنة. وبذلك تكون اجلاليات املقيمة في الغابات أو قربها هي 

التي متتلك اخلطط وتـتولى مسؤولية تـنفيذها. 

جوناثان أماكيري
رئيس املستشارين البـيئيـني لشركة شل نيجيريا

 

الـتنّوع األحيائي
الطاقة المسؤولة

اخلطط إجراءات حلفظ وتعزيز التـنوع األحيائي احمللي، باإلضافة إلى فحوص ومراجعات للتأكد 
كافة  في  املذكورة  اخلطط  إدراج  مت   ،2006 سنة  أوائل  في  اإلجراءات.  تلك  وفعالية  تـنفيذ  من 
العمليات التي جرت في بروناي وهولندا ونيجيريا )انظر التفاصيل في اإلطار( والواليات املتحدة 
األمريكية. كما نسعى إلدراج خطط مماثلة، بحلول نهاية العام 2007، في العمليات التي جتري 

في مناطق أخرى تـتمتع مبستوى عاٍل من التـنوع األحيائي.

بـيد أن اخلطط ال تكون مفيدة إال مبقدار ما يتم تـنفيذه منها. وتبقى األولوية في نشر الوعي 
واملهارات اخلاصة مبعاجلة شؤون التـنوع األحيائي بـني أهم موظفينا ومديري املشاريع لدينا. إن 
مكتبتـنا الزاخرة بدراسات حاالت مختلفة، والتي مت حتديثها وتوسيعها في عام 2006، تساعدنا 
على إجناز هذه املهمة. وكذلك تفعل شبكة التـنوع األحيائي التي تشرك اجلميع في اقـتـناء 
املعلومات عن أمثلة ملمارسات صحيحة يقوم بها مديرو وموظفو املشاريع. ونحن نقوم حالياً 

بتطوير برامج للتدريب املهني على تـنفيذ اخلطط العالجية ملسألة الـتـنوع األحيائي.

التعاون مع اآلخرين
التـنوع  على  عملياتـنا  آثار  ولتخفيف  العاملي  األحيائي  التـنوع  على  احلفاظ  دعم  أجل  من 
األحيائي، نـتعاون مع )ونـتعلم من( أكثر من 100 مؤسسة علمية ومنظمة لصون الطبـيعة 
املؤسسات  هذه  بعض  مع  تعاوننا  حول  اإلنـترنت  شبكة  على  تـفاصيل  توجد  بلداً.   40 في 

واملنظمات.
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عمليات التـنقيب البحرية بجانب ساحل أالسكا الشمالي
وبحر   Beaufort بوفورت  بحر  في  الطبـيعي  والغاز  النفط  عن  بالتـنقيـب  حالياً  نقوم 
تشاكتشي Chuckchi مبواجهة الساحل الشمالي ألالسكا. وهذه ليست مناطق محمية 
حسب التصنيف الوطني أو حسب تصنيف االحتاد العاملي لصون الطبيعة IUCN. لقد برزت 
مظاهر كثيرة للنفط والغاز هنا لسنوات عديدة. ولكنها مع ذلك مناطق نائية، وتـتميز مبناخ 
والفقمة،  الفظ  وحيوانات  احليتان  من  كبيرة  جماعات  فيها  وتعيش  التـقلب،  وسريع  قاٍس 
كما يعيش فيها سكان محليـون يعتمدون على الصيد طلباً للغذاء. إننا ملتزمون بالتحرك 
بعناية وحذر شديدين، مع مراعاة معيارنا اخلاص بالتـنوع األحيائي ومعيارنا اخلاص بالصحة 
والسالمة والبـيئة HSE، ونـتعلم من مشاريع شل األخرى التي يتم تـشغيلها في ظروف 
وأحوال القطب الشمالي. كما نواصل السعي لتخفيف ومراقبة تأثير نشاطاتـنا، ونـتشاور 
احملتملة  لآلثار  تـقيـيمية  دراسة  استكملنا   ،2005 عام  في  احمللية.  اجلاليات  مع  ونـتعاون 
احلاجة  على  الضوء  الدراسة  هذه  وقد سلطت  )زلزالي(.  مرجافي  تـنقيب  إلجراء  استعداداً 
للتخفيف إلى أدنى قدر ممكن من اإلزعاج للحيتان القطبـية التي متضي أشهر الصيف في 
هذه املنطقة. وجتاوباً مع الدراسة، قمنا بتـنفيذ برنامج ملراقبة الثديـيات البحرية وتخفيف 
اآلثار عليها، بحيث يعمل في هذا البرنامج سكان محليون من ذوي اخلبرة كمراقبـني. كما 
استكملنا بعض عمليات التـنقيب املرجافي في بحر تشاكتشي عام 2006، ولكن في بحر 
بوفورت لم نقم بأي عمل بسبب كثافة اجلليد البحري. في عام 2007، نخطط إلجراء املزيد 
أيضاً.  بوفورت  الظروف في بحر  وإذا سمحت  املرجافية في بحر تشاكتشي،  االختبارات  من 
كما نخطط كذلك لبدء عمليات احلفر االستكشافية في بحر بوفورت في عام 2007، بعد أن 
نكون قد تـقـّيدنا بشروط ومتطلبات احلكومة، ونكون قد استكملنا دراسة تـقيـيمية لآلثار 

احملتملة، متاشياً مع متطلبات شل الداخلية للقيام بهذه األعمال.

الوقود العضوي والتـنوع األحيائي
يتحول انـتباه احلكومات بشكل متزايد إلى الوقود املستخرج من النباتات والنفايات العضوية 
)أي الوقود العضوي( للمساعدة على تأمني الطاقة ومعاجلة ظاهرة تغير املناخ. وعلى سبـيل 
املثال، فإن موازنة الطاقة لعام 2005 في الواليات املتحدة األمريكية وضعت أهدافاً ملحة جديدة 
الالزمة  الطاقة  من   %5.75 نسبة  تصبح  لكي  األوروبي  االحتاد  يسعى  كما  العضوي.  للوقود 

لوسائل النقل صادرة عن وقودات عضوية بحلول العام 2010.
 

بـيد أن األمر ال يخلو من اخملاطر. إذ أن إنـتاج الوقود من احملاصيل الزراعية سوف يستهلك املزيد 
من املياه واألراضي الشحيحة الالزمة لزراعة األغذية الالزمة للبشر. وقد يؤدي ذلك إلى قطع 
أشجار الغابات املطيرة وإلى تهديد بـيئة احلياة البرية الهشة. ومن املرجح أن حتقيق الواليات 
كان  والذي  الذرة،  من  املستخرج  اإليثانول  كحول  طريق  عن  سيتم  أهدافها  ملعظم  املتحدة 
سُيستعمل بغير ذلك كعلف للماشية. ومن املقـّدر أنه يجب إيجاد 1.6 مليون هكتار إضافي 
ولتحقيق  الذرة.  من  الكمية  تلك  عن  التعويض  أجل  من  آخر  مكان  في  الزراعية  األراضي  من 
أهداف االحتاد األوروبي، فإن ما بني 10% و 30% من األراضي الزراعية في املنطقة يجب االعتماد 

عليها لنمو محاصيل الطاقة العضوية.

إننا نـتعاون مع املنظمات غير احلكومية ومع احلكومات واملورّدين واملستهلكني من املؤسسات 
مستدامة،  بطريقة  العضوية  الطاقة  محاصيل  إلنـتاج  معايـير  صياغة  أجل  من  الصناعية، 
على سبيل املثال عن طريق »الطاولة املستديرة حول زيت النخيل املستدام«. في هذه األثـناء، 
األحيائي،  التـنوع  للتأكد من مراعاتها ملعايـير  العضوي  الوقود  توريد  نقوم مبراقبة مؤسسات 
وتـقيدها باملبادئ العامة ألعمال شل. ونحن نقوم أيضاً باالستـثمار في اجليل الثاني املتطور من 
الوقودات العضوية املستخرجة من نفايات اخلشب والتنب التي ال تستهلك أي أراض مخصصة 
ملزروعات األغذية )صفحة 15(، وقد يساعد ذلك على تخفيف الطلب على زيت النخيل والذرة.

طيران فوق دلتا نهر ماكينزي، في الطرف الكندي للقطب الشمالي،
وهو موقع مشروع نيغلينتغاك للغاز، التابع لشركة شل كندا
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الوفاء لمبادئـنا

األوروبـية حتقيقاتها في عام 2003.

البالغ  موظفيه  جلميع  املاضية  السنة  وجهها  رسالة  في 
املتعلقة  األحكام  عن  اإلعالن  بعد  موظف،   73.000 عددهم 
لعمليات  التـنفيذي  املدير  شّدد  واملطاط،  القطران  بكارتل 
البيع والتسويق والتوزيع، السيد/ روب روتس، على أن »انـتهاك 
إن  شل.  في  عنه  التغاضي  يتم  لن  املنافسة  حماية  قوانني 
رأيي حول هذه املسألة واضح وال لبس فيه. إذا قام أي منكم 
باالشـتراك في مناقشات غير قانونية مع الشركات املنافسة، 
من  فصله  إلى  تصل  قد  تأديـبـية  إجراءات  سيواجه  فإنه 

العمل«.

برنامج  بإدارة  نقوم  املاضي،  القرن  تسعينيات  منـتصف  منذ 
قوانني  مراعاة  على  املوظفني  ملساعدة  مكثف  مهني  تدريب 
ثـقافة  لتعزيز  املضنية  اجلهود  بذل  وعلى  املنافسة،  حماية 
حماية  بقوانني  التـقـّيـد  ويعتبر  القوانني.  لتلك  االمتـثال 
اخلاصة  اجلديدة  السلوك  مدونة  في  أساسياً  جزءاً  املنافسة 
للتـقيد  الشامل  »برنامحنا  وتـقوية  تعزيز  جرى  وقد  بنا. 
اتصال  على  يكون  موظف  وأي  االحتكار«.  مكافحة  بقانون 
يخضع  أن  يجب  بالعمالء  أو  باملورّدين  أو  املنافسة  بالشركات 

للتدريب املهني.

قوانين حماية المنافسة
حلماية  اإليطالية  »الهيئة  قامت   ،2006 حزيران  يونيو/  في 
وشركة   Shell Italy إيطاليا  شل  شركة  بتغرمي  املنافسة« 
شل آفياشن Shell Aviation أكثر من 56 مليون يورو استـناداً 
مشـتركة  مؤسسات  عبر  املعلومات  تبادل  حول  مزاعم  إلى 
للمطار. وجرى فيما بعد خالل تلك السنة تخفيض الغرامتني 
أكتوبر/  وفي  يورو.  مليون   37.64 قدره  إجمالي  مبلغ  إلى 
تشرين األول 2006، مت اتهامنا في األرجنـتني باقـتسام السوق 
بالنسبة للغاز الطبـيعي املسال LNG ومت تغرمينا مببلغ يقرب 

من 83.000 دوالر. وقد استأنـفـنا احلكم في هذه القضية.

في عام 2006، مت تغرمينا مببلغ 108 مليون يورو للمشاركة في 
تكتل )كارتل( ملنـتجي القطران/ القار في السوق الهولندية. 
 13 و  شل  شركة  أن   EC األوروبـية  للمفوضية  تـبـّيـن  إذ 
التسعينيات  منـتصف  منذ  األسعار  ثبـّـتـت  أخرى  شركة 
املتورط لدى شل  املوظف  تـقاعد  أوائل عام 2002. وقد  حتى 

من وظيفـته قبل أن يـبدأ التحقيق في القضية.

مبلغ  املاضية  السنة  في  األوروبـية  املفوضية  غرّمتـنا  كما 
161 مليون يورو للمشاركة في تكتل )كارتل( ملنـتجي املطاط 
 1999 عام  قمنا  وقد   .1999 و   1996 عاميْ  بـني  االصطناعي 
بـبـيع املؤسسة املتورطة في هذه القضية. وبدأت املفوضية 

تم وضع »المبادئ العامة ألعمال شل« منذ 30 سنة، 
وهي تبقى بمثابة تعريف لُمـثـلنا وسلوكياتـنا. في سنة 
نطاق  على  مشتركة  سلوك«  »مدونة  أنشأنا   ،2006
حول  تفصياًل  أكثر  دليلية  إرشادات  لتوفير  الشركة 

السلوكيات التي تـتطلبها مبادئـنا.
 

التصرف بنزاهة واستـقامة
الثالث،  األساسية  األخالقية  قيمنا  من  واحدة  النزاهة  تعّد 
نـترجم  إننا  العامة ألعمالنا.  املبادئ  في  الزاوية  وهي حجز 
غاية  في  هي  سياسة  باتباع  أفعال  إلى  الكالم  هذا 
حاالت  عن  إطالقاً  التغاضي  عدم  والوضوح:  السهولة 

الرشوة والغش واخلداع.

مبنع  املتعلقة  سياستـنـا  فإن  العالم،  بلدان  بعض  وفي 
ولذلك،  هناك.  الشائعة  املمارسات  مع  تـتـناقض  الرشوة 
يتطلب  السياسة  بهذه  بالتـقيـّد  موظفينا  إلزام  فإن 

جهوداً جبارة من املراقبة والتدريب املهني.

وحسب االستبـيان الداخلي الذي أجريناه في عام 2006 مع 
شارك  بلد،  كل  في  شل  جملموعة  مندوب  أو  مسؤول  أعلى 
حول  توعية  جلسات  في  بلد   100 من  أكثر  في  موظفونا 
بـيانات  )توجد  شل  أعمال  مزاولة  في  الوسطاء  استخدام 

إضافية على صفحة 37(.

تزويد  يتم  ألعمالنا،  العامة  املبادئ  اتباع  على  وملساعدتـنا 
عبر  أو  الشخصي  املهني  بالتدريب  واملوظفني  العاملني 
منع  بـينها  من  أساسية  قضايا  حول  وذلك  اإلنـترنت، 

والفساد. الرشوة 
في عام 2005، أنشأنا موقعاً إلكترونياً وخطاً عاملياً للمساعدة 
Global Help Line، وأطلقـنا استعماله بالتدريج بلداً بعد 
يحل  العاملي  اخلط  هذا  كان  البلدان،  من  عدد  وفي  اآلخر. 
لسنوات  تشغيلها  مت  التي  احمللية  املساعدة  خطوط  محل 
عديدة. كما يتوافر هذا اخلط العاملي على مدار الساعة، وهو 
يتيح ملوظفينا ولشركائنا في األعمال احلصول على النصح 
رغبوا  إذا  وكتمان،  )بسرية  مخاوفهم  عن  واإلبالغ  واملشورة 
والغش  بالرشوة  عالقة  لها  مشبوهة  عمليات  حول  بذلك( 
واخلداع وغيرها من انـتهاكات »مدونة السلوك« اخلاصة بنا 
واملبادئ العامة ألعمالنا. إننا نقوم باإلبالغ عن حاالت الرشوة 
إدارة  جمللس  التابعة  واإلشراف«  الرقابة  »جلنة  إلى  واخلداع 
 .Royal Dutch Shell plc شركة رويال داتش شل بي إل سي
وفي عام 2006، مت اإلبالغ عن 96 انـتهاكاً. وتبعاً لذلك، قمنا 

بإنهاء خدمات 143 موظفاً ومقاوالً.

 Shell شل  موظفي  آلراء  استطالعاً  جنري  سنـتني،  كل  في 
أسئلة  يتضمن  بحيث   )25 )صفحة   People Survey
يعملون  الذي  القسم  كان  إذا  ما  حول  للموظفني  موجهة 
العالم  مع  واستـقامة  بنزاهة  يتعامل  شل  ضمن  فيه 
اخلارجي. وفي االستطالع الذي أجريناه عام 2006، أجاب %81 
في  سائدتني  كانـتا  واالستـقامة  النزاهة  بأن  املوظفني  من 
القسم. وقال 4% بأن القسم لم يكن كذلك. وهذه نـتيجة 
بإجراء  بدأنا  منذ  عليها  حصلنا  التي  النـتائج  مع  تـتوافق 
بعد   ،2004 مبا فيها استطالع سنة   ،1999 االستطالع سنة 

الثابتة من النفط والغاز. إعادة تصنيف احتياطياتـنا 

الطاقة المسؤولة

المقاولون
العامة ألعمالنا،  املبادئ  باتباع  مقاولونا  يقوم  أن  املتوقع  من 
من  العديد  وفي  معنا.  العمل  عند  املبادئ،  تلك  يرادف  ما  أو 
وإدراك  فهم  على  ملساعدتهم  املقاولني  مع  نـتعاون  املواقع، 
يطبقوها،  أن  يستطيعوا  لم  وإذا  املبادئ.  هذه  وتطبـيق 
أو  معهم،  عالقـتـنا  في  النظر  إعادة  علينا  يتوجب  فإنه 
بإلغاء  قمنا   ،2006 عام  في  معنا.  عقودهم  إلغاء  حتى 
حسب  القبـيل،  هذا  من  مخاوف  بسبب  عقداً   40 من  أكثر 
مجموعة  ومندوبي  ملسؤولي  السنوي  الداخلي  استبـياننا 
شل في مختلف البلدان )توجد بـيانات إضافية على صفحة 
كل  في  متعددة  عقود  إلغاء  مت  املثال،  سبـيل  على   .)37
والواليات  وتوباغو«  و«ترينيداد  ونيجيريا  وكندا  البرازيل  من 

األمريكية. املتحدة 

النشاطات السياسية وحشد التأيـيد العام
على  وتـشجعنا  لنا  تـتيح  ألعمالنا  العامة  املبادئ  إن 
قد  لسياسات  هامة  مسائل  حول  نقاشات  في  املساهمة 
احمللية  اجلاليات  على  أو  موظفينا  على  أو  أعمالنا  على  تؤثر 
املبادئ  وهذه  اإلطار(.  في  التفاصيل  )انظر  مناطق عملنا  في 
حتظر سداد املدفوعات من شركات شل إلى أحزاب سياسية، 
وذلك لتـفادي أي ادعاء بأن شركات شل تشـتري الضمائر، أو 
وحسب  مصاحلها.  لتسهيل  الضمائر،  تـشـتري  أنها  يُفهم 
بسداد  نـقم  لم   ،)37 )صفحة  السنوي  الداخلي  استبـياننا 
أو لدعم حمالت سياسية  أي مدفوعات إلى أحزاب سياسية 

في عام 2006.
في  األخرى  واملؤسسات  الشركات  من  كالعديد  ولكن 
 Shell للنفط  شل  شركة  فإن  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
)اسمها  السياسي  للعمل  جلنة  تشـغـّـل   Oil Company
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حشد التأيـيد العام بطريقة مسؤولة
للموظفني حول  اإلرشادية  توزيع مذكرتـنا  في عام 2006 مت 
كل  على  تـنّص  وهي  مسؤولة«،  بطريقة  التأيـيد  »حشد 
آرائنا لآلخرين. وتـتضمن  ما هو مسموح أو ممنوع عند إبداء 
املبادئ العامة تعليمات بأن نكون شديدي التأثر باملمارسات 
من  واسعة  مجموعة  مع  اإلمكان  عند  نعمل  وأن  احمللية، 
توضيحية  أمثلة  املذكرة  تضمنت  وقد  الشأن.  أصحاب 
من  باالنسحاب  اخلاص  قرارنا  مثل  األرض،  على  الواقع  من 
حني  التسعينيات،  أواخر  في  للمناخ«  العاملي  »التحالف 
أطلقـناه  الذي  النداء  مع  تـتوافـق  ال  نشاطاته  أصبحت 

التخاذ إجراءات عالجية لظاهرة تغير املناخ.

إننا نـتحدث إلى احلكومات مباشرة، ومن خالل احتادات قطاع 
أخرى  شركات  مع  باالشـتراك  األحيان  بعض  وفي  النفط، 
ومنظمات غير حكومية NGOs حول مسائل محّددة. وعند 
العمل على حشد التأيـيد العام من خالل جماعات صناعية، 
يكون صوتـنا واحداً من بـني أصوات كثيرة. وفي حني أننا نبذل 
ما في وسعنا للتأثير على هذه اجلماعات، فال بد أن آراءهم ال 
تعكس وجهات نظرنا بدقة حول كل مسألة من املسائل. في 
االحتادات  أسماء  اإللكتروني  موقعنا  على  نشرنا   ،2006 عام 
النقابية الرئيسية لقطاع النفط، ومؤسسات غربلة األفكار 
تـنطق  التي  األخرى  واملؤسسات  واملنظمات   ،think tanks

باسمنا في مختلف أنحاء العالم.

ومن اجلهود التي بذلناها مؤخراً حلشد التأيـيد العام، قيامنا 
تغير  ملواجهة  الشركات  رؤساء  »مجموعة  في  باملشاركة 
املناخ« في اململكة املتحدة. هذه اجملموعة تضم 19 شركة، 
وهي جزء من »برنامج كامبريدج لألعمال التجارية والبـيئة« 
الذي أطلقه ولي العهد البريطاني، أمير ويلز. وهذا البرنامج 

تستـند  إجراءات  اتخاذ  على  البريطانية  احلكومة  يحث 
للسوق من أجل معاجلة انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس 
الصعيد  على  الريادة  مركز  وحليازة  بريطانيا،  في  احلراري 

الدولي ملواجهة ظاهرة تغير املناخ.

في  للنفط  شل  لشركة  التـنفيذي  الرئيس  ويقوم  هذا 
بالنيابة عن  احلكومات،  األمريكية مبناشدة  املتحدة  الواليات 
إلزامي  أقصى  حّد  لتحديد  إجراءات  التخاذ  شل،  مجموعة 
وللسماح  احلراري،  لالحتباس  املسببة  الغازات  النبعاثات 
االنبعاثات  بكميات  باملتاجرة  والشركات  للمؤسسات 

املسموح بها.

في عام 2006، قمنا بحمالت حلشد التأيـيد لفـتح مزيد من 
مناطق خليج املكسيك أمام عمليات التـنقيـب عن النفط 
والغاز من أجل رفع القدرة على تأمني الطاقة، ألننا نعتـقد 
باملسؤولية  تـتحلى  ووسائل  به بطرق  القيام  ذلك ميكن  بأن 

حيال القضايا البـيئية
.

في ديسمبر/ كانون األول 2006، اشتـرك الرئيس التـنفيذي 
للطاقة،  أخرى  شركات  رؤساء  مع  الهولندية  شل  لشركة 
يحثون  شركاتهم  عن  بالنيابة  مفـتوحة  رسالة  نشر  في 
االهتمام  من  مزيد  توجيه  على  الهولندية  احلكومة  فيها 

للمسائل البـيئية.

وفي يناير/ كانون الثاني 2007، وّجه الرئيس التـنفيذي لشل 
ملكافحة  فعالة  تـنظيمية  قواعد  لوضع  للحكومة  نداًء 
في  نشرها  مفـتوحة  رسالة  في  وذلك  املناخ،  تغير  ظاهرة 

صحيفة الفاينانشال تاميز.

مدونة السلوك
في أواخر سنة 2006، قمنا بإطالق مدونة السلوك على نطاق 
لقد كانت هناك مدونات سلوك لسنوات عديدة حول  شل. 
املتحدة  الواليات  فيها  مبا  البلدان،  من  عدد  في  عمليات شل 
شل  نطاق  على  األولى  مدونـتنا  هي  هذه  ولكن  األمريكية. 
إما في  والعاملني  املوظفني  تـنطبق على جميع  كلها. وهي 
لنا  يكون  التي  املشـتركة  املؤسسات  في  أو  شل،  شركات 

فيها حق السيطرة.

وضع  على  املوظفني  تساعد  أن  هو  املدونة  من  املقصود  إن 
بتعريف  وذلك  التـنفيذ،  موضع  شل  ألعمال  العامة  املبادئ 
املعايـير والقواعد األساسية التي نـتوقع منهم أن يطبقوها، 
تـقدم  كما  املطلوبة.  املهنية  السلوكيات  تعريف  وكذلك 
بدءاً  موضوعاً،   20 من  أكثر  حول  عملية  نصائح  املدونة 
املواد  استعمال  بإساءة  وانـتهاًء  االحتكار  مكافحة  بقانون 
التي توجهها مدونة السلوك للجميع  الكيماوية. والرسالة 

هي: »إذا كان لديك شك أو التباس، استفسر«.

أو عامل في شل نسخة  في عام 2006، استلم كل موظف 
عن مدونة السلوك. ويـتم اليوم تـنفيذ برامج توعية إلزامية 
اجلميع  فهم  ضمان  أجل  من  اإلنـترنت  عبر  مهني  وتدريب 

للمدونة ومراعاة بنودها وأحكامها.

للنفط«(.  شل  شركة  ملوظفي  السياسية  التوعية  »جلنة 
وميّولها  يديرها  تطوعية  منظمة  اللجنة  هذه  تعتبر 
السياسية  لألحزاب  مالية  بتبرعات  تساهم  وهي  املوظفون، 
ومنظمات  ملؤسسات  أو  سياسية،  ملناصب  للمرشحني  أو 
دوالر   109.000 بلغت  تبرعات  اللجنة  وقد جمعت  تدعمهم. 
بـني عاميْ 2005 و 2006. وكافة التبرعات التي جتمعها يتم 
الفدرالية حلكومة  االنـتخابـية  »الهيئة  إلى  الكشف عنها 
للنفط  شل  شركة  أن  ومع  األمريكية«.  املتحدة  الواليات 
تبرعات  بتمويل  تـقوم  ال  أنها  إال  للجنة،  اإلداري  الدعم  متنح 
اللجنة وال تـقدم بنفسها مساهمات ألي أطراف سياسية.

