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حول  إضافية  ببيانات  اإللكتروني  شل  موقع  على  التقرير  هذا  تدعيم  مت 
أسلوبنا  حول  تفصيالً  أكثر  ومبعلومات  واملالي  واالجتماعي  البيئي  األداء 
في التنمية املستدامة والقضايا ذات الصلة. كما تبني لك روابط اإلنترنت 

على كل صفحة أين جتد هذه املعلومات. 

مؤشرات األداء الرئيسية
يوجد لدينا مؤشرات رئيسية لألداء مت تطويرها مع املعنيني بشأننا. وهذه 
نحو  على  جهودنا  إدارة  على  وتساعدنا  أدائنا  تتبع  من  متكننا  املؤشرات 
أفضل في كافة عملياتنا املتعلقة باآلثار البيئية واالجتماعية الرئيسية 
في العالم. وهذه هي نفس املؤشرات التي نستخدمها داخل شل عندما 
شركة  نتائج  «بطاقة  في  املستدامة  التنمية  حول  ألدائنا  تقييماً  جنري 

 .«Shell Scorecard شل

ال نطلب منك أن تصدق كل ما نقوله 
توازن  مبراجعة  شل  خارج  من  خبراء  جلنة  قامت  السنة،  هذه  أخرى  مرة 
القائمة.  واملتطلبات  للشروط  استجابـته  ومدى  التقرير  هذا  واكتمال 
 AA1000 Assurance وقد استخدمت اللجنة معايـير التأكيد/ الضمان

Standard للوصول إلى نتائجها (ص ٣٨-٣٩).

مبادرة كتابة التقارير العاملية
«مبادرة  لـ  الدليلية  لإلرشادات  وفـقاً  تـقريرنا  إعداد  في  مستمرون  إننا 
املوقع  على  املبادرة  هذه  حول  معلومات  توجد  العاملية».  التقارير  كتابة 

www.shell.com/gri اإللكتروني

إقرار باجلودة من خارج شل



الذي  املستدامة،  التنمية  حول  شل  تقرير  في  بكم  نرحب  أن  لنا  يطيب 
يستعرض اجلهود التي بذلناها في عام ٢٠٠٧ لكي نفي بالتزامنا باملساهمة في 
التنمية املستدامة. وذلك يعني بالنسبة لنا املساعدة في الوفاء باحتياجات 
والبيئية  االقتصادية