التـقيد بقوانين حماية المنافسة
املنافسة  ممارسة  علينا  تـفرض  ألعمالنا  العامة  املبادئ  إن 
حلماية  بها  املعمول  للقوانني  وفـقاً  وعادل،  أخالقي  بأسلوب 
حصلت  بقضايا  مبرارة  تذكيرنا  مت   ،2006 عام  في  املنافسة. 
وقد  العامة،  مببادئنا  موظفونا  فيها  يتـقّيـد  لم  املاضي  في 
كثـفـنا جهودنا لضمان تـقيدهم بها في املستـقبل )انظر 

التفاصيل في اإلطار(.

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

)ويشمل ذلك الرشوة والفساد  التعاطي مع قضايا  •  أسلوبنا في 
التنفيذيين(. التمهيدي للمدراء     الكتيب 

)ويشمل الأعمال  للنزاهة في  الترويج  الآخرين من أجل   •  تعاون شل مع 
الاستخراجية(.      ذلك مبادرة الشفافية في الصناعات 

الجديدة على نطاق شل. •  مدونة السلوك 
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www.shell.com/nigeria

www.sakhalinenergy.com

www.shell.com/secureenergy

www.shell.com/climate

www.shell.com/alternativeenergy

www.shell.com/airpollution

www.shell.com/spills

www.shell.com/integrity

www.shell.com/safety

www.shell.com/humanrights

www.shell.com/ourpeople

www.shell.com/neighbours

www.shell.com/development

www.shellfoundation.org

www.shell.com/biodiversity

www.shell.com/makingithappen

www.shell.com/reviewcommittee

www.shell.com/sdreporting

www.shell.com/strategy

www.shell.com/performancedata

المدير التـنفيذي لقسم الأخلاقيات والتـقيد بالقوانين
في شركتـنا يعلن عن إطلاق مدونة السلوك
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السالمة الشخصية وسالمة العمليات

الدوام.  على  أولوياتـنا  قائمة  رأس  في  السالمة  تعتبر 
فنحن ملتزمون بمنع األحداث - مثل التسربات والحرائق 
وجيرانـنا  موظفينا  تعّرض  التي   - المؤذية  والحوادث 

ومرافـقـنا للخطر.

نرى جميع  أن  نريد  أننا  وفاة. إذ  أي  إن هدفنا هو عدم حصول 
عددهم  يناهز  الذي  مقاولينا,  وجميع   108.000 الـ  موظفينا 
300.000, يعملون لدينا ويعودون إلى منازلهم بأمان كل يوم.

ولكن إحراز تـقدم نحو هذا الهدف يعتمد على أن تكون لدينا 
وذلك  السالمة.  بخصوص  متينة  وثـقافة  مأمونة  عمليات 
يـبدأ بتطبـيق األنظمة واملعايـير املشـتركة. فاملبادئ العامة 
وعلى  ومقاوليها  شل  شركات  كافة  على  تفرض  ألعمالنا 
بصورة  تعمل  أن  عليها  نسيطر  التي  املشـتركة  املؤسسات 
إن   .HSE والبـيئة  والسالمة  الصحة  معايـير  مع  متوافقة 
والبـيئة  والسالمة  بالصحة  املتعلقة  إدارة اخملاطر  ذلك يعني 
بأسلوب منهجي، ويعني احلصول على شهادات جودة ملرافـقنا 
الكبرى وفـقاً ملعايـير بـيئية خارجية )مثل شهادة اجلودة أيزو 
ISO 14001(، ويعني أن تكون لدينا خطط استجابة للحاالت 
الطارئة مع اختبارها بشكل منـتظم، من أجل خفض األضرار 
جنري  أننا  كما  حادث.  أي  حصول  عند  ممكن  قدر  أدنى  إلى 
حتقيقاتـنا حول احلوادث اخلطيرة واحلوادث التي كادت أن تسبب 
يتم  التحقيقات  تلك  من  املستـفادة  والدروس  والضرر.  األذى 
توزيعها على األقسام األخرى ألعمالنا ومؤسساتـنا، من أجل 

تـفادي حصول حوادث مماثلة من جديد.

األداء المتعلق بالسالمة
مقاوالً(   35 و  موظفان   2 )وهم  شخصاً   37 أن  كثيراً  يحزننا 
قضوا نحبهم عام 2006 أثـناء عملهم لدى شل. وهذا عدد 
في  وفاة  حالة   17 حدثت  لقد   .2005 عام  في  كان  ما  يفوق 
حوادث  عن  ناجمة  حاالت   9 بـينها  من  وكان  فقط،  نيجيريا 
بصورة  البلد  ذلك  في  ارتفع  العنف  ألن  اعتداء،  أو  خطف 

دراماتيكية، سواء بدوافع سياسية أو إجرامية.
وقد حصلت مؤخراً حاالت وفاة بعيداً عن مواقع عملنا وخارج 
واإلشراف  املراقبة  على  قدرتـنا  كانت  حيث  العمل،  ساعات 

أقل من املستوى العادي. وعلى سبـيل املثال، فقد ارتفعت في 
عام 2006 حاالت الوفاة بسبب االعتداء والغرق وحوادث املرور. 
وهذه األسباب الثالثة فقط أدّت حلصول 75% من حاالت الوفاة 

خالل السنة املاضية.
وتبعاً للزيادة في عدد حاالت الوفاة الناجمة عن هذه األسباب 
عدد  )أي  لدينا  املميتة  احلوادث  معدل  فإن  رئيسي،  بشكل 
قد  كان  الذي  عمل(  ساعة  مليون   100 لكل  الوفاة  حاالت 
حتّسن بنسبة أكثر من 50% منذ عام 1997، لم يتغـّير كثيراً 
العام املاضي. إن ذلك يؤكد من جديد أهمية اإلجراءات  خالل 
إلى  باإلضافة  نيجيريا،  في  موظفينا  حلماية  نـتخذها  التي 
وتـقوية  السلوكيات  لتغيـير  نبذلها  التي  اجلهود  أهمية 

ثـقافـتـنا اخلاصة بالسالمة.
يـبدو أن هذه اجلهود تساهم في تخفيض عدد اإلصابات. فقد 
ومقاولينا  ملوظفينا  بالنسبة  العمل  إصابات  معدل  حتّسن 
معدل  انخفض  كما   .1997 عام  منذ   %45 من  تقرب  بنسبة 
بذلك  متجاوزاً   ،2006 عام  في  أخرى  مرة  العمل  إصابات 

النـتيجة املستهدفة.

تغيـير السلوكيات
جائزة  على  حاز  الذي  وعقول«  »قلوب  التدريبي  برنامجنا  إن 
تـقديرية، والذي قدمناه للموظفني على نطاق الشركة في عام 
2004، يقوم بتذكير املوظفني دائماً بوجوب إيقاف السلوكيات 
أضفنا  التالية،  السنة  وفي  مالحظتها.  مبجرد  املأمونة  غير 
إليه القواعد الذهبـية الثالث للصحة والسالمة والبـيئة من 
أجل توضيح توقعاتـنا، ولكي يشعر كل موظف أكثر فأكثر 
زمالئه  وسلوكيات  سلوكياته  عن  املسؤولية  سيتحمل  بأنه 
وأنا:  »أنت  هي:  الذهبـية  والقواعد  بالسالمة.  يتعلق  فيما 
نـتـقـّيـد بأحكام القوانني واملعايـير واإلجراءات؛ ونـتدخل في 
اآلخرون  فيها  يتـقيد  ال  التي  واملواقف  املأمونة  غير  املواقف 
كما ينبغي؛ ونحترم جيراننا في العمل«. وقد مت إحراز تـقدم 
الصحة  قواعد  في  واألهلية  بالكفاءة  اخلاص  برنامجنا  في 
والسالمة والبـيئة عام 2006. فهو يقوم بالتحقق من توفير 
يفوق  الذين  للموظفني  الالزمة  واملهارات  املهني  التدريب 
عددهم الـ 20.000 ممن يتولون مسؤولية املهام التي تـنطوي 
والبـيئة،  والسالمة  الصحة  بخصوص  كبـيرة  مخاطر  على 

قلوب وعقول
كنت أتردّد في إيقاف التصرفات غير املأمونة ألنني لم أكن 
مترين  حضرت  أن  وبعد  زمالئي.  شعور  أجرح  أن  في  أرغب 
»إدراك  املهني  التدريب  برنامج  ضمن  وعقول«  »قلوب 
ثـقافـتك«، لم أعد أشعر بأي خوف من اإلبالغ عن أخطائي 
أو عن التصرفات غير املأمونة من جانب اآلخرين. إن التدخل 
في  احلاالت  معظم  في  به  مرحب  وهو  اآلن،  طبـيعي  أمر 
موقع عملنا. كما أن فريق العمل مستعد أكثر من ذي قبل 
بأن تلك األخطاء  الدروس من أخطاء اآلخرين، علماً  لتعلم 
املاضية  احلوادث  من  املستـفادة  والدروس  معنا.  حتدث  قد 
املتعلقة بالسالمة يتم توزيع املعلومات عنها على جميع 
مشغلي املعدات واملاكينات ملنع حصول حوادث مشابهة. 
إننا نطبق اآلن سياسة »توقْف عن العمل« عند اللزوم من 
أجل تفادي املواقف اخلطرة. ونحن نحرز تـقدماً بهذا، ولكن 
احلقيقي  التغير  نشهد  حتى  بالصبر  التحلي  علينا  يجب 

في الثقافة، وال سيما بـني أوساط عمال املقاولني.

دانا إمبادينغ
خبـير فني في العمليات، ماليزيا

برنت برافو
اثنان من املقاولني بطريقة مأساوية عند  في عام 2003، قتل 
 »Brent Bravo أحد القوائم الداعمة ملنصة احلفر »برنت برافو
كنا  أننا  الداخلية  حتقيقاتـنا  وكشفت  الشمال.  بحر  في 
السالمة.  معايـير  بخصوص  إليه  نطمح  كنا  عما  مقّصرين 
أثر  على  إلينا  التهمة  وُجهت  عندما  بالذنب  اعترفـنا  وقد 
ومتّ  البريطانية«،  والسالمة  الصحة  »هيئة  به  قامت  حتقيق 

تغرمينا مبلغ 900.000 جنيه إسترليني عام 2005. 
       

بعد هذه املأساة، أجرينا فحصاً شامالً جلميع املنشآت البحرية 
بلغت  برنامجاً  أطلقـنا   ،2004 عام  وفي  الشمال.  بحر  في 

قيمته 1 مليار دوالر لتحديث وترقية هذه العمليات.

وعلى  السلوكيات.  لتغيـير  وسعنا  في  ما  كل  نبذل  إننا 
»تولــّي  العمل  ورش  تشغيل  اليوم  يتم  املثال،  سبـيل 
مبمثلني  باالستعانة  واملقاولني،  املوظفني  لتدريب  املسؤولية« 
بطريقة  للعمل  املأساوية  باملضاعفات  دائماً  اجلميع  لتـذكير 
غير مأمونة. وقد مت إدخال برنامج تدريبي جديد اسمه »التعلم 
أو  الثقافية  األسباب  فهم  على  ملساعدتـنا  املستفيض« 

تغيـير  على  ومساعدتـنا  حادث،  أي  وراء  الكامنة  البنيوية 
سلوكيات أصحاب القرار الرئيسيـني. وحضر جلسات التدريب 
في  العاملون  املوظفون  املستفيض«  »التعلم  برنامج  ضمن 
في  وعامل  موظف   400 إلى  باإلضافة  برافو«  »برنت  منصة 
كما  أوروبا.  في  واإلنـتاج«  »االستكشاف  فرع  مرافق  كافة 
بتكرير  اخلاصة  مرافقنا  في  واستخدامه  البرنامج  اعتماد  مت 

النفط.

في عام 2006، جرى استكمال التحقيق حول احلوادث املميتة 
وقد  برافو«.  »برنت  منصة  في   2003 سنة  حصلت  التي 
وافـقـنا على نـتائج التحقيق التي حّددت مجاالت كانت فيها 
أنظمتـنا غير فعالة، واتخذنا اإلجراءات الالزمة لتصحيح هذه 
بأية  القيام  بعد  فيما  احملققون  منا  يطلب  ولم  اإلشكاالت. 

إجراءات إضافية. 

الطاقة المسؤولة
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حاالت الوفاة - معدل الحوادث المميتة
بـني املوظفني واملقاولني لكل 100 مليون ساعة عمل
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مستهدففعلي

اإلصابات - المعدل اإلجمالي للحاالت المسجلة
بـني املوظفني واملقاولني لكل مليون ساعة تعرّض للخطر

مبن فيهم كبار املدراء التـنفيذيـني.

حول  اإلنـترنت  عبر  تعليمية  رزمة  إطالق  مت   ،2006 عام  في 
االتصاالت  في  جهودنا  بتكثيف  وقمنا  اآلمنة،  السلوكيات 
املوظفني  احتياجات  على  زائد  بشكل  التركيز  مع  الداخلية 
تـنظيم   2006 عام  في  وجرى  قيادية.  مناصب  يتولون  الذين 
والتوزيع«  والتسويق  التكرير  أعمال  في  السالمة  »أسبوع 
الذي شّدد على أن السالمة هي مسؤولية كل موظف وعامل، 
التـنفيذيـني.  املدراء  لكبار  األساسية  باألولوية  حتظى  وأنها 
واإلنـتاج«  »االستكشاف  أعمال  فرع  في  القياديـني  أن  كما 
سنـتني  كل  مرة  مرؤوسيهم  قبل  من  اآلن  تـقيـيمهم  يتم 
السالمة  مسألة  في  القيادة  بواجبات  قيامهم  كيفية  حول 
يعرفك  كما  نفسك  »اعرف  األداة:  باستخدام  وذلك  واألمان، 
اجلوابـية  الردود  متابعة  القياديـني  على  ويتوجب  اآلخرون«. 

التي يستلمونها.

برامج سالمة السائقين
السيارات  بقيادة  شل  ومقاولو  موظفو  يقوم  سنة،  كل  في 
مليار   1.9 تبلغ  إجمالية  ملسافة  للشركة  عمل  رحالت  في 
كيلومتر، وذلك يعادل السفر حول خط االستواء 130 مرة في 
السالمة  ظروف  لتحسني  نبذلها  التي  جهودنا  لكن  اليوم. 
على الطرقات بدأت بإظهار نـتائج إيجابـية في بعض األماكن 
التي تعتبر قيادة السيارات/ املركبات فيها األخطر في العالم. 
أويل  »شل  شركة  أطلقـتها  التي  آمنة«  »قيادة  فحملة 
Shell Oil Products Africa« امتدت في  أفريقيا  بروداكتس 
وجنوب  واملغرب  وغانا  إثيوبـيا  إلى  كينيا  من  املاضية  السنة 
الطرق  حلوادث  اإلجمالي  العدد  ارتفاع  من  وبالرغم  أفريقيا. 
في  والتوزيع  والتسويق  بالبيع  اخلاصة  عملياتـنا  في  املميتة 
جزيرة  ففي  النجاح.  حاالت  بعض  هناك  ظهرت   ،2006 عام 
رعته  الذي  األمان«،  »حزام  برنامج  أدّى  روسيا،  في  سخالین 
إلى  للطاقة،  سخالین  لشركة  التابعة  املشتركة  املؤسسة 
من  واملقاولني  للموظفني  املميتة  الطرق  حوادث  تخفيض 
مت  وقد   .2006 سنة  صفر  عدد  إلى   2004 سنة  وفيات   4 عدد 
منه  تستفيد  لكي  اجلزيرة  أنحاء  عبر  البرنامج  وتوسيع  نشر 

اجلاليات احمللية.

سالمة العمليات 
يجري  مرافـقـنا  أن  من  التأكد  تعني  العمليات  سالمة 
حدودها  ضمن  تـشغيلها  ويتم  مأمونة،  بطريقة  تصميمها 
شّدد  وكما  جيدة.  بصورة  صيانـتها  أعمال  وتـتم  القصوى، 
ـُشر مؤخراً حول حادث سنة 2005 في  »تقرير بـيكر« الذي ن
بتروليوم،  بريتيش  لشركة  التابعة  سيتي  تكساس  مصفاة 
أمراً  يعتبر  ومنـتظمة  ثابتة  بصورة  املهام  بهذه  القيام  فإن 

حاسماً وضرورياً لتـفادي احلوادث الضخمة.

سالمة  لتحسني  ووسائل  طرق  عن  باستمرار  نبحث  إننا 
يـنوي  واإلنـتاج«  »االستكشاف  في  أعمالنا  وفرع  العمليات. 
الثالث  السنوات  وخالل  املوجودات.  سالمة  على  اإلنفاق  زيادة 
بأعمال  ثلثي استـثماراتـنا اخلاصة  األخيرة، فإن ما يقرب من 
إنفاقها في احلفاظ على سالمة  والتوزيع، مت  والتسويق  البيع 
هذا  يستمر  أن  نـتوقع  ونحن  احلالية،  مرافـقـنا  وصالحية 
فروع  أن  كما  التـقريـب.  وجه  على  اإلنفاق  من  املستوى 
أعمالنا تـتشّدد في معايـير التصميم وتـقوم مبراجعة احلدود 
حالياً  ونـقوم  الصيانة.  أعمال  ومراجعة  للتشغيل  القصوى 
بدراسة نـتائج وتوصيات تـقرير بـيكر لنرى أي دروس ميكن أن 

نـتعلمها ونستفيد منها. 

حماية موظفينا ومقاولينا 
إن االرتفاع احلاد في حاالت الوفاة الناجمة عن حوادث االعتداء 
مأساوياً  تذكيراً  يعتبر  املاضية  السنة  خالل  نيجيريا  في 
بأهمية اإلجراءات األمنية الالزمة حلماية موظفينا ومقاولينا. 
اإلقليمية  شبكتـنا  خدمات  توسعت   ،2006 سنة  ففي 
والفوري  العملي  الدعم  لتـقدم  األمنيـني  املستـشارين  من 
لعملياتـنا. وقد واجهنا في سنة 2006 حوادث أمنية كبـيرة 
والتخريب  واخلطف  املسلح  السطو  أعمال  بلداً، مثل  في 19 
بلداً.   19 في  مسلحني  حراساً  واستخدمنا كذلك  املفـتعل. 
الذي  الداخلي  االستبـيان  من  عليها  حصلنا  بـيانات  وهذه 
أجريناه مع أعلى مسؤول أو مندوب جملموعة شل في كل بلد 

)توجد بـيانات إضافية على صفحة 37(.

االستعداد لألعاصير في خليج المكسيك
في سنة 2005 دّمر إعصار كاترينا منصة احلفر الضخمة »مارز Mars« في خليج املكسيك. 
األخيرة  جهودنا  بـني  من  ذلك  وكان  واإلنـتاج.  العمل  إلى  املنصة  عادت   ،2006 أيار  مايو/  وفي 
والرائعة من الناحية التـقـنية الستعادة عمليات اإلنـتاج بعد إعصار كاترينا. وقد استخدمنا 
املعرفة واخلبرة املكتسبة من عملية استعادة إنـتاجية مارز من أجل إجراء مزيد من التحسينات 
لقدرات معداتـنا البحرية على الصمود أمام األعاصير، ومن أجل تخفيض فـترات التعطيل عن 
التي أصابت  املاء، حدثت معظم األضرار  والتجهيزات. وفوق سطح  املعدات  العمل عند تضرّر 
مارز عندما أخفقت املقابض الضخمة، التي متسك جزءاً من هيكل منصة احلفر، في الصمود 
أمام رياح هبت لفـترة طويلة بسرعة 270 كم في الساعة. أما حتت سطح املاء، فقد تـشقق 
نفط  لشركة  تابعة  نقالة  حفر  منصة  من  شاردة  أتت  مرساة  أصابته  عندما  األنابيب  خط 

أخرى.

في عام 2006، قمنا بتركيب أنظمة مقابض جديدة أعيد تصميمها لتكون أقوى أربع مرات من 
املقابض القدمية، ولم نكتِف بتركيـبها في منصة مارز فحسب، ولكن كإجراء احتياطي قمنا 
بتركيبها في جميع منصات احلفر التابعة لنا في خليج املكسيك. ونحن نشارك في مشروع 
مشـترك لشركات النفط يهدف لتشديد املواصفات اخلاصة بتـثبـيت مراسي منصات احلفر 
أنظمة  بتحسني  نقوم  املستـقبل،  في  عواصف  ألي  وحتسباً  األعاصير.  موسم  أثـناء  النقالة 
االتصاالت في عملياتـنا، ونزيد عدد الطائرات املروحية والسفن وقطع الغيار اجلاهزة لالستخدام 
املصافي  إلى  النفط  لتوصيل  بديلة  أخرى إليجاد وسائل  أطراف  نـتعاون مع  احلاجة، كما  عند 

بطريقة مأمونة عند تضرّر أي جزء من شبكة خطوط األنابـيب.
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معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

التزاماتـنا  الأمان/ السلامة، بما فيه  التعاطي مع   •  أسلوبنا في 
والبـيئة.      ومعايـيرنا حول الصحة والسلامة 

المتعلقة    »قلوب وعقول« على تـقوية ثـقافـتـنا  برنامج   •  كيف يعمل 
     بالسلامة.

)بما في ذلك معايـيرنا  •  أسلوبنا في حماية موظفينا ومقاولينا 
    الأمنية(.

منصة الحفر مارز Mars بعد إصلاحها، إبريل/ نيسان 2006.
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آفاق العمل ودرجات المسؤولية
املاضية،   20 الـ  الســنوات  خــالل 
ارتفعت توقعات اجملتمع من الشركات 
اجملال.  هذا  في  التجارية  واملؤسسات 
حول  التباس  الشركات  لدى  وأصبح 
ال  عندما  مسؤولياتها  وحدود  دورها 
اخلاصة  بالتزاماتها  احلكومات  تفي 
إعداد  حالياً  ويتم  اإلنسان.  بحقوق 
مبادرة من األمم املتحدة لتوضيح حدود 
العام  القطاعني  بـني  املسؤوليات 
واخلاص. ونحن نشارك بدورنا في هذه 

العملية. 

حقوق اإلنسان
الطاقة المسؤولة

إن دعم حقوق اإلنسان األساسية ورد ذكره في المبادئ 
العامة ألعمالنا، وهو يشكل جزءًا ال يتجزأ من أسلوبنا  

في العمل.

تلعبه في مساندة  أن  يجب  دوراً  للشركات  بأن  نعتـقد  نحن 
مباشرة  تـتعلق  عملية  بوسائل  اإلنسان  حقوق  وتعزيز 
لتحسني  احلكومية  اجلهود  دعم  وفي  التجارية،  بنشاطاتها 

األداء بالنسبة حلقوق اإلنسان.

األمن وحقوق اإلنسان
بحماية  نقوم  كيف  شل  جملموعة  األمنية  املعايـير  توضح 
موظفينا ومقاولينا ومنشآتـنا بـينما نـقوم في نفس الوقت 
اجلاليات  بـينهم  ومن  لآلخرين،  اإلنسانية  احلقوق  باحترام 
األمنية  احلراسة  باستخدام  تسمح  ال  املعايـير  وهذه  احمللية. 
تكون  ال  عندما  أو  القانون،  مبوجب  مطلوبة  تكون  حينما  إال 
هناك وسيلة مقبولة أخرى إلدارة اخملاطر. وحني نلجأ بالفعل 
اتباع  عليهم  يتوجب  فإنه  املسلحني،  احلراس  الستخدام 
التوجيهات اإلرشادية لشل في هذا اجملال، والتي تستـند إلى 
حول  املتحدة  باألمم  اخلاصة  واملعاهدات  اإلرشادية  التوجيهات 
احلراس  تزويد  يتم  التوجيهات،  تلك  مبوجب  القوة.  استعمال 
ومتى  كيف  لهم  تصف  اجليب  بحجم  ببطاقات  املسلحني 
بادئ  في  يحاولوا  أن  منهم  يُنـتظر  إذ  القوة.  استخدام  ميكن 
لم  وإذا  القوة.  استعمال  بدون  األمني  احلادث  معاجلة  األمر 
ينفع ذلك، فإنه ميكنهم فقط استعمال احلد األدنى من القوة 
ويشمل  لذلك،  نـتيجة  يُصاب  شخص  ألي  املساعدة  وتوفير 
ومراجعات  حتقيقات  وجتري  هذا  املهاجمني.  األشخاص  ذلك 
منـتظمة للتأكد مما إذا كان احلراس املسلحون يفهمون هذه 

القواعد ويطبقونها.

بحلول نهاية سنة 2006، كانت عدة عمليات في بلدان تـتميز 
بنسبة عالية من اخملاطر األمنية، مبا فيها نيجيريا وباكستان، 
اإلنسان«.  وحقوق  األمن  حول  الطوعية  »املبادئ  أيضاً  تطبق 
الشركات  قبل  من  الطاقة  لقطاع  املبادئ  هذه  تطوير  مت  وقد 
عن  املدافعة  احلكومية  غير  الرائدة  واملنظمات  واحلكومات 

حقوق اإلنسان.

اإلسكان في منطقة أخرى
في جميع بلدان العالم، يتوجب على الناس في بعض األحيان 
أن يُـنقلوا للسكن في مكان آخر إلخالء منطقتهم من أجل 
للطاقة.  التحتية  البنية  فيها  مبا  فيها،  جديدة  منشآت  بناء 
وتـقوم احلكومات عادةً بإسكان الناس في منطقة أخرى. وفي 
مشاريعنا، نشجع استخدام املعايـير الدولية، مبا فيها إجراء 
إسكانهم  إعادة  احملليـني حول خطط  السكان  مع  مشاورات 
من  األقل  على  يتمكنون  بحيث  لهم  التعويضات  وتـقدمي 
سبـيل  فعلى  ملعيشتهم.  السابقة  املستويات  استعادة 
املثال، من أجل إنشاء جتمع نانهاي للبتروكيماويات في الصني، 
للمعايـير  وفـقاً  جديدة  مساكن  إلى  أسرة   2.700 نقل  جرى 
مؤسستـنا  دعمت  وقد  الدولي.  البنك  ومعايـير  الصينية 
نوعية  ذات  مساكن  لتوفير  احلكومي  البرنامج  املشـتركة 
تـقدمي  في  حالياً  تستمر  وهي  املهّجرين،  للقرويـني  فائقة 
واخلبرات،  املهارات  وبناء  عمل  فرص  إليجاد  لهم  املساعدة 

وإنشاء مؤسسات جتارية صغيرة.

إدارة المخاطر في كل بلد 
الطاقة  شركات  يقود  أن  ميكن  والغاز  النفط  عن  البحث  إن 
الواضح  ومن  اإلنسان.  حلقوق  رديء  بسجل  تـتميز  بلدان  إلى 
أن ذلك يستلزم أنواعاً من التحديات واملقايضات. فإذا رفضنا 
أمام شركات منافِسة  الباب واسعاً  العمل هناك، سينفـتح 
بلدان كهذه،  بقينا في  واحلقوق. وإذا  والقيم  باملبادئ  تبالي  ال 
مع  متواطئة  بأنها  لالتهام  تـتعرض  أن  ميكن  الشركة  فإن 
كل  في  قرارنا  نـتخذ  ونحن  السيئة.  احلكومية  املمارسات 
اتباع  على  قدرتـنا  مدى  على  ذلك  ويعتمد  حدة،  على  بلد 
الدامناركي  »املعهد  مع  نـتعاون  إننا  ألعمالنا.  العامة  املبادئ 
املتعلقة  اخملاطر  ومعاجلة  فهم  أجل  من  اإلنسان«  حلقوق 
معينة.  بلدان  في  نواجهها  أن  ميكن  والتي  اإلنسان  بحقوق 
مقارنات  جتري  بلد  كل  في  للمخاطر  املعهد  وتـقيـيمات 
حلقوق  العاملي  »اإلعالن  مع  احمللية  واملمارسات  للقوانني 
يحّدد  واملعهد  أخرى.  دولية  معاهدة   80 من  وأكثر  اإلنسان« 
بالنسبة  العمل  حقوق  مثل  بلد،  كل  في  الرئيسية  اخملاطر 
للعمال األجانب أو تصرفات وسلوكيات قوات األمن. ثم نـقوم 
احلقوق،  هذه  احترام  في  وممارساتـنا  إجراءاتـنا  باختبار  بعدئٍذ 
جرت   ،2006 عام  في  محتملة.  فجوات  أي  سّد  على  ونعمل 

تـقيـيمات أولية في كل من أوكرانيا وكازاخستان.

واملهارات اخلاصة  الوعي  لنا هي نشر  بالنسبة  األولوية  تبقى 
الدامناركي  املعهد  ومبشاركة  املوظفني.  بـني  اإلنسان  بحقوق 
التدريب املهني حول حقوق اإلنسان في  قمنا مبراجعة جهود 
نيجيريا. وحسبما التـزمنا القيام به في عام 2005، قمنا أيضاً 
املواقف الصعبة،  إدارة  بتدريب 500 موظف ميداني آخر على 

مثل كيفية االستجابة مع الصراعات بـني اجلاليات احمللية.

حقوق الموظفين والعاملين 
الشكاوى  يقدموا  أن  شل  في  والعاملني  املوظفني  بإمكان 
واملظالم عن طريق إجراءات رسمية، وفي منـتديات املوظفني، 
»خط  بواسطة  أو  خصوصيـني  مستشارين  خالل  من  أو 
املساعدة العاملي« الذي يعمل على مدار الساعة. كما يتمتع 
املوظفون والعاملون بحرية االنـتساب إلى احتاد نقابي حيثما 
السنوي  االستبـيان  وحسب  بذلك.  احمللي  القانون  يسمح 
الداخلي الذي جنريه مع أعلى مسؤول أو مندوب جملموعة شل 
في كل بلد، انـتسب حوالي 12% من موظفينا الحتادات نقابية، 
متاحة  املعلومات  هذه  فيها  تكون  التي  البلدان  في  وذلك 

قانونياً )توجد بـيانات إضافية على صفحة 37(.

بعمالة  سواء  األطفال،  عمالة  مكافحة  مببدأ  ملتزمون  إننا 
مباشرة في شركاتـنا أو بعمالة غير مباشرة في مؤسساتـنا 
لنفس  ووفـقاً  مورّدينا.  أو  مقاولينا  لدى  أو  املشـتركة 
االستبـيان الداخلي في نهاية عام 2006، كانت شركات شل 
حلظر  إجراءات  تطبق  فيها،  تعمل  التي  البلدان  من   %95 في 
عمالة األطفال. وفي حوالي نسبة الـ 5% املتبقية من البلدان 
هناك  كانت  اإلجراءات،  هذه  مثل  للشركات  تكن  لم  حيث 
نفس  أشار  وقد  األطفال.  عمالة  لتحرمي  بحزم  تطبق  قوانني 
البلدان  من   %90 حوالي  في  شل  شركات  أن  إلى  االستبـيان 

كانت تطبق إجراءات ملنع السخرة )العمل القسري(.

منذ عام 2000، نـقوم باستخدام هذا الرسم البـياني ليساعدنا على تعريف دورنا بالنسبة 
لحقوق اإلنسان:

بالنسبة للموظفني. مسؤولية مباشرة. واملواضيع تـتضمن حقوق العاملني وشروط العمل، على سبيل املثال   .1
توفير مكان صحي وآمن للعمل )صفحة 22( وجتنب التميـيز بـينهم.

)مبن فيهم عناصر األمن(. تأثير بارز من خالل التصنيف والغربلة، ووضع معايـير  بالنسبة للمورّدين واملقاولني   .2
باحترام،  الثالث  العالم  مواطني  ومعاملة  السالمة،  تـتضمن  واملواضيع  املهني.  التدريب  وتوفير  العقد، 

واالستعانة باليد العاملة احمللية.
الدولية عند  املعايـير  تـتضمن استخدام  احلكومة. واملواضيع  احمللية. فرصة لدعم جهود  للجاليات  بالنسبة   .3
إسكان الناس في مناطق أخرى، وإنشاء فرص ملؤسسات جتارية صغيرة محلية من خالل العمليات، أو االستـثمار 

في النشاطات االجتماعية )صفحة 26(.
وتشجيع  االقتصادية،  التـنمية  في  باملساهمة  احلكومة  جهود  لدعم  فرصة  الوطنية.  للحكومات  بالنسبة   .4
)صفحة  االستخراجية  الصناعات  في  الشفافية  مبادرة  من خالل  املثال  على سبيل  اإليرادات،  في  الشفافية 

.)26
بالنسبة للجهود الدولية. فرصة للمساعدة، مثالً بدعم اإلعالن الدولي حلقوق اإلنسان واملبادرات الطوعية في   .5
هذا الشأن، وتـقدمي البيانات حول القوانني الدولية، وتطوير وسائَل ملساعدة الشركات واملؤسسات على التـقّيد 

بالقوانني والقواعد.

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

•  الدروس المستفادة من استعمال تقـيـيماتـنا للمخاطر في كل بلد.
إرشادية وتدريبات مهنية أخرى لشل حول حقوق  •  وسائل وتوجيهات 

     الإنسان.
الأمن  »للمبادئ الطوعية حول  •  معلومات أساسية عن استعمال شل 

الإنسان«.    وحقوق 
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التـنويع في الساحة
ترخيص  على  حتوز  للطاقة  عاملية  شركة  أول  شل  تعتبر 
وقد  الهند.  في  بالتجزئة  البيع  محطات  وتشغيل  لبناء 
البـيئية واالجتماعية، مبا في ذلك  أحضرنا معنا معايـيرنا 
التزامنا بالتـنويع والشمولية. إن شبكتـنا السريعة النمو 
من محطات التجزئة بذلت جهوداً خاصة لتوظيف النساء 

واملعوقني واألفراد احملرومني في اجملتمع.

وإدراكنا  فهمنا  لضمان  باهتمام  لهم  باإلصغاء  ذلك  بدأ 
الحتياجاتهم اخلاصة.

منا  يتطلب  ذلك  كان  النساء،  من  للموظفات  وبالنسبة 
إنشاء حمامات إضافية ومرافق منفصلة لتغيـير املالبس. 
أو  يعملن  ال  ألنهن  النهار  أثـناء  فقط  يعملن  أنهن  كما 
يتـنقلن عند حلول الظالم. وقد ساعدتـنا املنظمات احمللية 
اخلاصة  بأن محطاتـنا  العائالت  إقـناع  غير احلكومية على 
وتبعاً  النساء.  لعمل  مالئمة  أمكنة  هي  بالتجزئة  للبيع 
كل  في  موظفة  امرأة   17 معدله  ما  لدينا  أصبح  لذلك، 

محطة بحلول نهاية العام 2006.

أما بالنسبة للمعوقني، فقد سهلنا لهم إمكانية الدخول 
إلى محطاتـنا، على سبيل املثال بتركيب منحدرات خاصة 
لكراسي املقعدين. وفي كل محطة، كان هناك مشرف)ة( 
وبحلول  والبكم(.  بالصم  )اخلاصة  اإلشارة  لغة  يتـقن 
موظفني معوقني  ما معدله 4  لنا  نهاية سنة 2006، كان 

في كل محطة. 

مـوظـفـونـا

على  يعتمدان  أعمالنا  ونمو  استراتيجيتـنا  تطبـيق  إن 
ذوي  االحترافيـين  األشخاص  من  كبـير  عدد  توظيف 
الكفاءات العالية في الشركة، وعلى االحتفاظ بااللتزامات 

الكاملة لموظفينا.
 

آمنة  عمل  بـيئة  بتأمني  تلزمنا  ألعمالنا  العامة  واملبادئ 
ملوظفينا )صفحة 22(، واحترام حقوقهم اإلنسانية )صفحة 
وإنشاء  املهنية،  كفاءاتهم  تـنمية  على  وتشجيعهم   ،)24

بـيئة عمل شمولية.

التوظيف 
ففي  التوظيف.  في  املتزايدة  جهودنا  نـتائج  نرى  بدأنا  لقد 
عام 2006، قمنا بتوظيف حوالي 6.000 شخص، أي ما يقرب 
مستويات  ضعف  من  وأكثر   ،2005 سنة  من  أكثر   %50 من 
التوظيف لدينا في أواخر تسعينيات القرن املاضي. كما كان 
أكثر من نصفهم من فئة التـقـنيـني، وألول مرة قمنا بتعيـني 

موظفني في آسيا أكثر من أي منطقة أخرى.

بطرق  محليـني  أناس  لتوظيف  وسعنا  في  ما  نبذل  إننا 
سبيل  على  احمللية.  الظروف  مع  كثيراً  تستجيب  وأساليب 
املثال، من أجل املساعدة على تطوير مهارات جديدة في اجلزائر، 
بدالً  احملليـني،  السكان  من  اخلريجني  وتدريب  بتوظيف  نـقوم 
الطاقة  شركة  من  سابقة  جتربة  ذوي  أشخاص  توظيف  من 
الوطنية. وفي عام 2006، قمنا بتوظيف ما قد يصل إلى 200 
متخرج جامعي محلي و 75 خبـيراً مهنياً مجرباً من الهنود 
 Shell »شل تكنولوجيا الهند  من أجل دعم تأسيس شركة 
من  أكثر  بتوظيف  قمنا  نيجيريا  وفي   .»Technology India
350 متخرج وخبـير مهني، وهذه أرقام قياسية ألنها تـتضمن 
أكبر عدد من النيجيريـني العائدين إلى بالدهم بعدما أمضوا 

سنوات عديدة في اخلارج. 

تطوير المهارات
لكي نساعد هذا العدد الكبـير من املوظفني اجلدد على فهم 
قيمنا األخالقية منذ البداية، قمنا بتحسني برامجنا للتدريب 
من  لسلسلة  اجلدد  املوظفون  يخضع  إذ  االستهاللي.  املهني 
جلسات التدريب املهني وورش العمل، مبا فيها دورات تدريبية 

حول املبادئ العامة ألعمالنا.

أثـناء  التدريب  جلسات  من  متوازنة  مجموعة  نـقدم  ونحن 
حوالي  شارك   ،2006 سنة  وفي  وخارجها.  العمل  ساعات 
روح  بتطوير  اخلاصة  التدريبية  الدورات  في  موظف   10.000
التـنمية  مواضيع  دمج  ويتم  الشركة.  نطاق  على  القيادة 
مع  باالشتـراك  جنريها  التي  التدريبية  دوراتـنا  في  املستدامة 
وأوروبا  آسيا  في  التجارية  األعمال  لتعليم  الرائدة  املعاهد 
 Project املشاريع  وأكادميية  األمريكية.  املتحدة  والواليات 
برنامجاً  تـقدم   2005 عام  افـتـتحناها  التي   Academy
املتواصل  والتـقيـيم  الدعم  يتضمن  متخصصاً  تعليمياً 
وأن  مهاراتهم  يطّوروا  أن  على  ملساعدتهم  املشاريع  ملديري 
يتعلموا من شل ومن خبراء خارج شل وأن يطبقوا معايـيرنا 
»األكادميية  إطالق  مت   ،2006 سنة  وفي  العمل.  في  وأساليبنا 
ملوظفي  اخملصصة   »Commercial Academy التجارية 

األقسام التجارية.
 

استطالع آراء موظفي شل 
املوظفني  كافة  آلراء  استطالعاً  سنـتني  كل  في  جنري  نحن 
جتاربهم  وعن  شل  جتاه  شعورهم  عن  لنسألهم  والعاملني 
في العمل. وهذا يساعدنا على تشخيص املشاكل وتـقيـيم 
اإلجمالية  النـتائج  كانت  وقد  للموظفني.  املعنوية  الروح 
الستطالع سنة 2006 إيجابـية بشكل عام وأفضل من نـتائج 
االستطالع السابق الذي جرى سنة 2004 مباشرة بعد إعادة 

تصنيف احتياطياتـنا الثابتة من النفط والغاز.

هذا وقد بعثـنا إلى املوظفني النـتائج التفصيلية الستطالع 
سنة 2006. ويتم حالياً رسم خطط ملعاجلة مواقع الضعف 
األعمال  فروع  نطاق  وعلى  نطاق محلي  التي مت حتديدها على 

وعلى نطاق الشركة ككل.

التـنويع والشمولية
وتقدرها  االختالفات  حتترم  عمل  بـيئة  بإنشاء  ملتزمون  إننا 
حق قدرها. فبإمكان بـيئة العمل املتـنوعة أن تـتفهم أكثر 
الشمولية  العمل  وبـيئة  بشأننا.  واملعنيـني  عمالئنا  حاجات 
تكون أكثر حتفزاً وقدرة على تعزيز املواهب إلى أقصى حد. ولنا 

ثالثة أهداف في هذا اجملال:

اإلدارية  املناصب  في  النسائي  العنصر  متثيل  نسبة  رفع 
العليا لتصل إلى 20% على األقل. وقد أحرزنا تـقدماً جيداً 
تلك  في  النساء  نسبة  ارتفعت  بحيث   ،2006 سنة  في 
املناصب إلى 11.6%، في حني كانت 9.9% في سنة 2005. 
كما كثـفـنا جهودنا الجتذاب املزيد من النساء املؤهالت 
تستهدف  الشخصي  واإلرشاد  للتطوير  برامج  وأدخلنا 
املوظفات من النساء. وكان حوالي 30% من املوظفني اجلدد 

في سنة 2006 من العنصر النسائي.

أن يشغل أكثر من نصف املناصب اإلدارية العليا, مواطنون 
 2006 عام  وفي  فيها.  نعمل  التي  البلدان  من  محليون 
حتقق هذا الهدف في 25% من تلك البلدان، في حني كانت 
النسبة 36% في عام 2005. ويُعزى هذا االنخفاض بشكل 
رئيسي إلى عدد صغير من تبديالت املوظفني في البلدان 

التي يوجد فيها القليل من املناصب اإلدارية العليا.
بـيئات  لشمولية  وإدراكهم  املوظفني  فهم  حتسني 
عملهم، حسبما يـبـّيـنه »استطالع آراء موظفي شل«. 
املوظفني  من   %64 آراء  كانت   ،2006 سنة  استطالع  وفي 

إيجابـية حول شمولية أقسام شل التي يعملون فيها.

وتطوير  التوظيف  في  الفرص  تكافؤ  مببدأ  ملتزمون  إننا 
املكافآت  ومنح  املهني  والتدريب  والترقية  املهنية  الكفاءة 
أن  كما  املعوقني.  املوظفني  ذلك  ويشمل  املوظفني،  جلميع 
تـقيـيمهم  يتم  التوظيف  ومقدمي طلبات  املوظفني  جميع 

وفـقاً ملعايـير موضوعية وشفافة.

•

•

•

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

والتـنويع. المساواة  بالتزاماتـنا في تحقيق  •  الوفاء 
الهند. الموظفين في  تـنويع  •  كيف نـدعم ونعزز 

والوظائف في شل. •  المهن 
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جيرانـنا
الطاقة المسؤولة

ما هو؟
إنه مشروع جلر الغاز الطبـيعي من منصة بحرية تـقع على مسافة 80 كم من الساحل 

الغربي أليرلندا، لكي تـتم معاجلته وتلقيمه في شبكة الغاز الوطنية.
)تستورد  الغاز  البالد من  إلى 60% من احتياجات  إنـتاجه ما قد يصل  ذروة  يلبي في  سوف 

أيرلندا حالياً أكثر من 85% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي(.
 700 توفير  مع   ،  County Mayo مايو  في مقاطعة  اإلطالق  على  استـثمار  أضخم  يعتبر 

فرصة عمل أثـناء مرحلة اإلنشاء وأكثر من 100 فرصة عمل أثـناء مرحلة التشغيل.
تقوم شل بتشغيل املشروع وهي متلك 45% منه.

•

•

•

•

كوريب، إيرلندا نحن نسعى ألن نكون جيرانًا طيـبـين ضمن المجتمعات التي نعمل فيها. وذلك يعني 
العمل مع  أيضًا  يعني  إنه  أكثر من مجرد تشغيل عملياتـنا بطريقة نظيفة ومأمونة. 

السكان المحليـين لمعالجة مخاوفهم ومساعدتهم على االستفادة من نشاطاتـنا. 
اجملتمع  النظر في  اآلراء ووجهات  باإلصغاء خملتلف  نبدأ  أن  ثـقة جيرانـنا يجب  لكي نكسب 
احمللي الذي نعمل فيه. ونحن نـقوم عادة بغربلة املعلومات التي نحصل عليها من الهيئات 
ومن  لآلراء،  استطالعات  ومن  محددة،  أيام  في  الناس  أمام  مفـتوحة  زيارات  ومن  احمللية، 
وماهية  عنا  يكّونونه  الذي  الرئيسي  االنطباع  لنفهم  وذلك  والبلدية،  احمللية  السلطات 
للعمل في شراكة مع  بعدئذ  أكثر من غيرها. ثم نسعى  احمللي  اجملتمع  تهّم  التي  القضايا 
اجلماعات احمللية لتخفيف اآلثار السلبـية لعملياتـنا وإنشاء فوائد ومزايا اقـتصادية محلية 

من خالل نشاطات أعمالنا واستـثماراتـنا االجتماعية )صفحة 28(.

مواقع  وهناك  جيرانها.  مع  ممتازة  عمل  عالقات  واملنشآت  املواقع  بعض  أقامت  املاضي،  في 
الشخصية  املصالح  على  يعتمد  ذلك  معظم  وكان  احمللية.  اجلالية  ثـقة  فقدت  غيرها 
أسلوباً  طّورنا  لذلك،  واستجابة  احملليـني.  التـنفيذيـني  املدراء  جانب  من  االرتباط  ومهارات 
أكثر تسلسالً وتـنظيماً وعملنا على املشاركة في املمارسات الصحيحة واجليدة عبر كافة 

عملياتـنا.

االجتماعي.  لألداء  مخططات  موقعاً   60 من  أكثر  لدى  كانت   ،2006 العام  نهاية  بحلول 
البيع  عمليات  وكذلك  الرئيسية،  الكيماوية  ومرافـقـنا  مصانعنا  جميع  هذه  شملت  وقد 
والتسويق والتوزيع، حيث ميكن أن يكون التأثير االجتماعي على اجلاليات احمللية أقوى وأشد. 
إن  االجتماعي.  لألداء  مستـشارونا  لنا  قدمها  توجيهية  إرشادات  إلى  اخملططات  وتستـند 
أصحاب  كبار  على  بالتعرّف  تـقوم  أن  واملنشآت  املواقع  من  يتطلب  اخملططات  هذه  تـنفيذ 
الشأن احملليـني وأن تـتعاون معهم وتـقوم بتـقيـيم وإدارة تأثيرهم في اجملتمع احمللي بأسلوب 

منهجي منظم.

وااللتزامات  االرتباط  مهارات  نشر  هي  الواضحة  واألولوية  به.  القيام  ينبغي  مما  املزيد  هناك 
ولتوفير  كبرى.  جديدة  مشاريع  بتطوير  يقومون  الذين  الفرقاء  بـني  سيما  وال  املطلوبة، 
الشركة  خارج  من  خبراء  مع  بالعمل  لدينا  االجتماعي  األداء  مستـشارو  يقوم  املساعدة، 
لتـقدمي التدريب اخلصوصي والدعم للعمليات احلالية واملشاريع املستـقبلية. وتعّد مهارات 
األكادميية  مناهج  ضمن  دمجها  ويتم  القادة،  لتدريب  برامجنا  من  جزءاً  االجتماعي  األداء 

التجارية وأكادميية املشاريع )صفحة 25(.

احمللية. )انظر الصفحات 32 -  اجلاليات  تـفاعلنا مع جيراننا من  أمثلة على  ثالثة  يلي  فيما 
35 لالطالع على نشاطاتـنا مع اجلاليات احمللية في نيجيريا وساخالني(. أما املستجدات حول 

مواقع أخرى فستجدها في موقعنا اإللكتروني.

من  وموافقة  ترخيص  على  الطبيعي  للغاز   Corrib كوريب  مشروع  حصل   2004 عام  في 
احلكومة. ولكن استمر القلق يساور السكان احملليـني حول سالمة خط األنابيب واملزايا والفوائد 
التي ستعود عليهم. ومما يدعو لألسف أنه في يونيو/ حزيران 2005 زُج بخمسة أشخاص من 
السكان احملليـني في السجن بعد أن قاموا بإعاقة أعمال املشروع بصورة غير قانونية. وبعد ذلك 
الفرصة إلجراء مراجعة مستـقلة حول مسألة  إلتاحة  اإلنشاء  أعمال  وجيزة، مت جتميد  بفترة 
السالمة، وإجراء املزيد من احلوار مع اجلالية احمللية. وجرى في مايو/ أيار 2006 استكمال املراجعة 
حول السالمة. وقد قبلنا بنـتائجها ووافـقـنا على حتديد كمية قصوى لضغط التشغيل في 

خط األنابيب املوجود على اليابسة.

األنابيب  تغيـير مسار خط  وافـقـنا على  عّيـنـته احلكومة،  الذي  الوسيط  توصية  وبناًء على 
ـِهِ لبعض مساكن الناس. وطّورنا عملية لتـقرير  على اليابسة لطمأنة من كانوا قلقني من قرب

مسار بديل تـتضمن مشاورات مكثفة مع أصحاب األراضي والسكان احملليـني.

بعد أن قطعنا هذه التعهدات العلنية وقدمنا اعتذارنا لألذى الذي سببناه للجالية احمللية، قمنا 
في أكتوبر/ تشرين األول 2006 باستـئـناف العمل في املشروع. وقد اجتذب ذلك بعض احملتجني 
زال  أبقت الطريق مفتوحة، وما  إلى موقع العمل. ولكن قوات الشرطة  الذين قطعوا الطريق 

العمل مستمراً.

من  شخص   200 من  أكثر  أن  إذ  املشروع.  من  سيستفيدون  احملليـني  السكان  أن  يسعدنا  مما 
السكان احملليـني يعملون اآلن في املشروع، ومن املتوقع أن يعمل 500 آخرون بحلول نهاية العام 
2007. كما أن الشركة الوطنية لتوزيع الغاز الطبيعي أعلنت مؤخراً أن 11 بلدة في مقاطعة 
مايو سيتم توصيلها مع الشبكة الوطنية إلمدادات الغاز. وذلك يعني أن الغاز الطبيعي من 
مشروع كوريب سيتدفق في النهاية إلى قرىً وبلدات في غرب أيرلندا، ومناطق أخرى في كافة 
أنحاء البالد. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2006، أظهر استطالع إحصائي مستـقل أن غالبـية 

السكان احملليـني كانوا يدعمون املشروع.

على  باقون  ونحن  منها.  تعلمنا  أننا  إال  املاضية،  األحداث  نغّير  أن  نستطيع  ال  أننا  من  بالرغم 
التزامنا باملشروع، الذي ندرك متاماً بأنه لن ينجح إال بالشراكة البناءة مع اجلالية احمللية.
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معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

المحلية. الجاليات  •  كيف نعمل مع 
التـقرير. المذكورة في هذا  المواقع  المعلومات حول  •  مزيد من 

التـنمية المستدامة. المذكورة في تـقرير شل السابق حول  المواقع  •  المستجدات حول 
 

كان  املشروع  هذا  إلى  املمر  أن  أدركت  شل  أن  يُسعدنا 
دائماً  املهم  فمن  وسهولة.  سالسة  أكثر  يكون  أن  ميكن 
كسب تأيـيد وتـفهم اجلالية احمللية من أجل حتقيق أهداف 
الشعور  على  احملليـني  السكان  يساعد  وذلك  املشروع. 
إليهم،  املشروع  بانـتماء  والشعور  واالطمئـنان،  بالراحة 
البنية  حتسينات  من  سيستـفيدون  أنهم  من  والتأكد 
مشروع  عن  الناجت  االقـتصادية  العجلة  وتسريع  التحتية 

كهذا.

نيكوالس وايت و جيرارد ماكدونيل
مندوبا الجالية المحلية في لجنة الرقابة على المشروع
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باينديل، الواليات المتحدة األمريكية

)عدد سكانها 1.600 نسمة( في والية  الطبيعية اخلالبة  املناظر  Pinedale ذات  باينديل  بلدة 
جهتني  في  منحدر  )حقل  الطبيعي  للغاز  باينديل  حقل  بجانب  تقع  األمريكية  وايومينغ 
متقابلتني(. وقد كنا نطّور جزءاً من هذا احلقل، الذي يطرح حتديات تـقـنية، منذ جئنا باملشروع 
سنة 2001. ومنذ البداية، أصغينا للجهات الرقابـية وتعاونـّـا معها ومع اجلالية احمللية لتطوير 

فوائد ومزايا للسكان والتخفيف قدر اإلمكان من اآلثار البـيئية للمشروع.

على سبيل املثال، مت إبالغنا أن اخملاوف الرئيسية لسكان البلدة تتعلق بتلوث الهواء واألذى الذي 
ميكن أن يلحق باحلياة البرية، وأنهم مهتمون جداً بتحسني الوضع التعليمي وتخفيض احلوادث 
نسبة  ذات  محركات  باستخدام  نقوم  لذلك،  واستجابة  والكحول.  اخملدرات  بتعاطي  املتعلقة 
منخفضة من انبعاث اخمللفات، وأدخلنا أساليب جديدة لتكملة اآلبار بحيث تخفف من اللهيب 
املشتـعل بنسبة 95% على األقل. كما أوجدنا طرقاً الستخراج كميات أكبر من الغاز من عدد 
بإنشاء  كذلك  وقمنا  لألرض.  عملياتـنا  تسببها  التي  اآلثار  من  نقلل  بحيث  املواقع،  من  أقل 
جمعيتني خيريتني مستقلتني، يبلغ رأسمال كل منهما 1 مليون دوالر، وتديرهما مؤسسة من 
اجلالية احمللية، بحيث تهدفان حلماية احلياة البرية في املنطقة، ومعاجلة مسائل اجتماعية مثل 

استـنشاق املواد الكيميائية، وتطوير التربية والتعليم.

وفي سنة 2005، جرت مراجعة لألداء االجتماعي للمشروع. ومتت االستفادة من جتارب الشركة 
للسكان  بالنسبة  الطبيعة  احلفاظ على  أهمية  التعرف على  مت  أخرى  ومرة  مبختلف كوادرها، 
احملليـني. وحلماية احلياة البرية، حتظر احلكومة إجراء أي حفريات في منطقة املنحدرين املتقابلني 
إلى  ذلك  أدّى  عملياً،  ولكن  عام.  كل  أيار  مايو/  وشهر  الثاني  تشرين  نوفمبر/  منتصف  بـني 
أن يعملوا  الغاز. إذ أصبح لزاماً على املشغلني  مشاكل اجتماعية وبـيئية وأعاق تطوير حقل 
يوزعون  كانوا  لو  مما  أكثر  بإزعاج  بذلك  متسّببني  القصير،  احلفر  موسم  خالل  أكثر  بكثافة 
نشاطهم على مدار السنة. وأصبحت اجلالية احمللية حتصل على موجات موسمية من فـرص 

العمل بدالً من فرص ثابتة ومستقرة للعمل على مدار السنة.

بالتعاون مع أصحاب الشأن ومع املشغلني اآلخرين في املنطقة، قمنا بتطوير أسلوب للعمل 
بشكل مسؤول على مدار السنة، ونفذنا مشروعاً جتريبياً ناجحاً في فصل الشتاء سنة 2005/ 
سنة  صيف  خالل  السنة  مدار  على  العمل  حول  احلكومة  من  قرار  صدور  املتوقع  ومن   .2006

2007

ما هو؟
إنه مشروع إلنـتاج الغاز الطبـيعي في جبال روكي بالواليات املتحدة األمريكية.

القدرة اإلنـتاجية القصوى املتوقعة للمشروع تعادل 3.5% من إجمالي إنـتاج شل من الغاز 
لسنة 2006.

من املفروض حفر كمية أقصاها 1.000 بئر، على أن يُحفر 175 بئراً منها بحلول نهاية 2006.
السكان  ويشغل  بالتعاقد،  واملوظفني  الثابتني  للموظفني  عمل  فرصة   300 إنشاء  جرى 

احملليون 40% منها.
تقوم شل بتشغيل املشروع وهي متلك 33% منه.

•
•

•
•

•

برزت ثمة مخاوف حول السالمة واألداء االجتماعي، مما يعني أننا فـقدنا ثـقة اجلهات الرقابـية 
 .Geelong وثقة بعض اجليران من السكان احملليـني قرب معمل التكرير التابع لنا في جيلونغ
الرقابـية واجلالية احمللية على خطة لتحسني وتـنمية  اتـفـقنا مع اجلهات  وفي عام 2004، 
من  كان  التي  املوعودة  بالتحسينات  زاخرة  اخلطة  أن  لنا  اتضح  ما  سرعان  ولكن  البـيئة. 
الناس  ثـقة  من  املزيد  فـقدنا  وبذلك  احملّدد،  املوعد  في  كامل  بشكل  بها  الوفاء  املستحيل 

بنا.

بتـقدمي  شل  في   SPMU االجتماعي  األداء  إلدارة  املركزية  الوحدة  قامت   ،2005 عام  في 
األعمال  فروع  جميع  في  والتجارب  املمارسات  أفضل  استحضار  طريق  عن  لنا،  املساعدة 
حتتاج  التي  األمور  لنا  حّددت  االجتماعي  لألداء  مراجعة  إلجراء  معاً  وعملنا  لشل.  التابعة 

للعالج وكيفية القيام بذلك العالج.

وتبـنّي من البحث أن املنـتدى احلالي للجالية احمللية لم يعد ميثل بشكل دقيق شرائح اجملتمع 
احمللية  واملنظمات  اجلمعيات  مع  عملنا  االجتماعي«،  األداء  إدارة  »وحدة  ومبساعدة  احمللي. 
إلنشاء هيئة استـشارية جديدة للجالية احمللية. وجتتمع الهيئة في هذه األيام بصورة دورية 
لتقدم لنا املشورة حول االرتباط باجملتمع وحول التحسينات املمكنة للبـيئة وبرنامجنا اخلاص 

باالستـثمارات االجتماعية.

كان على رأس أولويات الهيئة أن تزوّدنا بالنصح واملشورة حول خطتـنا للتحسينات البيئية. 
وبحلول  نحرزه.  الذي  التـقدم  مبتابعة  مستـقل،  مراقب  ومبشاركة  الهيئة،  أفراد  اآلن  يقوم 
بوسعنا  ما  كل  بذلنا  وقد  تقريباً.   %85 بنسبة  اخلطة  إجراءات  اكتملت   ،2006 سنة  نهاية 
الستعادة عالقاتـنا والثقة بنا، ونعمل اآلن مع الهيئة على استكمال األمور واملهام املتبقية، 
بأكثر  والقيام  القانونية  التزاماتـنا  إلى خطة جديدة تساعدنا على تخطي  نـنـتـقل  لكي 

منها.

سعينا أيضاً للحصول على مشورة الهيئة حول كيفية حتسني نظامنا في مخاطبة الناس 
عملياتـنا  فهم  على  ونساعدهم  جيراننا  آلراء  نستمع  أن  هدفنا  وكان  معهم.  والتواصل 
وخططنا اإلمنائية بشكل أفضل. ووفـقاً لتوصيات الهيئة، فباإلضافة إلى نشراتـنا اإلخبارية 
يستخدم  إذ  نـقالة.  استعالمات  حجرة  بإنشاء  قمنا  الصحف،  في  الشهرية  ومقاالتـنا 
ولتزويدهم  ومخاوفهم،  الناس  مطالب  إلى  لإلصغاء  احلجرة  هذه  التكرير  معمل  موظفو 

باملعلومات واإلجابة على استفساراتهم.

ما هو؟
معمل لتكرير النفط، عمره اثـنـتان وخمسون سنة، يقع في والية فكتوريا في أستراليا، 

ويقوم بإمداد نصف حاجات الوالية من وقود النـقل.
واملشـتريات  الضرائب  مدفوعات  خالل  من  دوالر   860 بقيمة  سنوية  مساهمات  يقدم 

والرواتب املباشرة وغير املباشرة للموظفني والعاملني.
ينفق حالياً ما يقرب من 100 مليون دوالر )2003 - 2011( لتحسني املوثوقية واألداء االجتماعي.

تقوم شل بتشغيله وهي متلكه بالكامل %100.

•

•

•
•

جيلونغ، أستراليا

تـقريـباً  سنة   40 منذ  باينديل  بلدة  في  أعيش  إنني 
وقد   .1996 منذ  سنوات  لعشر  البلدة  عمدة  وكنت 
نضمن  لكي  الطاقة  شركات  ومع  املواطنني  مع  تعاونت 
تـفوق  سوف  الغاز  حقل  تطوير  من  العائدة  الفوائد  أن 
البرامج  تدعم  شل  شركة  إن  باملقابل.  الناجمة  األضرار 
تـنمو  التي  البلدة  هذه  في  واالقـتصادية  االجتماعية 
بوتيرة متسارعة، كما تعمل شل على حماية احلياة البرية 
هنا. وأنا أعتـقد أن شل ملتزمة باستخراج الغاز بأفضل 

طريقة ممكنة، وباستخدام أحدث التـقـنيات املتطورة.

روز سكينر
العمدة سابقًا، بلدة باينديل، بوالية وايوميننغ

احمللية  للجالية  االستـشارية  الهيئة  رئيسة  بصفتي 
حول معمل التكرير، وبصفتي عضواً منـتخباً في اجمللس 
اتصال  على  أبقى  فإنني  الكبرى،  جيلونغ  ملدينة  البلدي 
مستمر مع السكان احملليـني الذين يعّبرون لي بكل حرية 
يعتقدون  ودواعي قلقهم. وكثيرون منهم  عن مخاوفهم 
الذي  التلوث  نسبة  بتخفيض  ملتزمة  شل  بأن  اليوم 
تـتسبب بها، وأنها تـنفذ فعالً ما تِعُدنا به. وأنا معجبة 
التزاماته  من  بأكثر  التكرير  معمل  بقيام  خاصة  بصورة 
في  الناس  يُسعد  ذلك  إن  القانون.  مبوجب  املفروضة 

مجتمع جيلونغ ويثلج صدورهم. 

و برازيـير
رئيسة الهيئة االستـشارية للجالية المحلية
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التنمية المحلية

تأمين  في  التنمية،  مجال  في  لنا  مساهمة  أكبر  تتجلى 
الطاقة والبتروكيماويات التي يحتاجها االقتصاد الحديث. 
كما أننا نساعد التنمية المحلية بوسائل أخرى: من خالل 
هذه  إنفاق  على  وتشجيعها  للحكومات  اإليرادات  توليد 
للموّردين  بحكمة؛ ومن خالل خلق فرص عمل  األموال 
وكذلك  المحليين؛  للسكان  وظائف  وتأمين  المحليين 
فيها  بما  االجتماعي،  االستثمار  برامج  دعم  خالل  من 

»مؤسسة شل الخيرية« المستقلة.

منافع  إلى  الحكومات  إلى  المقدمة  المدفوعات  تحويل 
اجتماعية

غالباً ما تكون اإلتاوات مصدر الدخل الرئيسي للبلدان املنتجة 
هذه  تؤدي  أن  ميكن  جيد،  بشكل  إدارتها  متّت  وإذا  للطاقة. 
النطاق. أما  واقتصادية واسعة  تنمية اجتماعية  إلى  األموال 
إذا متّت إدارتها بشكل سّيئ، فإن ذلك املال سيؤدي إلى الفساد 

والالمساواة االجتماعية والنزاعات. 
 

وعلى الرغم من أن مسؤولية حتويل هذه األموال إلى مساعدات 
اجتماعية تقع على عاتق احلكومات املضيفة، إال أننا نستطيع 

تقدمي يد العون وهذا ما نفعله.

نفعل ذلك أوالً من خالل تقدمي منوذج يُحتذى به، وذلك باعتمادنا 
 ،)20 )صفحة  الرشاوى  موضوع  في  التساهل  عدم  سياسة 
في  الشفافية  ملبادرة  الكامل  دعمنا  تقدمي  خالل  من  وثانياً 
شركات  على  تفرض  وهي   .EITI االستخراجية  الصناعات 
احلكومات  إلى  مدفوعاتها  عن  تعلن  أن  والنفط  التعدين 
تكون  أن  على  احلكومات  هذه  تشّجع  أنها  كما  املضيفة، 
األموال.  إنفاق  طريقة  إزاء  للمساءلة  ومستعدة  منفتحة 
إننا نالحظ ازدياد احلاجة إلى مبادرة الشفافية في الصناعات 
االستخراجية، مع اإلقبال الشديد ملنافسني جدد على قطاع 
قمنا   ،2006 عام  وفي  الوسطى.  وآسيا  أفريقيا  في  األعمال 
مجدداً باإلعالن عن مدفوعاتنا إلى احلكومة النيجيرية، وعزّزنا 
مساهمتنا في مبادرة الشفافية للصناعات االستخراجية، إذ 
أننا أصبحنا أعضاء في هيئتها اإلدارية، وواصلنا دعمنا للبرامج 

في كل من أذربيجان والكاميرون والغابون وكازاخستان.

أمريكي  دوالر  مليار   17 على  يزيد  ما  للحكومات  دفعنا  وقد 
كضرائب على شركاتنا عام 2006، و 1.6 مليار دوالر كإتاوات. 
كما قمنا بجباية مبلغ 71 مليار دوالر كرسوم إنـتاج وضرائب 

على املبيعات بالنيابة عنها.

المشـتريات المحلية 
الشراء من مورّدين محليني هي طريقة فعالة من  إن عملية 
جانبنا بشكل خاص، بهدف تشجيع التنمية في األماكن التي 
نعمل فيها. فهي تساهم بشكل مباشر في االقتصاد احمللي، 
كما في إيجاد فرص العمل وبناء املهارات. ونحن ناشطون في 
شركات  وتدريب  محليني،  ومقاولني  موردين  العتماد  الترويج 
في  املنافسة  لكي تستطيع  لتتماشى مع معاييرنا،  محلية 
النفط  إلنتاج  »ساليم«  مشروع  ففي  بالعقود.  يتعلق  ما 
اجتماعات  سلسلة  عقدنا  املثال،  سبيل  على  سيبيريا  في 
على  مناقصة  لتقدمي عروض  دُعيت  التي  الروسية  للشركات 
أهم مشاريع البناء. وخالل هذه االجتماعات، قمنا بتعريفهم 
املناقصات والعقود لدينا، وعلى عملية تقدمي  على متطلبات 
العروض على شبكة اإلنترنت. ونتيجة لكل تلك اجلهود، فازت 
حيث  )من  العقود  من   %80 نسبته  مبا  الروسية  الشركات 

القيمة( التي ُمنحت بحلول نهاية العام 2006.

ونحن نساعد اجلاليات احمللية على إنشاء شركات ومؤسسات 
للرمال  آثاباسكا  مشروع  ففي  واخلدمات.  البضائع  لتبيعنا 
من  اجملاور  اجملتمع  كندا«  »شل  شركة  ساعدت  الزيتية، 
النقل  مجاالت  في  شركات  إنشاء  على  األصليني  السكان 
الطعام  وتقدمي  الضيافة  وخدمات  والصيانة  بالشاحنات 
من  وغيره  املشروع  هذا  لصالح  حالياً  تعمل  وهي  واألمن. 

الشركات العاملة في مجال الرمال الزيتية.

إلى استبـيان داخلي سنوي أجريناه مع كبار ممثلينا  واستناداً 
إلى  اللجوء  لتعزيز  برامج  أعددنا  فقد   ،2006 عام  الدول  في 
املداخيل  ذات  البلدان  من   %90 من  أكثر  في  محليني  مورّدين 
حول  املزيد  )يوجد  فيها  نعمل  التي  واملتوسطة  املنخفضة 
على  أنفقناه  الذي  املبلغ  ويقدَّر   .)37 صفحة  البيانات  هذه 
محلية  أطراف  متلكها  شركات  من  واخلدمات  البضائع  شراء 
الشراء  إن عملية  دوالر.  مليارات   10 بحوالي  البلدان  تلك  في 
احمللية تساعد أيضاً في إيجاد الفرص لألقليات والنساء. ففي 
جنوب أفريقيا مثالً، ودعماً لسياسات احلكومة، تذهب نسبة 
االقتصادية  التقوية  شركات  إلى  إنفاقنا  من   %60 الـ  تفوق 
التي  للشركات  دعمنا  نواصل  أننا  كما  السود،  لألفريقيني 

متلكها أقليات أو نساء في الواليات املتحدة األمريكية.

شروطاً  األحيان  بعض  في  املضيفة  احلكومات  وتضع  هذا 
لّبت   ،2006 عام  وفي  احمللية.  التوظيف  أو  الشراء  لعملية 
شركة سخالین للطاقة مجدداً الشروط الصعبة التي تفرض 
وذلك  املصدر،  الروسية  واخلدمات  املواد  احلصول على 70% من 

في مشروع »سخالین 2« )صفحة 34(.

االستثمار االجتماعي
إن دعم مشاريع تنمية اجملتمع احمللي ليست سوى مساهمة 
أخرى منا، وإن كانت أصغر حجماً، في مجال التنمية احمللية. 
في االستبـيان الداخلي السنوي ذاته الذي أجريناه، قّدر كبار 
ممثلينا في مختلف البلدان أننا أنفقنا ما يقارب الـ 140 مليون 
دوالر عام 2006 على نشاطات متعلقة باالستثمار االجتماعي. 
وقد مت تطبيق أكبر تلك البرامج في نيجيريا والواليات املتحدة 
األمريكية. وهذا املبلغ ال يضّم نشاطات مؤسسة شل اخليرية 

املستقلة )انظر التفاصيل في اإلطار(.

مساهماتنا في أفريقيا]أ[

الطاقة المسؤولة
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معلومات إضافية  في موقعنا الإلكتروني:

المقدمة للحكومات. المدفوعات  •  كيف نشّجع الشفافية في 
الاجتماعي. بالاستثمار  المتعلقة  برامجنا  •  نماذج عن أهم 

للألفية. الإنمائية  المتحدة  الأمم  الكاملة في أهداف  •  مساهمتنا 

ُدفعت على شكل رواتب ألكثر من
 8.000 موظف في أفريقيا

500 مليون دوالر

أُنفقت على الموردين األفارقة

2مليار دوالر]ب[

ُدفعت على شكل ضرائب على
 الشركات والمبيعات، ورسوم

 للحكومات األفريقية

6 مليارات دوالر

ُمنحت من خالل االستثمار االجتماعي

22 مليون دوالر]ب[

  البلدان التي تعمل فيها 
شل في أفريقيا

]أ[ من خالل شركات  منلك فيها حصة سيطرة
]ب[ من االستبـيان الداخلي السنوي الذي جنريه )يوجد املزيد حول هذه البيانات صفحة 37(
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مكافحة جرثومة المالريا في الفيليبين
لنا،  التابع  للغاز   Malampaya ماالمبايا  مشروع  من  بالقرب 
في  اخليرية  شل  ومؤسسة  الفيليبينية  شل  شركة  تعمل 
الفيليبـني مع احلكومة واجملتمعات احمللية الستئصال املالريا من 
كانت  لقد  الفيليبني.  في  للمرض  انتشاراً  املناطق  أكثر  إحدى 
الناجمة  الوفيات  انخفض عدد  رائعة. فقد  البرنامج  نتائج هذا 
عن هذا املرض من 85 عام 2000 إلى 20 عام 2006. ويُعزى جزء من 
هذا النجاح إلى تطبيق مهارات حل املشاكل التي نستخدمها 
عادةً في أعمالنا. وحني نقوم باحلفر الستخراج الغاز، فإن معرفتنا 
إلى  تقودنا  ما  غالباً  فيها  نحفر  أن  بنا  يجدر  ال  التي  باألماكن 
معرفة األماكن التي ينبغي أن نحفر فيها. وينطبق املبدأ نفسه 
ركزنا  البعوض،  على  القضاء  نحاول  أن  من  فبدالً  ذلك.  على 
على إبقائها بعيدة عن الناس، ال سيما أثناء الليل، وعلى تأمني 
وقد  املرض.  عوارض  يُظهرون  الذين  لألشخاص  السريع  العالج 
قّدم البرنامج ناموسيات إلى العائالت في املناطق املعرضة خلطر 
وكوادر طبـية  قرية على مجهر  وحرص على حصول كل  كبير، 
مدرّبة على استخدامه. ولم يعد الناس اآلن بحاجة إلى السفر 

أليام طويلة لكي يحصلوا على تشخيص دقيق وعالج طبي.

دينغ روكو
شركة شل الفيليبينية

أنشئت  مستقلة،  خيرية  مؤسسة  هي  شل  مؤسسة  إن 
عام 2000 من خالل هبٍة من شركة شل بقيمة 250 مليون 
دوالر. وهي تهدف إلى إيجاد وتطوير حلول مستدامة للفقر 

واملشاكل املتعلقة بالطاقة والبيئة.

إعطاء األولوية ألصحاب المشاريع في أفريقيا
لشركة  املال  من  مبلغاً  املؤسسة  قّدمت   ،2004 عام  في 
أوغندية صغيرة للفاكهة اجملففة، من أجل شراء احلواسيب 
على  احلصول  في  ساعدتها  كما  املهني،  التدريب  وتوفير 
وبعد  جديد.  مصنع  لبناء  احمللية  املصارف  أحد  من  قرض 
عامني، توفرت مئات الوظائف وباتت الشركة تبيع بضاعتها 
في  كبير  متجر  سبعمائة  من  أكثر  في  الفاكهة  من 

بريطانيا.

تستثمر مؤسسة شل حالياً مبلغاً يفوق الـ 50 مليون دوالر 
أمريكي ملساعدة أصحاب مشاريع أفارقة آخرين في إنشاء 

عائدات مالية وتوفير وظائف تشتد احلاجة إليها.

تشجيع  على  املبنّي  املؤسسة  أسلوب  على  مثال  هذا 
متّول  أن  تستطيع  حلول  تطوير  وهو  أال  التجارية،  املشاريع 
نفسها بسرعة، وميكن أن يعتمدها اآلخرون بسهولة بحيث 

تنتشر وتعم فائدتها على اجلميع.

وتطّبق املؤسسة هذا األسلوب ألنها ترى أن عدداً كبيراً من 
شيكات  إرسال  على  تعتمد  النامية  البلدان  في  البرامج 
لذلك،  األحيان.  أغلب  في  تصل  ال  والتي  التالية،  اإلعانة 
ال  شل  فإن  للشركات،  اخليرية  املؤسسات  ملعظم  وخالفاً 
دور  تلعب  ذلك،  من  وبدالً  خيرية.  ألهداف  الشيكات  توزع 
املستثمر، فتبحث عن حلول ميكن أن تعود باملنفعة املالية 

واالجتماعية على حد سواء.

الذاتي،  التمويل  لتأمني  تكافح  احمللية  الشركات  كانت  إذا 
املعرفة  توفير  خالل  من  تساعدها  شل  مؤسسة  فإن 
وتشغيل  االنضباط  على  والتدريب  التجارية  والدراية 
املهارات. ويتكفل بذلك خبراء في مجال األعمال التجارية، 

ومن بينهم موظفون من شركة شل في بعض األحيان.

ازدحام السير والتلوث
السير  ازدحام  تخفيف  على  اخليرية  شل  مؤسسة  تعمل 
والتلوث اللذين يجتاحان مدناً كبرى مثل إسطنبول وهانوي 
املؤسسة  ساعدت  مكسيكو،  مدينة  وفي  وشانغهاي. 
عن  عبارة  وهي  باص(،  )ميترو  حافالت  شبكة  إنشاء  على 
طريق مبتكرة، تشغـّلها 97 حافلة ذات سعة كبيرة. وقد 

 18 بعد  مليون،   100 رقم  الراكب  احلافالت  شبكة  حملت 
حافلة   350 محل  حلت  وهي  تدشينها.  على  فقط  شهراً 
أصغر حجماً، وقلصت الوقت الذي تستغرقه الرحالت إلى 

النصف، كما أنها حّدت من نسبة التلوث.

مادة قاتلة في المطبخ
ما زال أكثر من نصف عدد سكان العالم يطهون طعامهم 
الكتل  أشكال  من  وغيرها  احليوانات  روث  أو  احلطب  على 
احليوية/ العضوية. ويقّدر عدد الوفيات الناجمة عن الدخان 
يضعها  ما  سنوياً،  شخص  مليون   1.6 بـ  منها  املنبعث 
الوفيات  مسببات  أكبر  قائمة  ضمن  الرابعة  املرتبة  في 
في الدول النامية. وتعتمد مؤسسة شل اخليرية مقاربات 
جتارية حلّل هذه املشكلة. فهي تسعى ألن تؤمن 20 مليون 
واستهالك  السامة،  األدخنة  كمية  لتخفيف  طهي  موقد 

كمية أقّل من الوقود خالل األعوام اخلمسة القادمة.

التحول إلى المواد العضوية
الشركات  ودعم  العضوية  األسمدة  تأمني  خالل  من 
أن  اخليرية  شل  مؤسسة  تثبت  التجارية،  واملؤسسات 
االنتقال  على  قادرون  النامية  البلدان  في  القطن  مزارعي 
من االنتاج الزراعي املعتمد على مبيدات كثيرة للحشرات، 
العملية  عن  النظر  بغض  العضوي،  الزراعي  اإلنتاج  إلى 
إن  أعوام.  وخمسة  ثالثة  بني  ما  تستغرق  التي  االنتقالية 
خصوبة  حتسني  على  يساعد  العضوية  املواد  إلى  التحول 
يضمن  أنه  كما  التلوث.  من  ويحّد  باملاء  واالحتفاظ  التربة 
للمزارعني أسعاراً جيدة ملنتجاتهم. وقد قال أحد املزارعني 
الذين حتولوا إلى املواد العضوية: »إن نوعية التربة تتحسن 
أصبحنا  الزراعية،  الدورة  خالل  ومن  تتحسن،  والبيئة 
نحصل على طعام صحي أكثر من أجل استهالكنا اخلاص 

ومن أجل زبائننا«.

الزراعة  شهادة  على  مزارع   900 من  أكثر  حاز  الهند،  في 
محاصيل  إنتاج  اليوم  ويتم  برنامجنا.  مبساعدة  العضوية 
بشكل  النموذج  هذا  وينتشر  الفدادين،  آالف  من  عضوية 

سريع.

األهداف اإلنمائية لأللفية
لأللفية.  اإلمنائية  أهدافها  املتحدة  األمم  حّددت   ،2000 عام  في 
وهي عبارة عن ثمانية أهداف ينبغي إجنازها بحلول العام 2015، 
من  واحلّد  النصف،  إلى  املدقع  الفقر  معدل  تخفيض  وتشمل 
ضمان  وكذلك  اإليدز،  البشرية/  املناعة  نقص  فيروس  انتشار 
احلكومات  على  األهداف  هذه  حتقيق  ويعتمد  البيئة.  استدامة 
بالدرجة األولى، مبا أن القضاء على الفقر يعتمد على مؤسسات 
العمل  فرص  بإنشاء  للشركات  تسمح  العام  للقطاع  فعالة 

والثروات.

إننا ندعم األهداف اإلمنائية لأللفية. وتتمثل أكبر مساهمة لنا 
التنمية  حتتاجها  التي  احلديثة  الطاقة  تأمني  في  اإلطالق  على 
االقتصادية واالجتماعية. فتأمني الكهرباء إلى حوالي 1.6 مليار 

نسمة يعيشون بدونها حالياً، هو أمر مهم للغاية.

ونوفر  محلية  عمل  فرص  بإنشاء  نقوم  عملياتنا،  خالل  ومن 
بلدان  من  باملئة   50 نسبته  ما  في  ومداخيل  عقوداً  للحكومات 
في  أيضاً  مساعدتنا  وتتجلى  فقراً.  األشد  اخلمسني  العالم 
اإلطار(  في  التفاصيل  )انظر  املستقلة  اخليرية  شل  مؤسسة 
وتتضمن  االجتماعي.  باالستثمار  املعنية  اخلاصة  برامجنا  وفي 
اإليدز  البشرية/  املناعة  نقص  فيروس  مكافحة  البرامج  تلك 
»حتالف  مبساعدة  احمللية  وجالياتهم  وعائالتهم  املوظفني  لدى 
 ،»Global Business Coalition الشركات واملؤسسات العاملية
)انظر  الفيليبني  في  منشآتنا  من  بالقرب  املالريا  انتشار  ووقف 

الفقرة أدناه(.

مؤسسة شل الخيرية: حلول الشركة لمكافحة الفقر

حافلات المتروباص التي تدعمها مؤسسة شل 
الخيرية
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الطاقة المسؤولة

عملنا،  لطريقة  محورًا  المستدامة  التنمية   تصبح       لكي 
الهيكلية  وكذلك  المناسبة  المعايير  نضع  أن  يجب 
وسنستعرض  المالئمة.  والحوافز  والضوابط  اإلدارية 
هنا هذه العوامل، وهي مشروحة بالتفصيل على موقعنا 

اإللكتروني.
 

نتوقعه  ما  لتوضيح  إضافية  خطوات  اتخذنا   ،2006 عام  في 
من موظفينا، ولرفع مستوى مهاراتهم فضالً عن مشاركتهم 

املعارف التي منلكها عبر شركات شل.
 

المعايير
حصة  فيها  منلك  التي  املشتركة  واملؤسسات  الشركات  كل 
مدراء(  أو  األسهم  غالبية  أصحاب  مثالً  نكون  )كأن  سيطرة 
وكل  السلوك،  ومدونة  شل،  ألعمال  العامة  املبادئ  تطّبق 

املكونات األخرى إلطار عمل ضوابط شل.

وتقتضي مبادئنا التقيد بجميع القوانني املرعية ودعم حقوق 
حلرية  املنافي  والسلوك  والغش  الرشوة  حتظر  وهي  اإلنسان. 
مبا  املستدامة،  التنمية  باملساهمة في  تلزمنا  املنافسة، كما 

في ذلك التعامل مع أصحاب الشأن من خارج الشركة.

ويتوجب على هذه الشركات واملؤسسات املشتركة أن تطّبق 
مجموعة  نطاق  على  واالجتماعية  البيئية  املعايير  أيضاً 
بالنسبة  شل  مجموعة  سياسة  تشمل  وهذه  كلها.  شل 
املتعلقة  واملعايير  وااللتزامات  والبيئة،  والسالمة  للصحة 
بإجراء االختبارات على احليوانات والتنوع األحيائي وتغير املناخ، 
السفن  ونوعية  واألمن،  والصحية،  البيئية  الشؤون  وإدارة 

وعالقتنا مبوظفينا والعاملني لدينا.

والسالمة  الصحة  شؤون  إدارة  املقاولني  على  نفرض  ونحن 
ونتوقع  الصدد،  بهذا  معاييرنا  مع  يتماشى  بشكل  والبيئة 
مبادئ،  من  يعادلها  ما  أو  أعمالنا،  مبادئ  يتبعوا  أن  منهم 
ومدراء  املورّدين  نشّجع  أننا  كما  لصاحلنا.  يعملون  عندما 

التي ال منلك فيها حصة سيطرة، على  املؤسسات املشتركة 
الصحة  ومعايير  ملبادئنا،  موازية  مبادئ  ويطّبقوا  يعتمدوا  أن 
واملورّدون  املقاولون  هؤالء  يتمكن  لم  وإذا  والبيئة.  والسالمة 
ومدراء املؤسسات املشتركة من التقيد بذلك خالل فترة زمنية 
معقولة، ينبغي علينا حينئذ أن نعيد النظر بعالقتـنا معهم، 
وقد يصل ذلك إلى اتخاذ إجراءات تصويـبـية أو حتى إنهاء هذه 

العالقة باملرة. 

نتبعها.  التي  واملبادئ  املعايير  أعمالنا  نهج  ويـبـّيـن  هذا 
مقترحات  لتقييم  املستخدمة  املعايير  في  نة  متضمَّ فهي 
الرئيسية  املشاريع  وتصميم  تخطيط  وفي  االستثمار، 
اجلديدة. على سبيل املثال، نحن نأخذ بعني االعتبار التكاليف 
حني  الكربون  أكسيد  ثاني  النبعاثات  املتوقعة  املستقبلية 
وينبغي  باالستثمار.  املتعلقة  املهمة  القرارات  كل  نتخذ 
الهامة  العمليات قبل الشروع في األعمال  إجراء تقييم آلثار 
تكون  أن  ويجب  حالياً.  قائم  مرفق  في  أو  ما  مشروع  في 
اإلجراءات التي تفرضها عملية التقييم تلك جزءاً من تصميم 
املشروع وتشغيله. كما أن جميع مرافقنا الرئيسية للتكرير 
والكيماويات والعمليات االستخراجية التي ميكن أن تكون لها 
آثار اجتماعية كبيرة يجب أن تتبع خططاً لألداء االجتماعي. 

االجتماعية  اآلثار  يعالج  كيف  للمرفق  حتّدد  اخلطط  وهذه 
احمللي  اجملتمع  على  باملنفعة  يعود  وكيف  عنه،  الناجمة 

)صفحة 26(.

شل  في  واإلنتاج«  »االستكشاف  فرع  شّدد   ،2006 عام  في 
في  زالت  ما  التي  اجلديدة  للمشاريع  اخلصوص  بهذا  شروطه 
مراجعات  إجراء  يتطلب  وبات  تصميمها.  من  األولية  املراحل 
ألهم 70 موقعاً جديداً محتمالً للنفط والغاز، وذلك من قبل 
خبراء بيئيني واجتماعيني من جلنة األعمال واللجنة املركزية. 
وما زالت بعض هذه املشاريع في طور االستكشاف أو في أولى 

مراحل التصميم.

مثل  اخلارجية،  واملعايير  املبادئ  مع  أيضاً  شروطنا  وتتماشى 
العاملي  واالتفاق  املتحدة،  لألمم  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن 
لألمم املتحدة، وتوجيهات »منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
OECD« للشركات متعددة اجلنسيات، ومبادرة الشفافية في 

الصناعات االستخراجية )صفحة 28(.

الهيكلية اإلدارية
تتولى جلنة املسؤولية االجتماعية في مجلس إدارة شل مهمة 
)انظر  مراجعة سياساتنا وأدائنا في إطار التنمية املستدامة 
املستدامة  التنمية  مسؤولية  وتقع  اإلطار(.  في  التفاصيل 
على عاتق الرئيس التنفيذي. وبالنيابة عنه، يترأس مدير شؤون 
والصحة  املستدامة  للتنمية  التنفيذية  اللجنة  الشركات 
والسالمة والبيئة، التي تراجع األداء وحتدد األولويات واملؤشرات 
األداء  إلدارة  املركزية  الوحدة  إن  لألداء.  الرئيسية  واألهداف 
االجتماعي، واللجنة املسؤولة عن الصحة والسالمة والبيئة 
في شل، ومجموعة معاجلة املشاكل، تقّدم الدعم ملشاريعنا، 
وتساعدها في تنمية املهارات الضرورية وتبادل خبرات التعلم 

واعتماد منهج ثابت في حل املشاكل البيئية واالجتماعية.

تنفيذي.  مدير  من مهام كل  جانباً  املستدامة  التنمية  ومتثل 
والسالمة  الصحة  ويساعده خبراء متخصصون في مجاالت 
والبيئة، واألداء االجتماعي، واألمن، واملوارد البشرية، والتمويل. 
التقيد بشروطنا  أعمال شل مسؤول عن  فروع  وكل فرع من 

ومتطلباتـنا وحتقيق أهدافها احملددة في هذا اإلطار.

تعزيز الضوابط وتنظيم الحوافز
نحن نراقب عملية التقيد باملبادئ واملعايـير من خالل رسالة 
يرفع  أن  تنفيذي  مدير  كل  على  تفرض  وهي  سنوية.  تأكيد 
جلنته  أو  أعماله  فرع  أداء  حول  التنفيذي  الرئيس  إلى  تقريره 
شل.  جملموعة  األعمال  ومبادئ  معايير  تطبيق  يخّص  ما  في 
بنتائج  اإلدارة  الرقابة واإلشراف في مجلس  ويتم إخطار جلنة 

ذلك التقرير. 

المعايير والهيكلية اإلدارية والضوابط 
والحوافز

جديدنا في عام 2006 
للمرة  شل  نطاق  على  السلوك  مدونة  إطالق 

األولى.

للمشاريع  التوجيهية  اإلرشادات  مراجعة 
بيئية  اعتبارات  إلدخال  اجلديدة،  االستخراجية 
مرحلة  في  الرئيسية  القرارات  في  واجتماعية 

مبكرة.

إصدار إرشادات توجيهية حول حشد تأييد الناس 
بطريقة مسؤولة.

تنظيم أول جلسات تعلم في »أكادميية املشاريع«، 
املشاريع  بإدارة  املتعلقة  املهارات  تعزيز  بهدف 

وتبادل أفضل اخلبرات واملمارسات.

•

•

•

•
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لجنة المسؤولية االجتماعية 
	

توجد أربع جلان في مجلس إدارة شركة رويال داتش شل بي إل سي، وجلنة املسؤولية االجتماعية هي واحدة منها. 

وهي تتولى مراجعة سياساتنا وأدائنا في ما يتعلق مببادئ أعمالنا، ومدونة السلوك، وسياسة الصحة والسالمة 
والبيئة، واملعايير البيئية واالجتماعية ذات الصلة، والقضايا الرئيسية التي تشغل بال الناس، كما تقدم اللجنة 
 Wim املشورة حول كل هذه األمور. وتتألف اللجنة من ثالثة مدراء غير تنفيذيني، من بينهم رئيس اللجنة ومي كوك

Kok، رئيس الوزراء الهولندي السابق.

وتضطلع اللجنة بدور ناشط في مجال تقييم نشاطاتنا وتقدمي املشورة في هذا اإلطار، وذلك بالنيابة عن مجلس 
التـنفيذيـني  املدراء  مع  مقابالت  وجتري  التقارير  خاللها  تتلقى  السنة،  في  اجتماعات  أربعة  تعقد  وهي  اإلدارة. 
واالجتماعية  البيئية  لآلثار  إدارتنا  وكذلك حول  والبيئة،  والسالمة  الصحة  مبعايير  وأدائنا  االجتماعي  أدائنا  حول 
للمشاريع والعمليات الرئيسية. كما تقّدم آراءها حول هذا التقرير وتقوم مبراجعة مسوداته، كما جتري مقابالت 
العالم،  إلى مواقع شل حول  اخلارجية. وتسافر جلنة املسؤولية االجتماعية  املراجعة  شخصية مع أعضاء جلنة 
التشغيلي  األداء  على  مباشرةً  للوقوف  شل،  خارج  من  الشأن  وبأصحاب  احملليني  والعاملني  باملوظفني  وتلتقي 
للموقع، وعلى نوعية العالقات مع اجملتمع احمللي، وعلى كيفية تطبيق معاييرنا من ناحية املمارسة العملية. وفي 
عام 2006، زارت مشاريعنا للغاز الطبيعي في كوريب بإيرلندا، ومدينة باينديل بوالية وايومينغ، ومصفاة املؤسسة 
املشتركة موتيفا في بورت آرثر بوالية تكساس. كما قصدت أيضاً نيو أورلينز في والية لويزيانا لترى كيف كانت 
بهذا  شل  شركة  عن مساهمة  صورة  وتكّون   ،2005 عام  التي ضربتها  األعاصير  بعد  عافيتها  تستعيد  املدينة 
الصدد. وفي مطلع العام 2007، زارت اللجنة مشروعنا في جزيرة سخالین، وقصد ومي كوك نيجيريا برفقة رئيس 
مجلس اإلدارة. وبعد كل زيارة، تتبادل اللجنة مالحظاتها مع مجلس اإلدارة، كما مع املدير التنفيذي املسؤول عن 

ذلك املشروع أو املوقع. 

بناء المهارات وتبادل أفضل الخبرات 
والممارسات في »أكاديمية المشاريع«

نينا هندرسون ومي كوكمارتن فان دين بـيرغ 

»نحن جادون كلجنة بصدد الوقوف بشكل مباشر على األداء البيئي واالجتماعي للشركة، بما في ذلك 
عالقاتها مع الجاليات المحلية. وتعتبر الزيارات التي نقوم بها إلى المواقع مهمة جدًا لهذه الغاية، 

ألنها تسمح لنا بالتواصل مباشرة مع الموظفين والعاملين المحليين لشركة شل ومع أصحاب الشأن 
من خارج الشركة«. 

ومي كوك

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

•  لمزيد حول التزاماتنا ومعاييرنا البيئية والاجتماعية على نطاق الشركة.
والاجتماعية والصحية. البيئية  الآثار  • كيف نقوم بتقييم 

)بما فيها الشروط الإدارية في الشركة  • المزيد حول هيكليتـنا 
الاجتماعية(. www.shell.com/energychallenge   المرجعية للجنة المسؤولية 

www.shell.com/nigeria

www.sakhalinenergy.com

www.shell.com/secureenergy

www.shell.com/climate

www.shell.com/alternativeenergy

www.shell.com/airpollution

www.shell.com/spills

www.shell.com/integrity

www.shell.com/safety

www.shell.com/humanrights

www.shell.com/ourpeople

www.shell.com/neighbours

www.shell.com/development

www.shellfoundation.org

www.shell.com/biodiversity

www.shell.com/makingithappen

www.shell.com/reviewcommittee

www.shell.com/sdreporting

www.shell.com/strategy

www.shell.com/performancedata

كما أننا نعمل وبشكل منتظم على مراقبة وتدقيق أنظمة 
إدارة الصحة والسالمة والبيئة ملرافقنا. وينبغي إصدار شهادة 
خارجية  جهة  قبل  من  الرئيسية  مصانعنا  لكل  اعتماد 
بخصوص تطبيق املعايير البيئية الدولية، مثل شهادة اجلودة 
إرشادات  بنا  اخلاصة  السلوك  مدونة  وتقّدم   .14001 آيزو 
مفصلة حول السلوك الذي ينبغي أن يتبعه موظفونا مبوجب 

مبادئ أعمالنا )صفحة21(.

إضافة إلى ذلك، تساعدنا هيئات خارجية ومراقبون من خارج 
سبيل  فعلى  واالجتماعي.  البيئي  أدائنا  مراقبة  على  شل 
املثال، تراجع جلنة من اخلبراء العلميني حيثيات تقيدنا مبعايير 

شل على صعيد االختبارات على احليوانات. 

كما تتعقب هيئات من اجملتمع احمللي أداءنا االجتماعي في عدد 
لنا  وتقدم  لنا،  التابعة  والتوزيع  والتسويق  التكرير  مرافق  من 
املشورة بهذا الشأن )صفحة 26-27(. ويقوم خبراء مستقلون 
للطاقة،  سخالین  شركة  أنابيب  خط  إنشاء  عملية  مبراقبة 
الرمادية  احليتان  حلماية  املشتركة  املؤسسة  جهود  وبتقييم 

الغربية )صفحة 35-34(.

األداء  تقييم  عمليات  في  أيضاً  املستدامة  التنمية  تساهم 
ومردوده. ففي عام 2006، وردت مرة أخرى في 20% من بطاقة 

النتائج على نطاق شل.

31  2006 لعام  المستدامة  التـنمية  حول  شل  تقرير 



 روجر هاموند
»Living Earth مدير التطوير، منظمة »ليفينغ إيرث

 باسل أوميي
مدير عام شركة شل لتـنمية النفط SPDC، رئيس مجلس إدارة شركة شل في نيجيريا

نيسان 2007[ في صب الزيت على نار األزمة احلالية.

السياسية  األهداف  ذات  املسلحة  امليليشيات  زالت  وما 
تطالب، إلى جانب أمور أخرى، بإطالق سراح حاكم والية سابق 
وزعيم ميليشيا ُسجنا بتهمة اخليانة، وتطالب أيضاً بحصة 

أكبر من عائدات النفط لواليات الدلتا.

نيجيريا.  وبكل  الدلتا  مبنطقة  يضرّ  العنف  وتيرة  تصاعد  إن 
وقد اضطررنا إلغالق معظم املرافق في دلتا النيجر الغربـية، 
مما خفض معدل اإلنتاج عام 2006 بنسبة 50%. وقام املتمردون 
بعمليات تخريب في محطات تدفق النفط وخطوط األنابيب، 
األضرار  لتصليح  املرافق  العديد من هذه  إلى  وأعاقوا وصولنا 
والقيام بأعمال الصيانة العادية. وقّدرت وزارة املالية بأن هذه 
مليارات   4.4 بقيمة  إيرادات  خسارة  احلكومة  كلفت  األزمة 

دوالر.

في  ومقاولينا  موظفينا  من  شخصاً   54 ـُطف  خ وقد  هذا 
العالم املاضي. كما قتل تسعة أشخاص في عمليات اعتداء 

أو خطف. وهذه خسارة كبيرة أشعر بأسى عميق حيالها.

أليس هناك خطر كبير من أن تعتمد الحكومة إجراءات 
عسكرية تنتهك حقوق اإلنسان؟

املفرطة  القوة  استعملت  إذا  أنها  تعرف  فهي  ذلك.  أظن  ال 
دعم  وستخسر  احلوادث  من  باملزيد  بالتسبب  تخاطر  فسوف 
في  املبادرة  أسلوب  احلكومة  اعتمدت  لذلك  احمللية.  اجلاليات 
القانون  لفرض  اجلهود  وتكثيف  احلوار  ومواصلة  التنمية، 

والنظام في نهاية األمر.

اجلهود  لهذه  الدعم  تقدمي  كشركة،  نحن  عاتقنا  على  ويقع 
أشعر  وأنا  اإلنسان.  حقوق  احترام  على  احلكومة  وتشجيع 
بالفخر واالعتزاز لطريقة تطبيقنا لذلك من خالل اجملموعتني 
أفراد  هي  إحداهما  الدلتا.  منطقة  في  األمن  تفرضان  اللتني 
النيجيرية  الشرطة  تساندهم  الذين  اإلضافية،  الشرطة 
في  مسلحني  غير  ويكونون  مرافقنا  يحمون  وهم  النظامية. 

ونحرص  عملهم،  شروط  على  نتفق  ونحن  األحيان.  أغلب 
كما  باألمن.  املتعلقة  توجيهاتنا  مع  متوافقة  تكون  أن  على 
ونرفع  اإلنسان،  حقوق  على  تدريبية  لبرامج  ـُخضعهم  ن أننا 

شكوى ضد أي انتهاكات ملعايير األمن اخلاصة بنا.

يحرس  إذ  املشتركة«.  املهام  »قوة  فهي  الثانية  اجملموعة  أما 
كمنشآت  احملّددة  مرافقنا  مجموعة  العسكريون  جنودها 
املشتركة  املهام  لقوة  نوّضح  ونحن  وطنية.  استراتيجية 
»باملبادئ  موقفنا حول حقوق اإلنسان، ويتضمن ذلك التزامنا 
VPSHR«، وتوجيهاتنا  الطوعية حول األمن وحقوق اإلنسان 
اإلرشادية حول استخدام األسلحة. ويخضع كافة موظفينا 
الذين يعملون في مناطق القتال لتدريب حول حقوق اإلنسان 
األمن  طاقم  ومراقبة  إجراءاتنا  اتباع  على  ملساعدتهم  أيضاً، 

الذي يحرس مرافقنا.

ما هي احتماالت حدوث مصالحة مع شعب أوغوني؟ 
بشكل عام، أشعر بتفاؤل مشوب باحلذر. فقد غادرنا منطقة 
احلني.  ذلك  منذ  هناك  النفط  ننتج  ولم   1993 عام  أوغوني 
زالت  التي ما  النفط  آبار  امتياز األرض، مبا فيها  زلنا منلك  وما 

تتعرض للتخريب أو إلشعال النار فيها من وقت آلخر.

لقد أكدنا مراراً وتكراراً على أننا لن نعود إلى هناك إال مبوافقة 
املصاحلة  ملبادرة  دعمنا  نواصل  الغاية،  ولتلك  احمللية.  اجلالية 
في  الدائمني  والسالم  الصلح  إحالل  حتاول  التي  الرئاسية 

منطقة أوغوني.

رغبتهم  لنا  يؤكدون  التقليديني  واحلكام  احلكومة  من  إن كالً 
احلاجة  عن  تكلموا  أوغوني،  بزعماء  لقاءاتي  وخالل  بعودتنا. 
ألن نضع املاضي خلفنا وأن جنلس على طاولة احلوار. سأكون 
سنحقق  أننا  أظن  لكن  والتفهم،  الصبر  من  كبير  قدر  على 

ما ننشده.

العمل في مواقع تفرض تحديات كبيرة

كيف نقوم بمعالجة المخاوف البيئية
واالجتماعية في اثنين من أهم مواقعنا

وأكثرها تحديًا واستـنهاضًا.

مقابلة مع باسل أوميي أجراها روجر هاموند
نيجيريا

شهد عام 2006 تصعيدًا خطيرًا لحدة العنف في دلتا 
النيجر. ماذا يجري؟

منطقة  في  الفقر  هي  األولى  القضية  قضايا.  ثالث  هنالك 
جداً.  بطيء  نحو  على  ولكن  معاجلتها  تتّم  وهذه  الدلتا، 
في  الدلتا  منطقة  متثيل  طريقة  فهي  الثانية  القضية  أما 
في  الثالثة  القضية  وتتمثل  الوطنية.  السياسية  التوجهات 
سرقة  عمليات  تغذيها  التي  املنظمة،  اجلرمية  وتيرة  تصاعد 
للنفط اخلام على نطاق واسع. تصّورْ هذه املشاكل كحلقات 
متراكمة ومتداخلة ببعضها البعض، وكلما زاد التداخل كلما 

تضاعفت حدة األزمة. 
 

إبريل/  ]احملرر:  الرئاسية  االنتخابات  إجراء  اقتراب  ساهم  وقد 
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وضعت على قائمة أولوياتك موضوع معالجة الفساد في 
شركة شل في نيجيريا. هل هي مهمة مستحيلة؟ 

في عام 2006، سلطنا الضوء على هذه املشكلة في شركة 
األخرى  مشاريعنا  في  وكذلك   ، النفط  لتنمية  نيجيريا  شل 
في نيجيريا، بالرغم من أزمة األمن القائمة. فاالستقامة جزء 
ال يتجزأ من عملية تقييم املوظفني. كما تنشر شركة شل 
نيجيريا لتنمية النفط على موقعها اإللكتروني حاالت فساد 

مدّعمة باألدلة، لكي يعتبر من ذلك من يريد جتاوز احلدود.

اتـُهمت شل باعتماد معايير بيئية غير صارمة في نيجيريا. 
هل هذا صحيح؟

في  املتبعة  نفسها  معايير شل  نعتمد  فنحن  اإلطالق.  على 
من  معتمدة  نيجيريا  في  منشآتنا  وكل  العالم،  أنحاء  كل 
قبل جهات خارجية من حيث تطبيق املعايير البيئية الدولية، 
أمامنا  أن  بيد   .14004 آيزو  اجلودة  شهادة  على  حصلت  وقد 
لتقليص  منشآتنا،  سالمة  مجال  في  متراكماً  كثيراً  عمالً 
نسبة التسرب واشتعال الغاز. ويُعزى ذلك التراكم إلى عدم 
إلى  باإلضافة  السنني،  الكافي من شركائنا على مر  التمويل 
مشاكل تشغيلية، ناهيك عن انعدام إمكانية الوصول اآلمن 

إلى مرافقنا مؤخراً.

سالمة  مجال  في  الدؤوب  عملنا  واصلنا   ،2006 عام  في 
فعلى  األمنية.  األزمة  من  الرغم  على  واملوجودات،  املنشآت 
املقرر  من  كان  قدمي  تسرب  موقع   253 بني  من  املثال،  سبيل 
تـنظيفها عام 2006، جنحنا في ترميم كل املواقع التي متكنا 
أعمال  أجنزنا  كما   .179 عددها  والبالغ  إليها  الوصول  من 
عام  بها  للقيام  خططنا  قد  كنا  التي  األنابيب  خط  معاينة 
نصف  أي  إليها،  الوصول  أمكننا  التي  األماكن  في   ،2006
األماكن اخملطط لها تقريباً. ونحن نتباحث حالياً مع احلكومة 
بوتيرة  يسير  لكي  العمل،  هذا  لتمويل  السبل  مختلف  في 

أسرع بكثير في املستقبل.

ذكرت اشتعال الغاز الطبيعي - هل ستفون بالتزامكم بوضع 
حد الشـتعال الغاز المستمر؟

ما هي؟
 

:)SPDC( شركة شل لتـنمية النفط في نيجيريا
الشركة التي تدير أكبر مؤسسة مشتركة للنفط والغاز 
في نيجيريا )شركة النفط الوطنية النيجيرية 55%، شل 
شركة   ،%10  EPNL نيجيريا  بتروليوم  إلف  شركة   ،%30

أجيب %5(.
نفط  من   %40 الـ  تقارب  نسبة  منوذجي  عام  خالل  تنتج 
منطقة  في  اليابسة  على  بئر  ألف  من  أكثر  من  البالد، 

دلتا النيجر.
تكسب احلكومة أكثر من 40 دوالراً عن كل برميل تنتجه 
برميل  سعر  يكون  عندما  شل(،  لشركة  دوالراً   1.46 )و 

النفط 50 دوالراً.

شركة شل نيجيريا لالستكشاف واإلنتاج  
 :)SNEPCo(

الشركة التي تدير املشروع وصاحبة 55% من األسهم في 
حقل بونغا Bonga النفطي البحري، أول مشروع نفطي 

في املياه العميقة في نيجيريا.

:)NLNG( الشركة النيجيرية للغاز الطبيعي المسال
 %8 نسبته  ما  تنتج   )%26 )شل  مشتركة  مؤسسة  هي 

من الغاز الطبيعي املسال في العالم.

إن املشاريع التي تديرها شركة شل في نيجيريا دفعت ضرائب 
وإتاوات بقيمة 3.5 مليارات دوالر إلى احلكومة في عام 2006.

•

•

•

•

•

في  الطبيعي  للغاز  مستمر  اشـتعال  اليوم  يوجد  يعد  لم 
الطبيعي  للغاز  النيجيرية  الشركة  وفي  البحرية  مشاريعنا 
املستمر في  بوضع حد لالشـتعال  زلنا ملتزمني  وما  املسال. 
املشتركة لشركة  للمؤسسة  تابع  نفط  أكثر من 1.000 بئر 
شل نيجيريا لتنمية النفط، وذلك بحلول نهاية العام 2009. 
ونحن نعتقد أن هذا ما زال ممكن التحقيق، بشرط أن نتمكن 
على  نحصل  وأن  املناسب،  الوقت  في  هناك  إلى  الوصول  من 
أكثر من  التأكيد  أنني غير قادر على  الالزم. وأخشى  التمويل 
ذلك. فالوضع األمني ال يفسح لنا اجملال ألن نحدد متى ميكننا 
العودة إلى أماكن معينة. وفي مطلق األحوال، حني نستطيع 
من  تبقى  ما  تسريع عجلة  إلى  نسعى  إليها سوف  الوصول 
من  كجزء  منها  كبير  بعدد  نقوم  التي  الغاز،  جتميع  مشاريع 
أعدنا  التي  املرافق  في  منها  االنتهاء  الواجب  الصيانة  أعمال 
تشغيلها. ويحتاج وقف اشـتعال الغاز املستمر إلى مجهود 
في  دوالر  مليارات   3 من  أكثر  اآلن  حتى  استثمرنا  فقد  هائل. 
ذلك املشروع منذ العام 2000، وخفضنا معدل اشـتعال الغاز 
بنسبة 30% بحلول العام 2005. وفي عام 2006، استطعنا أن 

نركب معدات لتجميع الغاز في أحد املواقع.

من الواضح أن األمور تعتمد بشكل كبير على الوضع 
األمني. ما هو الحل للخروج من األزمة الراهنة؟ 

عن  إحداها  الثالث  املتداخلة  األزمة  حلقات  فصل  ينبغي 
في  تقدماً  فإذا حققنا  األهم.  العنصر  هي  والتنمية  األخرى. 
العنف. وسوف يقضي  تتم معاجلة مشكلة  التنمية،  مجال 
يّدعون  ألنهم  اجملرمون،  يتلقاه  الذي  الدعم  جذور  على  ذلك 
الواليات  الناس. وحكومات  املظلومة من  الفئة  ميثلون  بأنهم 
إذ  الدلتا.  منطقة  لتنمية  املال  من  يكفي  ما  اليوم  تتلقى 
أكثر  على  حالياً  فيها  نعمل  التي  األربع  الدلتا  واليات  حتصل 
ولكن  الفدرالية.  احلكومة  من  سنوياً  دوالر  مليارات   3.5 من 
هذا املال ال يُستخدم بشكل صحيح، بسبب الفساد وانعدام 

القدرات احمللية الستثماره.

إنها مشكلة تواجهها الحكومة إذًا، وليس شركة شل؟ 
نيجيريا.  كل  وفي  الدلتا  في  احلياة  من  جزءاً  نشكل  نحن  ال. 

ملتزمون  ونحن  هنا.  واالزدهار  السلم  على  جناحنا  ويعتمد 
ذلك  نفعل  وال  ذلك.  حتقيق  في  باملساهمة  احلدود  أبعد  إلى 
احلكومة  عليها  حتصل  التي  والغاز  النفط  إيرادات  بتوليد 
فحسب، بل إننا نساعد احلكومة أيضاً على تعزيز مؤسسات 
الشفافية  مبادرة  من خالل  املثال  على سبيل  العام،  القطاع 
مع  عالقاتنا  خالل  من  وكذلك  االستخراجية،  الصناعات  في 
عبر  أيضاً  املساعدة  نقّدم  ونحن  الدوليني.  التنمية  خبراء 
العمليات  أنفقت  لقد  بالتنمية.  املتعلقة  اخلاصة  برامجنا 
]تبلغ  دوالر  مليون   59 عن  يزيد  ما  شل  شركة  تديرها  التي 
حصة شل 18 مليون دوالر[ في عام 2006 على هذه البرامج، 
]تبلغ حصة  إضافياً قدره 114 مليون دوالر  كما قّدمت مبلغاً 
النيجر«  دلتا  تنمية  »مفوضية  إلى  دوالر[  مليون   61.5 شل 

التابعة للحكومة.

بشكل عام، كيف ترى مستقبل منطقة الدلتا وعمليات 
شركة شل هناك؟

جميع  إلى  بالنسبة  كثيرة  بتحديات  حافلة  مرحلة  إنها 
واملؤسسة  البحرية  عملياتـنا  تكون  أن  ويسرّني  النيجيريني. 
قد  املسال«  الطبيعي  للغاز  النيجيرية  »الشركة  املشتركة 
جنحت في توسيع نشاطاتها خالل هذه املرحلة. ويبقى همنا 
وسالمة  ومقاولينا  موظفينا  سالمة  موضوع  هو  األساسي 
احلكومة  مع  بالعمل  متاماً  ملتزمون  ونحن  احمللية.  اجلاليات 
وتعزيز  الدلتا،  منطقة  في  واألمن  السلم  قواعد  إلرساء 

التنمية التي تعتبر حاجة ملّحة لتلك املنطقة.
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احملّدد وبشكل آمن ومسؤول. ويلتزم جميع املساهمني بتقدمي 
مشروع من الطراز العاملي على جميع األصعدة، مبا فيها األداء 

البيئي واالجتماعي. 
 

معابر األنهار
السلمون  أسماك  حلماية  وشفاف  إبداعي  أسلوب  اعتماد  متّ 
أثناء أعمال بناء خطوط أنابيب املشروع على اليابسة. إذ تعبر 
التي  األنهار  من  حساساً  نهراً   180 حوالي  األنابيب  خطوط 
»شركة  وتـشـترط  بيوضها.  السلمون  أسماك  فيها  تضع 
سخالین للطاقة« على املقاولني استخدام تقنيات ذات تأثير 
بسيط ملد األنابيب عند املعابر، مبا في ذلك العمل في موسم 
أو حني ينخفض مستوى  األنهار متجمدة  الشتاء حني تكون 
ذلك  تلبية  في  املقاولني  أخفق بعض  وحني  فيها.  املياه  تدفق 
سخالین  شركة  أوقفت   ،2005  /2004 شتاء  في  الشرط 
مساعدة  وطلبت  الرقابية  وسائلها  وعززت  العمل،  للطاقة 
مستقلون  مراقبون  ـُـقدم  واست الشركة.  خارج  من  خبراء 
على كيفية  البيئة، لكي يشرفوا مباشرةً  وممثلون عن وكالة 
في  وذلك  األنهار،  عبر  احلساسة  األمكنة  في  أنبوب  كل  مّد 
موسمي شتاء 2005/ 2006 و 2006/ 2007. كانت تلك سابقة 
ـُشرت مالحظات املراقبني على  في مجال إنتاج النفط. وقد ن

املوقع اإللكتروني لشركة سخالین للطاقة.

في  احلساسة،  املعابر  في  األنابيب  مد  عمليات  معظم  جرت 
التي  الوقائية  اإلجراءات  إلى  وباإلضافة   .2006  /2005 شتاء 
أجهزة  املواقع  تلك  في  وُضعت  البناء،  أعمال  أثناء  اتخذت 
العشب على ضفاف  زرع  وأعيد  التربة،  اجنراف  مؤقتة لضبط 
األنابيب،  خط  مسار  طول  على  االنحدار  شديدة  األنهار 
ذوبان  فترة  خالل  األنهار  إلى  الرواسب  انسياب  دون  للحؤول 
أكثر  األنهار  ترّسبات في بعض  الربيع. وقد حدثت  اجلليد في 
مما كان مقرراً، لكن تأثيرها احملتمل على مواقع بيوض أسماك 
السلمون سيكون محدوداً ومؤقتاً، إذ أنه يتوقع أن تعود األنهار 
نهاية  وبحلول  ثالثة.  أو  عامني  في غضون  إلى سابق عهدها 

الصاخب،   2006 عام  من   »2 »سخالين  مشروع  خرج 
 ،Gazprom باتفاق مع مساهم جديد هو شركة غازبروم
واتفاق من ناحية المبدأ مع الحكومة الروسية حول ميزانية 
المشروع. وهذه خطوات  الثانية من  للمرحلة  معدلة  تنمية 
المشروع  تنظيم  في  تساعد  ألنها  األمام  نحو  جدًا  مهمة 
إلنهاء عملية البناء، وتسليم إنـتاجه األول من الغاز الطبيعي 
المسال إلى العمالء عام 2008، والوفاء بالتزاماته البيئية، 

فضاًل عن توفير فوائد طويلة األمد للمجتمع المحلي. 

إن مشروع »سخالین 2« هو مثال للمشاريع الالزمة ملواجهة 
حتديات الطاقة، أي املشاريع الضخمة واملعقدة، والتي غالباً ما 
تكون في مواقع حساسة جداً من الناحية البيئية تقع عند 
األجراف. وسوف يضيف هذا املشروع ما نسبته 6% إلى القدرة 
العاملية احلالية إلنتاج الغاز الطبيعي املسال، ويساعد بالتالي 
في  الطبيعي،  الغاز  على  بسرعة  املتزايد  الطلب  تلبية  على 
كل من اليابان وكوريا وأمريكا الشمالية. إن إجناز هذا املشروع 
قدرتها  إظهار  على  أيضاً  روسيا  يساعد  أن  من شأنه  بنجاح 
املستمرة على احتضان مشاريع طاقة من الطراز العاملي مع 
شركاء أجانب. فمع سعر يبلغ 34 دوالراً لبرميل النفط، يقدَّر 
من  دوالر  مليار   50 على  واحمللية  االحتادية  احلكومات  أن حتصل 

مشروع »سخالین 2« خالل حياته التشغيلية.

بها،  شل  ترّحب  التي  غازبروم،  شركة  مساهمة  خالل  ومن 
»سخالین 2« تأمني قيمة مرتفعة  يواصل مشروع  أن  يُتوقع 
طويلة األمد ملساهمينا. ومبوجب شروط االتفاق، سوف يضيف 
مشروع »سخالین 2« ما يوازي 100 ألف برميل نفط في اليوم 
تقريباً )ثلثيْ كمية الغاز الطبيعي( إلى إنتاج شركة شل في 
مع  األعمال  توسيع  أمام  اجملال  سيفسح  كما  العمل،  ذروة 

غازبروم في سخالین.

ومبا أن نسبة 80% تقريباً من أعمال البناء قد أجنزت، تبرز حالياً 
الوقت  في  املشروع  تشغيل  مهمة  األولويات  مقدمة  في 

سخالين

ما هو؟
أكبر املشاريع قيد اإلنشاء وأكثرها تعقيداً إلنتاج النفط   •

والغاز الطبيعي املسال.
بدأت املرحلة األولى ملشروع »سخالین 2« بإنتاج النفط   •

من أول منصة بحرية روسية عام 1999.
تتضمن املرحلة الثانية من املشروع، التي تبلغ كلفتها 20   •
مليار دوالر، إنشاء منصتني بحريتني إضافيتني ومد خط 
أول  وإنشاء  تزيد عن1.800 كيلومتر  أنابيب على مسافة 

مصنع للغاز الطبيعي املسال في روسيا.
أجُنز ما نسبته 80% من أعمال البناء عند نهاية العام 2006.   •
العام  في  املسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  يبدأ  أن  ويفترض 

.2008
يعدّ املشروع مؤسسة مشتركة تديرها شركة سخالین   •

.)SEIC( الستثمارات الطاقة احملدودة
مت التوقيع على اتفاق في شهر ديسمبر/ كانون األول 2006،   •
مشروع  من  واحد  سهم  زائد   %50 نسبة  ببيع  يقضي 
»سخالین 2« إلى شركة غازبروم، وذلك مقابل 7.45 مليار 
دوالر أمريكي. وسوف يقلص ذلك حصة شل في شركة 
سخالین الستثمارات الطاقة احملدودة، من 55% إلى %27.5، 
وحصة شركة ميتسوي من 25% إلى 12.5%، وحصة شركة 

ميتسوبيشي من 20% إلى %10.

العمل في مواقع تفرض تحديات كبيرة

شهر أبريل/ نيسان 2007، كانت كل عمليات مد األنابيب في 
املعابر احلساسة قد أجنزت. 

الحيتان الرمادية الغربية
الغربية  الرمادية  احليتان  عن  العلماء  يعرفه  ما  معظم  إن 
الصيف  أشهر  متضي  والتي  كبير،  بشكل  باالنقراض  املهددة 
في مياه جزيرة سخالین، يحصلون عليه من برنامج البحوث 
برعاية  دوالر،  مليون   1 السنوية  كلفته  تبلغ  الذي  واملراقبة 
احملدودة  غاز  نفط  إكسون  وشركة  للطاقة  سخالین  شركة 

Exxon Neftegas Ltd منذ عدة سنوات.
 

وقّدم خبراء مستقلون توصيات لشركة سخالین للطاقة حول 
حماية احليتان أثناء عمليات البناء في البحر. وقد أزاح املشروع 
خطوط أنابيبه البحرية مسافة 20 كيلومتراً أخرى بعيداً عن 
مناطق تغذية احليتان، كما استخدم تقنيات صوتية متطورة، 
ووضع حدوداً قصوى لسرعة السفن من أجل تخفيف اإلزعاج 
الذي تسببه إلى أدنى حد ممكن. ومتّت مراقبة آثار األعمال على 

احليتان بدقة بالغة، بحيث ثبت ارتفاع أعدادها.

معنية  دائمة  استشارية  جلنة  تشكيل  متّ   ،2006 عام  وفي 
يدرس  وسوف  البعيد.  املدى  على  الغربية  الرمادية  باحليتان 
العاملي  التي شكلها االحتاد  اللجنة  والعلماء في هذه  اخلبراء 
آثار  كما سيراقبون  احليتان،  عادات   ،)IUCN( الطبيعة  لصون 

املشاريع في املراحل النهائية من البناء والتشغيل. 

الرخص البيئية
الروسية  البيئة  في أكتوبر/ تشرين األول 2006، هددت وكالة 
للرخص  انتهاكات  الضرورية، بسبب حدوث  الرخص  بتجميد 
بأضرار  املزعومة لم تكن لتتسبب  االنتهاكات  البيئية. وهذه 
بيئية طويلة األمد. وقد طّورت شركة سخالین للطاقة خطة 
من  املزيد  إضافة  بعد  تقدميها،  أعيد  بيئية  عالجية  إجراءات 
وذلك  السلطات في مارس/ آذار 2007،  إلى  التعديالت عليها، 
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أحد مراقبي أعمال المعابر في األنهار
املراقبني  من  واحداً  كنت  األخيرين،  الشتاء  موسمي  خالل 
املستقلني لبرنامج مد األنابيب عبر األنهار لصالح شركة 
خط  إنشاء  على  باإلشراف  قمنا  وقد  للطاقة.  سخالین 
مواقع  عند  األنهار  فيها  يعبر  التي  األماكن  في  األنابيب 
أننا نشرنا تقارير حول  البيئية. كما  الناحية  حساسة من 
ممارسات البناء، وقدمنا املشورة ملهندسي خط األنابيب في 
إلى  قيود  بدون  الوصول  بإمكانية  نـتمتع  وكنا  املشروع. 
تقارير  إعداد  في  تامة  وبحرية  نراقبها،  التي  املعابر  مواقع 
للطاقة  فإن شركة سخالین  وبرأيي،  نراه.  ما  صادقة حول 
كانت على مستوى التحدي من حيث أنها أجبرت مقاوليها 
نسبة  ازدادت  وقد  جدي.  بشكل  مبعاييرها  التـقيد  على 
احترام تلك املعايير بشكل مطرد، األمر الذي خفف من اآلثار 

البيئية للمشروع.

مارك دانيغان
ـم في األحياء المائية

ِ
عال

شركة غولدر أسوشياتس المحدودة

إلعادة النظر فيها.

فوائد مستدامة للسكان المحليين 
سكان  مساعدة  في  ناشطة  للطاقة  سخالین  شركة  إن 
اجلزيرة لالستفادة من مشاريع تطوير النفط والغاز. وباإلضافة 
صندوق  إلى  قدمته  الذي  دوالر  مليون   100 الـ  مبلغ  إلى 
تنفق مبلغ  فإنها  احمللية،  للحكومة  التابع  للتنمية  سخالین 
في  جديدة  حتتية  بنى  وحتديث  إنشاء  على  دوالر  مليون   390

اجلزيرة.

بحلول نهاية العام 2006، كان 17 ألفاً من املوظفني والعاملني 
آالف   7 وكان   ،»2 »سخالین  مشروع  في  يعملون  واملقاولني 
منهم من السكان احملليني. وعند انـتهاء عملية البناء، سوف 

تخّف نسبة التوظيف واألعمال في هذا املشروع.

 2.400 حوالي  »سخالین 2«  يوظف مشروع  أن  يُتوقع  أنه  إال 
مقاول   7.000 يقارب  ملا  عمل  فرص  ينشئ  وأن  ثابت،  موظف 
األولويات  من  االنتقالية  الفترة  إدارة  وتعتبر  محلي.  ومورّد 

بالنسبة إلى اجلزيرة وشركة سخالین للطاقة.

السكان األصليون
إن أعمال إنتاج الطاقة الواسعة النطاق تفرض حتديات كبيرة 
على سكان اجلزيرة األصليني البالغ عددهم 3.500 نسمة. فقد 
وتعمل مع  تدعم  أول شركة  للطاقة  كانت شركة سخالین 
مجلس سخالین لألقليات األصلية املنتخب دميوقراطياً، والذي 
تشكل عام 2005 لتمثيل هذه اجملموعة. وفي عام 2006، أطلق 
اجمللس بالتعاون مع احلكومة احمللية وشركة سخالین للطاقة، 
اخلطة،  وهذه  األصلية.  األقليات  لتنمية  خمسية  خطة  أول 
الدولي،  البنك  من  نصائح  إلى  باالستناد  أطرها  وضعنا  التي 
إنتاج  أعمال  آثار  من  للتخفيف  عملية  ووسائل  طرقاً  حتدد 
النفط والغاز على السكان األصليني، كما تعزز موارد رزقهم 
التقليدية وتدعم أعمالهم التجارية بطريقة مستدامة. كما 

دوالر(،  مليون   1.5( التمويل  للطاقة  سخالین  شركة  تؤمن 
وهي عضو في اجملموعات االستشارية املكلفة باإلشراف على 

تطبيق اخلطة. 
 

تمويل المشروع 
إن دخول شركة غازبروم وتغير حصص املساهمني قد يؤثر على 
طريقة متويل املشروع. وتبعاً لذلك، أنهى البنك األوروبي إلعادة 
)EBRD( مراجعته ملقترح التمويل احلالي،  اإلعمار والتـنمية 

وذلك في مطلع العام 2007.
 

بينما   ،2007 عام  نهائية  بصورة  النص  صياغة  متت  ]احملرر: 
كانت مفاوضات املؤسسة املشترك مع شركة غازبروم ال تزال 

جارية على قدم وساق[.

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

 

www.shell.com/energychallenge

www.shell.com/nigeria

www.sakhalinenergy.com

www.shell.com/secureenergy

www.shell.com/climate

www.shell.com/alternativeenergy

www.shell.com/airpollution

www.shell.com/spills

www.shell.com/integrity

www.shell.com/safety

www.shell.com/humanrights

www.shell.com/ourpeople

www.shell.com/neighbours

www.shell.com/development

www.shellfoundation.org

www.shell.com/biodiversity

www.shell.com/makingithappen

www.shell.com/reviewcommittee

www.shell.com/sdreporting

www.shell.com/strategy

www.shell.com/performancedata
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بيانات األداء
للبيانات  التقارير  صياغة  عن  تختلف  واالجتماعية  البيئية  البيانات  حول  التقارير  صياغة  إن 
واالجتماعية  البيئية  البيانات  بدقة  التقيد  من  بد  فال  مختلفة.  نواح  عدة  من  وذلك  املالية، 
بعض  تعتمد  إذ  البيانات.  هذه  طبيعة  علينا  تفرضها  القيود  وهذه  واكتمالها.  وصحتها 
وتعتمد  الشخصية.  واملفاهيم  بالثقافة  تتأثر  فإنها  ولذلك  البشري،  السلوك  على  املتغيرات 
غيرها  متغيرات  تعتمد  بينما  دائمة،  معايرة  إلى  حتتاج  معقدة  قياسات  على  أخرى  متغيرات 
البيئية واالجتماعية  بياناتنا  أن  النماذج. وشركة شل توافق على  التقدير وإنشاء  على عملية 
التي ننشرها سوف تتأثر بهذه القيود األساسية. ونحن نواصل حتسني جودة وتكاملية بياناتنا 
لقياس  املستخدمة  التقنيات  تطورت  املضمار،  هذا  وفي  الداخلية.  الضوابط  تعزيز  خالل  من 
معدالت ثاني أكسيد الكريون تطوراً ملحوظاً، منذ أن املستوى القاعدّي النبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون عام 1990. وقد رأت جلنة التدقيق الداخلية في الشركة مؤخراً أن بعض الضوابط على 
قياساتـنا لعام 1990 ال تلبي معايير شل احلالية. وتبعاً لذلك، نقوم حالياً بتعزيز الضوابط على 

املستوى القاعدّي لعام 1990، وعلى جميع قياسات ثاني أكسيد الكربون.

هذا وقد مت جمع البيانات املتعلقة بالسالمة والبيئة من الشركات واملؤسسات املشتركة التي 
منلك فيها حصة سيطرة، ومن بعض الشركات التي نقدم لها خدمات تشغيلية. وهذه البيانات 
ـُـنقل بالكامل على أساس 100% حتى وإن كنا منلك حصة ثانوية في الشركة. كما تتضمن  ت
البيانات املشاريع والعمليات التي قمنا ببيعها أو شرائها خالل العام، ولكن خالل فترة ملكيتنا 
ـُجمع البيانات األخرى من مصادر خارجية، ومن استطالعات آراء املوظفني وغيرها  لها فقط. وت

من مصادر املعلومات الداخلية كما هو مبـّيـن ومشار إليه.

يئية ـ 199719981999200020012002200200420052006البيانات الب
انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري بماليين األطنان مما يعادلها من ثاني أكسيد 

1091039910110310611211210598الكربون

154 522456398315241234243211غ/مغاز الميثان بآالف األطنان

959290929510010610610094ثاني أكسيد الكربون بماليين األطنان

تعال الغاز )في فرع االستكشاف واإلنتاج فقط( بماليين األطنان 8.99.18.19.310.37.69.39.28.05.7اشـ

300296]أ[343337304277274270292304ثاني أكسيد الكبريت بآالف األطنان

230252218202213213219197184180أكاسيد النيتروجين بآالف األطنان

11126.05.08.03.32.61.00.6غ/ممركبات الكلورو فلورو كربون، والهالونات، والكلوروإيثان الثالثي )بالطن(

244244]ب[584499538372379294265غ/مالمركبات العضوية المتطايرة )بالطن(

19.313.218.79.917.87.46.76.19.05.7التسربات بآالف األطنان

يئة السطحية بآالف األطنان ـ ب 5.65.23.32.82.92.52.42.32.52.1النفط المتدفق لل

681683679667657638560غ/مغ/مغ/ماستهالك المياه العذبة]ج[  بماليين األمتار المكعبة

النفايات بآالف األطنان

451522]ب[240272400445504554455غ/مخطرة

6681.060]ب[521468490452524510470غ/مغير خطرة

1.582]د[1.119]ب[7617408908971.0281.064925غ/ماإلجمالي

كثافة الطاقة

86.585.985.083.984.0غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مفي مصافينا: مؤشر كثافة الطاقة

100101.499.798.393.395.892.5غ/مغ/مغ/مفي مصانع الكيماويات: مؤشر طاقة الكيماويات

0.80.807.0.70.81.00.91.01.1غ/مفرع أعمال االستكشاف واإلنتاج )جيجاجول لكل طن من اإلنتاج(
يئي]هـ[ ـ المفهوم الخارجي لألداء الب

ين )األفضل( ـ مجتمعات خاصة )النسبة المئوية لمن يقولون: األفضل/ من ب

3139313228غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مشركة شل

1931242825غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مأقرب شركة منافسة
الرأي العام

ين األفضل( ـ )النسبة المئوية لمن يقولون: األفضل/ من ب

2526242620غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مشل

1717141816غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مأقرب شركة منافسة

للأداء رئيسية  = مؤشرات 
= غير محسوبغ/م
مت تخفيض الرقم من 323 إلى 300 ألف طن بسبب خطأ حسابي في إحدى عملياتـنا في نيجيريا.]أ[

يوجد خطأ في البيانات الواردة في تقرير العام 2005.]ب[
أعيد احتسابه عن كل السنوات الستبعاد مياه التبريد التي جتري مرة واحدة فقط عبر املصنع ثم تعاد إلى البـيئة.]ج[
تعود الزيادة في عام 2006 بشكل رئيسي إلى التخلص من النفايات غير الخطرة بعد أعاصير 2005 في خليج المكسيك.]د[

وكذلك بسبب إدراج التربة الخطرة وغير الخطرة في هاتين الفئـتين من قبل بعض عمليات التكرير والتسويق والتوزيع.
نحن مستمرون في تسجيل أعلى النقاط بين شركات النفط فيما يتعلق »بالمسؤولية البـيئية«، وذلك في الاستطلاع  ]هـ[

الإحصائي »ربيوتايشن تراكر Reputation Tracker« الذي أجري بالنيابة عنا في 13 سوقاً من أسواقـنا الكبرى، وذلك  
بواسطة وكالة استطلاع الآراء إيبسوس موري Ipsos MORI. ولكن في الأسواق السبع التي نشترك فيها مع أقرب شركة  
عالمية منافسة لنا، أعطتـنا المجتمعات الخاصة نسبة أقل بـ 3% من الشركة المنافسة بينما أعطانا الرأي العام نتيجتين 

متساويتين.

تعكس البـيانات مدى التغير الحاصل في مناصب القيادة العليا ومناصب الإدارة التنفيذية خلال عام 2005. وقد تمت إعادة ]و[
صياغة البيانات عن السنوات السابقة.

قبل عام 2003، سألنا إذا كانت الإجراءات موجودة، ولم نسأل عما إذا كان تم إنفاذها بالفعل.]ز[
يتم تعريف مستوى دخل البلد عن طريق دليل التـنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.]ح[
حالات الرشوة والغش التي تم جمعها بواسطة نظام التدقيق الداخلي.]ط[
هناك خطأ بسيط في البيانات تم تصحيحه لتـفادي ازدواجية الاحتساب في السابق بـين الرشوة والغش.]ي[
لقد حصلنا من الرأي العام على نقاط أعلى من الشركات المنافسة منذ بدأ نظام الاستطلاع الإحصائي »ربيوتايشن تراكر ]ك[

بارز  العام قلص بشكل  الرأي  أن  الرغم من  Reputation Tracker «. كما حافظنا على مرتبتـنا في عام 2006، على 
الفجوة بـيننا وبـين أقرب شركة منافسة لنا. ونحن نعتـقد أن ذلك مرّده إلى التدهور العام في التعاطف مع جميع شركات 
النفط في عام 2006.  ولدينا شهرة ذائعة في أسواق البلدان التي تم اختيارها لإجراء القياسات، ونظراً لأننا شركة رائدة فقد 

عانينا أكثر من غيرنا بسبب استياء الرأي العام من بعض الشركات المنافسة لنا.
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بعالمة  إليها  املشار  املعلومات  استطالع إن  من  االجتماعية، مستقاة  البيانات  في جدول 
ممثلي  كبار  أجراه  داخلي  البيانات إحصائي  هذه  في  الدقة  نسبة  وتقّل  بلد.  كل  في  شل 

بشكل كبير عنها في تلك املستقاة عبر أنظمتـنا املالية. وقد أجرينا هذا العام عمليات تدقيق 
إضافية لألرقام التي وردت عبر هذا االستطالع اإلحصائي، لكي تزداد ثقتنا مبصداقيتها وملواصلة 

تشديد ضوابطنا الداخلية لتلك البيانات، بغية حتسني جودتها.

كما حددنا أهدافاً داخلية لتحسني متغيرات السالمة والبيئة األساسية في الشركة، ووضعنا 
أهدافاً عامة أطول أمداً تتعلق بكفاءة/ مردودية الطاقة في مصانعنا الكيماوية، وبإنهاء عملية 
االحتباس  غازات  انبعاث  نسبة  تقليص  وكذلك  املستمر،  االشـتعال  عبر  الغاز  من  التخلص 

احلراري من عملياتنا.
 

وما لم يُذكر خالف ذلك، يقدَّر عدد املنازل التي تستفيد من نشاطاتـنا في هذا التقرير، وفقاً 
ملعدل استهالك الكهرباء لألسرة في أوروبا، ومردودية الوقود وحجم خزان البنزين لسيارة صغيرة 

منوذجية )فورد فييستا(.
 

راجع دليل مراقبة أداء اجملموعة وكتابة التقارير اخلاص مبجموعة شل للمزيد من املعلومات.

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

 

www.shell.com/energychallenge

www.shell.com/nigeria

www.sakhalinenergy.com

www.shell.com/secureenergy

www.shell.com/climate

www.shell.com/alternativeenergy

www.shell.com/airpollution

www.shell.com/spills

www.shell.com/integrity

www.shell.com/safety

www.shell.com/humanrights

www.shell.com/ourpeople

www.shell.com/neighbours

www.shell.com/development

www.shellfoundation.org

www.shell.com/biodiversity

www.shell.com/makingithappen

www.shell.com/reviewcommittee

www.shell.com/sdreporting

www.shell.com/strategy

www.shell.com/performancedata

1997199819992000200120022003200420052006البيانات االجتماعية

حاالت الوفاة

7635385232بين الموظفين

60574455374542353335بين المقاولين

67634760405347373637العدد اإلجمالي

معدل الحوادث المميتة

9.08.66.98.25.26.35.64.44.44.6عدد حاالت الوفاة في كل 100 مليون ساعة تعرض للخطر )بين الموظفين والمقاولين(

اإلصابات - المعدل اإلجمالي للحاالت المسجلة

4.14.43.73.22.92.62.62.62.52.3في كل 100 مليون ساعة تعرض للخطر )بين الموظفين والمقاولين(
معدل الوقت الضائع بسبب إصابات العمل

1.61.61.41.31.21.11.01.00.90.8ساعات اإلصابات لكل 100 مليون ساعة تعرض للخطر )للموظفين والمقاولين(
ـّغ عنها إجمالي معدل األمراض المهنية المبل

3.23.52.22.32.02.02.12.01.8غ/محالة مرضية لكل مليون ساعة تعرض للخطر )للموظفين فقط(

األمن   النسبة المئوية من الدول

242622181622181915غ/ماستعمال الحراسة المسلحة

422212222غ/ماستعمال الحراسة المسلحة للشركة

16151212122211119غ/ماستعمال الحراسة المسلحة للمقاولين
نوع من حيث الجنس النسبة المئوية من النساء]و[ ـ الت

15.417.117.718.919.520.721.823.2غ/مغ/مالوظائف اإلشرافية والمهنية

نفيذية ـ ت 8.99.39.211.312.212.916.2غ/مغ/مغ/موظائف اإلدارة ال

ا ي قيادة العل 7.27.98.89.69.69.911.6غ/مغ/مغ/م في مرااكز ال

تديات الموظفين ـ اتحادات ومن

191913121312غ/مغ/مغ/مغ/منسبة مئوية تقديرية للموظفين األعضاء فيها

تديات الموظفين وإجراءات التظلم ـ من

م أو أنظمة  تديات الموظفين أو سبل التظل ـ النسبة المئوية للموظفين الذين بإمكانهم المشاركة في من
99.999.999.910010099.2غ/مغ/مغ/مغ/مالدعم

تأكد من تطبيق اإلجراءات]ز[ ـ عمالة األطفال النسبة المئوية للدول التي ت

ا ن ـ يات 648284898678838895غ/مفي عمل

394651575657616989غ/ملدى المقاولين

213031414250536282غ/ملدى الموّردين

المقاوالت واإلمدادات

تجات وخدمات من قبل شركات محلية في دول ذات دخل منخفض ومتوسط]ح[  ـ ما تم إنفاقه على من
5.26.39.210غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مبمليارات الدوالرات

69621061005449646341غ/معقود تم إلغاؤها لعدم توافقها مع مبادئ األعمال

12001000غ/مغ/ممؤسسات مشتركة تم التفرغ منها لعدم التزام عملياتها بمبادئ األعمال
10296]ي[123]ي[غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/منزاهة األعمال]ط[

ثمار االجتماعي )أسهم عادية(  بماليين الدوالرات ـ 858596102106127140غ/مغ/مغ/ماالست
ى غيرها]ك[ تفضيل الشركة عل

المجتمعات الخاصة

4359434749غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مشل

3952464547غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مأقرب شركة منافسة

الرأي العام

4446444129غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مشل

4037353325غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مأقرب شركة منافسة
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كتابة تقاريرنا 

ماذا فعلت اللجنة
مراجعة  جلنة  شل  استدعت  التوالي،  على  الثانية  للسنة 
وقد  املستدامة.  التنمية  حول  تقريرها  تراجع  لكي  خارجية 
أسئلة  ثالث  على  اللجنة،  أعضاء  نحن  اهتمامنا،  ركزنا 

رئيسية.
هل اختارت الشركة أهم املواضيع للتقرير؟  .1

لّبى  وكيف  املواضيع  هذه  إلى  التقرير  تطرق  كيف   .2
مصلحة املعنيـني بشؤون الشركة؟

واإلمكانيات  املعلومات  من  يكفي  ما  شل  منحتنا  هل   .3
للقيام بعملنا بصورة فعالة؟

كيف عملنا
لقد قدمنا أفكاراً حول مجموعة مواضيع سنة 2006، وقمنا 
ومتّت   .2006 سنة  أواخر  في  للتقرير  العام  اإلطار  مبراجعة 
كانون  ديسمبر/  بني  ما  للتقرير  املتتالية  املسودات  مراجعة 
األول 2006 ومارس/ آذار 2007. واجتمعنا نحن أعضاء اللجنة 
ومن  التنفيذيني،  املسؤولني  كبار  مع  مقابالت  وأجرينا  مرتني؛ 
االستكشاف  أعمال  فرع  ورئيس  التـنفيذي  الرئيس  بينهم 
واإلنتاج، وقدمنا ردوداً جوابـية مباشرة إلى الرئيس التـنفيذي 
وكان  اإلدارة.  مجلس  في  االجتماعية  املسؤولية  جلنة  وإلى 
في  القرار  صناع  كبار  مع  اخلارجية  املراجعة  جلنة  تواصل 
مجموعة شل رائعاً ومثالياً، وقد استجابت شل بشكل جيد 

ألسئلتنا ومخاوفنا.

نرّحب  ونحن  فقط.  املطبوع  التقرير  على  مراجعتنا  تقتصر 
بالروابط اإلضافية التي تؤدي إلى مزيد من املعلومات املنشورة 

على شبكة اإلنترنت، لكننا لم نراجعها. 

هذا تقييمنا اخلاص لتقرير شل حول التنمية املستدامة لعام 
2006. إننا نعّبر عن وجهات نظرنا الشخصية كأفراد، وليس 
أدلينا  التي  التعليقات  جانب  وإلى  مؤسساتـنا.  عن  بالنيابة 
موظفي  مع  مباحثاتنا  أثناء  قدمنا  الشركة،  تقرير  حول  بها 
التحديات  مع  الشركة  تعامل  كيفية  حول  مالحظاتنا  شل، 

الرئيسية التي تفرضها التنمية املستدامة. 
 

شرفية  مبكافأة  تكرمينا  متّ  ومهارتـنا،  وخبرتنا  لوقتنا  وامتناناً 
ـُدفع لنا بشكل فردي أو إلى أي مؤسسة أو منظمة نختارها.  ت

كما سددت لنا شل نفقات السفر والسكن. 
تقارير شل

في  التقارير  كتابة  مجال  في  الرائدة  الشركة  شل  تبقى 
التنمية املستدامة لعام 2006،  اجملال، وفي تقريرها حول  هذا 
التنمية  تقارير  كتابة  تطوير  في  فعال  بشكل  ساهمت 

املستدامة.
 

تهّم  التي  املواضيع  على  يشتمل  التقرير  أن  نعتقد  ونحن 
املواضيع  الشأن في شل بشكل كبير، وكذلك على  أصحاب 
على  التركيز  إن  الشركة.  على  جوهري  أثر  أكبر  تخلف  التي 
املناخ، يعطي  بتغير  يتعلق  الطاقة«، ال سيما فيما  »حتديات 
تواجهه  املستدامة  بالتنمية  متعلق  موضوع  ألهم  األولوية 

شل.  
 

هذا  في  باالعتبار  أخذت  قد  شل  تكون  أن  صدورنا  يثلج  ومما 
اللجنة بعد  التي وردت في رسالة  التقرير معظم املالحظات 
ذلك  وينطبق   .2005 لعام  املستدامة  التنمية  تقرير  مراجعة 
أهمية  حول  وضوحاً  األكثر  شل  تقرير  على  خاص  بشكل 
التعامل مع حتديات الطاقة، وما هي اخلطوات التي ستتخذها 
عملية  نقل  إلى  أخرى  مرة  العام  هذا  ونشير  الصدد.  بهذا 
التعلم بني املشاريع، واالستثمار في مصادر الطاقة املتجددة، 

وهما موضوعان لم يتم التطرق إليهما كما كنا نأمل. 

مواجهة تحديات الطاقة
ويقرّ  وجه،  أكمل  على  الطاقة  حتديات  شل  تقرير  يوّضح 
ظاهرة  ملعاجلة  منسقة  وإجراءات  جهود  إلى  باحلاجة  صراحًة 

تغير املناخ.
  

إننا نرّحب بتأكيد شل بأن النقاش حول ظاهرة تغير املناخ قد 
انتهى. وقد تكلمت الشركة في تقريرها بوضوح عن تخفيض 
معدل االنبعاثات الذي حققته ضمن مشاريعها خالل األعوام 
األخيرة، وكذلك عن التحديات التي تنتظرها. كما مت التطرّق 
اتخاذها، لوضع أطر  التي يتحتم على احلكومة  إلى اخلطوات 
باملناخ.  يتعلق  فيما  فعالة  خطوات  اتخاذ  تدعم  سياسات 

وهذه مواضيع بالغة األهمية.

باملعلومات  القرّاء  يزود  ال  التقرير  فإن  ولكن من وجهة نظرنا، 
مع  التعامل  في  شل  سرعة  كانت  إذا  ما  ليحكموا  الكافية 
ذكرت  الذي  املفروض  التحدي  مع  تتالءم  املناخ،  تغير  ظاهرة 

الشركة نفسها بأنه ملّح. وينعكس ذلك في:

املتوقع  االزدياد  أن  كيف  يظهر  الذي  الشرح  كفاية  عدم 
عن  الناجمة  الصرفة  السنوية  لالنبعاثات  املستقبل  في 

عمليات شل، يتماشى مع معاجلة ظاهرة تغير املناخ.
تخفيض  حول  مستهدفة  نـتائج  أي  نشر  يتّم  لم 

االنبعاثات بعد العام 2010.
االعتراف بأن قسماً كبيراً من عمليات تخفيض االنبعاثات 

•

•

•

جيرمين بروكس

مدير برامج القطاع الخاص
مؤسسة الشفافية الدولية 

آرون كريمر )عضو جديد( 

رئيس ومدير عام تنفيذي
مؤسسة »األعمال التجارية من أجل المسؤولية االجتماعية«

رئيس لجنة المراجعة

روجر هاموند

مدير التطوير
»Living Earth منظمة »ليفينغ إيرث

كيف نلّبي حاجات المعنيـين بشؤون 
وشفاف  صادق  تقرير  إلى  شركتنا 

حول أدائنا البيئي واالجتماعي. 

النـتائج التي توصلت إليها لجنة المراجعة 
الخارجية
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الشركة  صاغت  لقد  الشركات.  من  غيرها  بني  وجوده  يندر 
تقرير العام 2006 بجدية وانفتاح وصراحة إزاء استفساراتـنا 
ال  نوجهها  التي  االنتقادات  إن  بالنا.  تشغل  التي  واملسائل 
القوي  إلى مزيد من التحسينات على أسلوب شل  إال  تهدف 
التي  الفرصة  بهذه  جداً  سعداء  ونحن  التقارير،  كتابة  في 
هذا  في  التقدم  على  الشركة  ملساعدة  اجملال  لنا  أفسحت 

االجتاه. 
 

روجر هاموند

مدير التطوير
»Living Earth منظمة »ليفينغ إيرث

كارين آيرتون )عضو جديد(

رئيسة أسواق واقتصاديات التنمية المستدامة 
شركة أنغلو أميركان بي إل سي

الدكتورة لي اليالي
 

مديرة البرنامج القومي
قيادة أعمال البيئة والتنمية )ليد LEaD( - الصين

مديرة معهد البيئة والتنمية، بيجينغ

جوناثان الش

رئيس
معهد الموارد العالمية

حتى اليوم ناجم عن إنهاء اشـتعال الغاز، من دون توضيح 
االنبعاثات  تخفيض  عمليات  مستقبل  عن  للقراء  كاٍف 

حني يتوقف االشـتعال املستمر.
االعتماد املتزايد على مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل 
معدالت  متلك  التي  الزيتية،  والرمال  النفطية  الصخور 
أن  دون  ومن  الكربون،  أكسيد  ثاني  من  التركيز  شديدة 
تقدم شرحاً كافياً حول كيفية إدارة تلك االنبعاثات التي 

ستكون بكمية أكبر.
على  اإلنفاق  ميزانية  حول  الكافية  املعلومات  غياب 
القراء  لتمكني  بها،  اخلاصة  التنمية  وأعمال  شل  بحوث 
املتجددة  الطاقة  مصادر  بتطوير  شل  التزام  تقييم  من 

والتخفيف من غازات االحتباس احلراري.
عدم حتديد تاريخ مستهدف لالنتهاء من تأسيس مشروع 
للطاقة البديلة على نطاق جتاري. كما أننا نتمنى أن نرى 
حول  الشرح  من  املزيد  للشركة  املستقبلية  التقارير  في 
الثالث  التكنولوجيات  تنمية  مجال  في  احلاصل  التطور 
واألغشية  والرياح،  احليوي،  الوقود  إليها:  تسعى  التي 

الشمسية الرقيقة.
أخيراً، في الوقت الذي تدعو فيه شل إلى إجراءات إضافية 
ال  فإنها  املناخ،  تغير  مسألة  حول  احلكومات  قبل  من 
تتطرق بشكل كاف إلى ما ستقوم به لتساعد في وضع 

أطر السياسات املنشودة في االجتاه املطلوب.  
 

العمل في ظروف قاسية
يذكر التقرير أن عمليات شل سوف حتدث بشكل متزايد في 
تطوراً،  أكثر  تكنولوجيات  اعتماد  وستتطلب  معقدة،  أماكن 
كما  أخرى،  ومؤسسات  شركات  مع  شراكات  إلى  باإلضافة 
قد  التقرير  أن  يسرّنا  ونحن  اجتماعية صعبة.  ستولد ظروفاً 
ونيجيريا،  سخالین  هما  النوع،  هذا  من  موقعني  على  ركز 
اللذين يعكسان هذا الواقع بشكل جيد. وجتدر اإلشارة إلى أن 
الظروف في كل من املوقعني كانت تتغير بسرعة، في املراحل 

األخيرة من إجناز هذا التقرير.

إننا نرّحب بالتزام شل بتحسني األداء االجتماعي والبيئي في 
لكيفية  كافية  رؤية  يعطي  ال  التقرير  أن  غير  عملياتها.  كل 
حتقيق ذلك في بـيئات العمل املعقدة أو التي تتغير بسرعة. 

 
معاييرها  ستطبق  كيف  وجيز  بشكل  إال  شل  تذكر  لم 
بفعالية في املؤسسات املشتركة التي يوجد للشركاء فيها 
إن  سخالین.  في  احلال  هي  كما  العمليات،  على  كبير  تأثير 
فيها  التي متلك شل  املشاريع  األهمية في  بالغ  املوضوع  هذا 
حصة صغيرة، وحيث تتعامل مع شركاء قد ال يطبقون مبادئ 

•

•

•

•

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

والاجتماعية. البيئية  التقارير  المزيد حول نهجنا في كتابة   •
)بما في ذلك  الخارجية  المراجعة  المزيد حول أعضاء لجنة   •

الشروط   المرجعية للجنة(
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والبيئي.  االجتماعي  باألداء  يتعلق  فيما  لألعمال  متكافئة 
وكنا نتمنى أن نرى معلومات إضافية حول الهيكليات اإلدارية 
والضوابط التشغيلية التي تعتقد شل بأنها ستساعدها في 

التعامل مع أوضاع مماثلة.

كان بإمكان شل أن تلقي الضوء بشكل أكبر في التقرير على 
كيفية نقل خبرتها في تطبيق مبادئها البيئية واالجتماعية 

في ما بني املشاريع عبر كافة عملياتها.  

التي  األمنية  اخملاوف  عن  مطلقة  بصراحة  شل  تتكلم  كما 
تلقي بظاللها على ما عداها، والتي تزيد من وطأة التحديات 
املتشابكة املتعلقة بحقوق اإلنسان والتنمية وأساليب اإلدارة. 
تأثيرها الكبير على العمليات  زالت تلك املشاكل تخلف  وما 
التي جتري في دلتا النيجر. ويذكر تقرير شل أنها قد ال تتمكن 
نيجيريا  في  الغاز  الشـتعال  حد  بوضع  هدفها  حتقيق  من 
وعدم  املستمرة  االضطرابات  بسبب   ،2009 العام  بحلول 
احلصول على التمويل الالزم. كنا نتمنى أيضاً أن يذكر التقرير 
موضوع  مع  الشركة  ستتعامل  كيف  وضوحاً،  أكثر  بشكل 
أدّت نزاعات أهلية إلى تعطيل  إذا  التمويل، وكيف ستتصرف 

اخملططات املرسومة.
 

السالمة
استراتيجية  حتسني  الشركة  تنوي  كيف  أكثر  نفهم  أن  نودّ 
للوفيات  املتزايد  العدد  إلى  بالنظر  بها  اخلاصة  السالمة 
املقابلة  ضوء  في  سيما  وال  املاضي،  العام  في  واإلصابات 
والتي  التقرير،  هذا  في  التـنفيذي  الرئيس  مع  أجريت  التي 
أولويات  يذكر فيها أن موضوع السالمة سيكون في مقدمة 

الشركة للعام املقبل. 
 

حقوق اإلنسان
تغيير  في  شل  جنحت  اللجنة،  من  اجلوابية  للردود  استجابًة 
تقريرها حول حقوق اإلنسان، لتركز على أكثر املواضيع أهمية 
تغييراً  هذا  كان  وقد  الشركة.  بشؤون  للمعنيـني  بالنسبة 
أن  يريدون  القراء  أن  نعتقد  ونحن  ونشّجعه.  به  نرحب  مهماً 
يعرفوا أيضاً كيف تختار شل التوجيهات اإلرشادية املتعلقة 
بحقوق اإلنسان، وهو سؤال ينطبق بشكل خاص على أسلوب 
إلى  منطقة  من  السكان  نقل  مسألة  مع  الشركة  تعاطي 

أخرى.  
 

الخالصة
نودّ أن نشكر شل على التزامها بكتابة التقارير واستعدادها 
ما  وهو  التقارير،  لهذه  خارجي  طرف  من  مراجعة  لتـقبل 
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تقاريرنا،  على  التعديالت  أدّق  إضفاء  على  نحرص 
لتلبية متطلبات أصحاب الشأن المعنيـين بالشركة، وهي 

متطلبات تزداد كمًا وتنوعًا.
البيئي  أدائنا  حول  التقارير  كتابة  إلى  طوعاً  عمدنا  لقد 

واالجتماعي منذ العام1997.

وألن  والصدق،  بالشفافية  التزامنا  بسبب  ذلك  نفعل  ونحن 
أداءنا يهّم أصحاب الشأن ويؤثر على أداء أعمالنا.

اختالف المتطلبات 
من  الشركة  في  الشأن  أصحاب  متطلبات  كثيراً  تـتفاوت 
مقاربتنا  وردت  املستثمرين،  إلى  فبالنسبة  التقارير.  كتابة 
مفصل  بشكل  واالجتماعية  البيئية  والفرص  اخملاطر  إلدارة 
في تقريرنا السنوي لعام 2006/ النموذج F-20. ونحن نتعاون 
باملعلومات  املستثمرين  تزود  التي  اجلماعات  من  العديد  مع 
مبن  واالجتماعي،  البيئي  الشركات  أداء  حول  والتحليالت 
فيهم منتجو مؤشرات داو جونز للتـنمية املستدامة، ومؤشر 
واالجتماعي  البيئي  العاملية  الطاقة  ومؤشر   ،FTSE4Good
عن  الكشف  ومشروع  ساكس،  غولدمان  لشركة  واإلداري 
نؤّمن  فإننا  املوظفني،  إلى  بالنسبة  أما  الكربون.  مستوى 
لهم مراجعة مستقلة لتقرير التنمية املستدامة. وهذا جزء 
نبنّي ماذا يعني  للتواصل، لكي  من جهد داخلي أوسع نطاقاً 

التزامنا بالتـنمية املستدامة بالنسبة إلى عملهم اليومي.
 

الشأن  أصحاب  إلى  املستدامة  التنمية  تقريرنا حول  ويتوجه 
من خارج الشركة، وهم في أغلب األحيان خبراء اختصاصيون. 
وموقعنا اإللكتروني اخلاص بالبيئة واجملتمع يفسح اجملال أمام 
البيئة  ملشكالتهم  مقاربتنا  على  للتعرف  الشريحة  هذه 
أكبر  شريحة  نعرّف  أننا  كما  كثب،  عن  اخلاصة  واالجتماعية 

من الناس على مقاربتنا للتنمية املستدامة.
 

ما الذي يؤكد؟ 
حول  التقارير  تأكيد  حول  لنتعلمه  الكثير  أمامنا  زال  ما 
اجلديدة   G3 إرشادات  أن  نرى  أن  ويسرّنا  املستدامة.  التنمية 

جديدنا في عام 2006
اخلارجية  املراجعة  جلنة  نصائح  إلى  أصغينا 

وقمنا مبا يلي:
توسيع وحتسني دورها في تقييم التقرير.

حتسني عملية اختيار مواضيع التقرير.
زيادة تغطية موضوع حقوق اإلنسان، وحشد 
األهداف  في  ومساهمتنا  العام،  التأييد 

اإلمنائية لأللفية.

مبا  وقمنا  واخلبراء  القراء  آراء  إلى  أصغينا  كما 
يلي:

من  واملزيد  املطبوع  التقرير  بني  الرابط  تعزيز 
املعلومات املفصلة على موقعنا اإللكتروني.

إجراء تغييرات متاشياً مع إرشادات G3 اجلديدة 
ملبادرة كتابة التقارير العاملية.

•
•
•

•

•

الشركات  أمام  اجملال  تفسح  العاملية،  التقارير  كتابة  ملبادرة 
على  نعمل  زلنا  وما  التقارير.  لضمان  مختلفة  مناذج  الختبار 
اعتماد  خالل  من   ،2005 عام  أطلقناها  التي  املقاربة  حتسني 
أن  من  للتحقق  خبراء  من  مؤلفة  خارجية  مراجعة  جلنة 
الشأن،  تهم أصحاب  التي  املواضيع  ويتضمن  متوازن،  تقريرنا 
ويستجيب ملتطلباتهم. لقد كانت ردود فعل القراء إزاء جلنة 
العام 2005 إيجابية للغاية. كما أننا استفدنا من التحديات 
النصائح  ومن  اللجنة،  علينا  فرضتها  التي  النطاق  واسعة 
الواسعة  أعضائها  معرفة  إلى  استندت  التي  الشاملة 
معنا.  العمل  في  املباشرة  جتربتهم  وإلى  املواضيع،  مبختلف 
وقت  في  وشاركت  اللجنة،  هذه  توسيع  متّ   ،2006 عام  وفي 
مبكر في اختيار مواضيع التقرير، كما حصلت على إمكانية 
التنفيذية.  اإلدارة  في  املسؤولني  كبار  مع  للتواصل   أكبر 

وبني عامي 1998 و 2004، وبناء على نصيحة مدققني من خارج 
الشركة، قمنا بتطوير مجموعة ضوابط داخلية ملساعدتنا في 
تأكيد دقة الوقائع الواردة في تقاريرنا حول التنمية املستدامة. 
وتتضمن وهذه الضوابط تعقب مصادر كل املعلومات والبيانات 
الواردة في التقرير، والتي يوافق عليها كبار املدراء التنفيذيني 
والتي تخضع لعملية التدقيق الداخلية. وفي عام 2006، أجرينا 

املزيد من التحسينات على ضوابطنا الداخلية. 
 

على سبيل املثال، بات على رؤساء فروع األعمال في الشركة 
أن يوافقوا اآلن على نوعية بياناتهم املتعلقة مبعايير الصحة 
إحصائية  تدقيق  عمليات  اعتماد  مت  كما  والبيئة.  والسالمة 
نيجيريا،  وفي  البيانات.  هذه  في  األخطاء  لكشف  مكثفة 
خارج  من  تأكيداً   »KPMG جي  أم  بي  »كي  شركة  قّدمت 
الشركة على دقة واكتمال البيانات املتعلقة مبعايير الصحة 
والسالمة والبيئة وباالستثمار االجتماعي. وما زال العمل جارياً 
على تعزيز الضوابط على املعلومات املستقاة من االستبـيان 
الداخلي الذي يجريه كبار ممثلينا في كل بلد من البلدان التي 
تلك  اعتمادية  إلى حتسني مستوى  ذلك  ويهدف  فيها.  نعمل 

البيانات.  
 

التوافق مع اإلرشادات التوجيهية الصادرة
التقارير  كتابة  »مبادرة  أصدرت   ،2006 العام  أواخر  في 
يخص  ما  في  بها،  اخلاصة  اجلديدة   G3 إرشادات  العاملية« 
اإلرشادات،  تلك  مع  ومتاشياً  املستدامة.  التنمية  تقارير 
اإلنترنت.  شبكة  على  وخاصة  تعديالت،  مجموعة  أجرينا 
ووفقاً لتقييمنا اخلاص، بلغنا أرفع مستوى )A+( في تطبيق 
هذه اإلرشادات. كما أننا نكتب تقاريرنا متاشياً مع اإلرشادات 
البيئة«،  الدولية حلفظ  النفط  »لرابطة صناعة  التوجيهية 
اإللكتروني على مساهمتنا في  ونسلط الضوء عبر موقعنا 

االتفاق العاملي لألمم املتحدة وفي األهداف اإلمنائية لأللفية.

أسلوبنا في كتابة التقارير
كتابة تقاريرنا

ورشة عمل مع خبراء في كتابة التقارير في 
لندن، أكتوبر/ تشرين الأول 2006

معلومات إضافية في موقعنا الإلكتروني:

العالمية. التقارير  •  كيف نكتب تقاريرنا تماشياً مع مبادرة كتابة 
بيانات تقاريرنا. تأكيد  •  مقاربتنا حيال 

الذي نعتمده لاختيار مواضيع تقاريرنا. •  المنهج 
التنمية المستدامة. •  تقاريرنا السابقة حول 

المحلية. التنمية المستدامة من مشاريعنا  •   تقارير 
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 مراجعة إعالمية شاملة

عدد زوار الموقع

 االستطالعات
اإلحصائية للقراء

مواضيع مذكورة
في تقرير التنمية

المستدامة

مواضيع يغطيها 
موقعنا اإللكتروني

مواضيع غير مذكورة

تقارير ومؤشرات
االستثمارات

المسؤولة اجتماعيًا 

استراتيجية شل منهجية شل
في إدارة
المخاطر

منهجية شل
في إدارة

السمعة

مراجعة السياسة العامة
لشركة شل 

التأثير على استراتيجية شل
مع

جت
الم

ى 
عل

ر 
أثي

الت
منخفض مرتفع

 مرتفع

شاركونا آراءكم

يُرجى أن تطلعونا على آرائكم حول هذا التقرير، أو أي موضوع تطّرق إليه، 
sustainabilityreport@shell.com وذلك بإرسال بريد إلكتروني إلى

نسأل القراء عن أهم املواضيع بالنسبة إليهم، من خالل االستطالعات اإلحصائية  اخلطوة األولى. 
واملقابالت واملراجعات الصحفية وورش العمل مع خبراء في كتابة التقارير.

البيئية  املواضيع  لتحديد  بنا،  اخلاصة  الداخلية  اخملاطر  إدارة  أجهزة  نستخدم  اخلطوة الثانية. 
واالجتماعية األكثر تأثيراً على استراتيجية أعمالنا.

جميع  بإدراج  نقوم  القانونية،  القيود  مراعاة  ومع  الصورة(.  )انظر  النتائج  ندمج  اخلطوة الثالثة. 
املواضيع ذات األولوية الكبرى في تقريرنا. أما املواضيع التي تليها من حيث درجة 

األهمية، فتـتم تغطيتها في موقعنا اإللكتروني.
اخلطوة الرابعة.  نقوم بالتحقق من أن تغطيتنا لهذه املواضيع متوازنة ومكتملة، وذلك بالتنسيق 

مع أصحاب الشأن في الشركة ومع جلنة املراجعة اخلارجية.

لقد ساعدتنا اللجنة على حتسني هذه العملية في عام 2006. وباتت وسائل التقييم املذكورة في 
اخلطوة األولى، تأخذ بعني االعتبار بشكل أكبر املواضيع التي تعّد مهمة بالنسبة إلى اجملتمع، لكنها 

تستقطب قدراً أقل من االهتمام اإلعالمي.

كتابة التقارير حول أهم المواضيع
األكثر  واالجتماعية  البيئية  املواضيع  على  املستدامة  التنمية  تقارير  تركز  أن  ينبغي 
شعار  مجدداً  اعتمدنا  السبب  ولهذا  فيها.  الشأن  وأصحاب  الشركة  إلى  بالنسبة  أهمية 
مت  التي  الرئيسية  األداء  مؤشرات  نستخدم  ذاته  وللسبب  الطاقة«؛  حتديات  »مواجهة 
وللسبب  لعملياتنا؛  واالجتماعية  البيئية  اآلثار  أكبر  عن  لإلبالغ  الشأن  أصحاب  مع  تطويرها 
تغطيتها.  ينبغي  التي  املواضيع  اختيار  في  للتدقيق  وقابالً  موثوقاً  منهجاً  نعتمد   ذاته 

بـيان إبراء الذمة
إن الشركات التي تملك رويال داتش شل بي إل سي فيها استـثمارات مباشرة أو غير مباشرة 
هي مؤسسات مستـقلة ومنفصلة عن بعضها البعض. وفي هذا التقرير، فإن عبارات »شل« 
و »المجموعة« و »مجموعة شل« وكذلك الإشارات إلى شل »كشركة«، يتم استعمالها في 
بعض الأحيان من أجل سهولة القراءة إذا كان في سياق النص ما يشير إلى شركات المجموعة 
أو  »نحن«  )المنفصل  الجمع  صيغة  في  المتكلم  ضمير  فإن  مماثلة،  وبصورة  عامة.  إشارة 
المتصل » نا«( يُستعمل للإشارة إلى شركات المجموعة عموماً أو إلى من يعملون لصالح تلك 
ـُستخدم أيضاً في مواضع لا يُقصد فيها تسمية شركات بالتحديد.  الشركات. وهذه التعابـير ت
إذ أن عبارات مثل »شل للتجارة« أو »شل للهيدروجين« أو »شل لطاقة الرياح« أو »شل للطاقة 
الشمسية« تشير إلى مختلف الشركات التي تعمل في مجالات التجارة والهيدروجين وطاقة 

الرياح والطاقة الشمسية على التوالي. 

وفروع  العمليات  ونـتائج  المالي  بالوضع  تـتعلق  استـشرافية  عبارات  التقرير  هذا  ويتضمن 
اعتبارها  يمكن  أو  المتعلقة،  تلك  العبارات غير  إن كافة  داتش شل.  رويال  لدى شركة  الأعمال 
متعلقة، بحقائق تاريخية، هي عبارات استـشرافية. ونعني بالعبارات الاستـشرافية عبارات ذات 
توقعات مستـقبلية تستـند إلى توقعات وافـتراضات المدراء التـنفيذيـين الحاليـين، وتـنطوي 
على مخاطر والتباسات معروفة وأخرى مجهولة بحيث يمكن أن تجعل النـتائج أو الأحداث أو 
بـيانات الأداء الفعلية مختلفة تماماً عن تلك وردت صراحة أو ضمناً في هذه العبارات. والعبارات 
الاستـشرافية تـتضمن، فضلاً عن أشياء أخرى، عبارات تـتعلق باحتمال تعرض شركة رويال داتش 
شل لمخاطر الأسواق، وبـيانات تعّبر عن توقعات وآراء وتـقديرات وتصورات وافـتراضات المدراء 
من خلال كلمات ومصطلحات  الاستـشرافية  العبارات  هذه  على  التعّرف  ويتم  التـنفيذيـين. 
أو  المقصود«  »من  أو  »نـتصّور«  أو  »نـقـّدر«  أو  الممكن«  »من  أو  »نعتـقد«  أو  »نـتوقع«  مثل 
أو  أو »تصورات«  »آفاق«  أو  »أهداف«  أو  المقّرر«  أو »من  »قد«  أو  »يُمكن«  أو  »يُحتمل«  أو  »نـنوي« 
»يتوجب«  أو  أو »يجب«  »ينبغي«  أو  »غايات«  أو  أو »مخاطر«  أو »مستهدف«  »نريد«  أو  »نسعى« 
وما شابهها من التعابـير والكلمات والمصطلحات. وهنالك بعض العوامل التي قد تؤثر على 
المشاريع والعمليات المستـقبلية لشركة رويال داتش شل، وقد تجعل نـتائجها مختلفة تماماً 
عن تلك التي ذكرت في العبارات الاستـشرافية الواردة في هذا التقرير، بما فيها، وعلى سبيل 
المثال لا الحصر: )أ( تقلبات أسعار النفط الخام والغاز الطبـيعي؛ )ب( التغيرات في الطلب على 
منـتجات المجموعة؛ )ج( تقلبات أسعار صرف العملات؛ )د( نـتائج عمليات الحفر والإنـتاج؛ )هـ( 
تـقدير الاحتياطيات؛ )و( فـقدان بعض الزبائن والأسواق والمنافسة من شركات النفط الأخرى؛ )ز( 
المخاطر البـيئية والمخاطر المحسوسة؛ )ح( المخاطر المرتبطة بتحديد بأهداف وخصائص 
عمليات الاقـتـناء المحتملة الملائمة، والمرتبطة بنجاح المفاوضات واستكمال تلك العمليات؛ 
)ط( مخاطر مزاولة الأعمال بلدان نامية وفي بلدان خاضعة لعقوبات دولية؛ )ي( تطورات تشريعية 
أو مالية أو رقابـية تـتضمن احتمال رفع دعاوى مع تأثيرات تـنظيمية تـنشأ عن إعادة تصنيف 
الاحتياطيات؛ )ك( الأوضاع المالية والاقـتصادية للأسواق في بلدان ومناطق مختلفة؛ )ل( مخاطر 
الأوضاع السياسية، وتأخير المشاريع أو تـقديمها، واستحصال الموافـقات وتـقدير النفقات؛ )م( 
التغيرات في أوضاع وشروط التجارة. إن جميع العبارات الاستـشرافية الواردة في هذا التـقرير 
هذا  في  إليها  المشار  أو  الواردة  التـنبـيهات  ضمن  صريح  وبشكل  بمجملها  استهدافها  تم 
فيها.  مبالغاً  أو  ملائمة  غير  موثوقية  الاستـشرافية  للعبارات  القراء  يضع  ألا  وينبغي  البـيان. 
كما أن العوامل الإضافية التي قد تؤثر على النـتائج المستـقبلية مدرجة في نموذج رويال داتش 
)النموذج متوافر في  الأول 2006  ديسمبر/ كانون  المنـتهية في 31  السنة  F-20 عن  رقم  شل 
القارئ  يأخذ  أن  وينبغي   .)www.sec.gov و    www.shell.com/investor الإلكترونيـين  الموقعين 
هذه العوامل أيضاً بعين الاعتبار. وكل عبارة استـشرافية تـتحدث فقط عما حصل حتى تاريخ 
تابعة  داتش شل، وكذلك كل شركة  رويال  إن شركة  أيار 2006.  أي 8 مايو/  التـقرير،  إعداد هذا 
لها، لا تـتعهد وليست ملزمة بمراجعة أو نشر المستجدات حول أي عبارة استـشرافية بعد 
ظهور معلومات جديدة أو أحداث أو تطورات أو بيانات مستـقبلية. وفي ضوء هذه المخاطر، فإن 
النـتائج يمكن أن تختلف تماماً عما ورد صراحة أو ضمناً أو استدلالاً في العبارات الاستـشرافية 

المتضمنة في هذا التقرير.

نـتقدم بالشكر لكل من:

Flag التصميم: شركة فلاغ

Context التحرير: شركة كونتيكست

صور الغلاف: آدريان بورك 

صورة مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الخارجية: ياب فاندن بويكل

الهواء،  تلوث  غافيريا؛  ويلمر  باينديل،  مشروع  سليغمان؛  بن  الأحيائي،  التـنوع  الأخرى:  الصور 
أليكس نيفيل

ترجمة: آدم أحمد حرب - مركز الترجمة العربـية - لندن

www.atranslationcentre.co.uk  :موقع إلكتروني
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طلب المطبوعات

تـتوافر نسخ لكافة مطبوعات مجموعة شل من:

شركة رويال داتش شل بي إل سي
Royal Dutch Shell plc

c/o Bankside :العنوان
 الهاتف: 1635232700)1(44+

bbs@shellbankside.co.uk :بريد إلكتروني

توجد معلومات إضافية حول مجموعة شل على
www.shell.com :املوقع اإللكتروني

المطبوعات

20-F التـقرير السنوي ومنوذج
للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2006

توجد نظرة عامة شاملة للمجموعة على املوقع
www.shell.com/annualreport :اإللكتروني

استعراض الفعاليات السنوي
وملخص البـيانات املالية لعام 2006
حملة عامة موجزة لفعاليات اجملموعة

ولألداء املالي والتـشغيلي لفروع األعمال.
 www.shell.com/annualreport :متوافرة على املوقع

Jaaroverzicht en verkorte jaarrekening 2006
نسخة باللغة الهولندية

www.shell.com/annualreport :متوافرة على املوقع

معلومات مالية وتـشغيلية 2006-2002
)متوافرة ابتداًء من مايو 2007(

معلومات مالية وتـشغيلية على مدى خمس سنوات،
تـتضمن خرائط لنشاطات فرع االستكشاف واإلنـتاج.

www.shell.com/faoi :متوافرة على املوقع

تـقرير شل حول التـنمية املستدامة لعام 2006
تـقرير حول مدى املساهمة في التـنمية املستدامة.

www.shell.com/envandsociety :متوافرة على املوقع

تـقرير شل حول التكنولوجيات
نبذة عامة عن 27 من التكنولوجيات املتطورة.

www.shell.com/technology :متوافرة على املوقع

املبادئ العامة ألعمال مجموعة شل
املبادئ الرئيسية التي حتكم األسلوب الذي تـتبعه

كل شركة من شركات شل في إدارة شؤونها.
www.shell.com/sgbp :متوافرة على املوقع

مدونة سلوك شل
تبـنّي قواعد ومعايـير السلوك املهني املتوقع من موظفي 

شل.
www.shell.com/codeofconduct :متوافرة على املوقع


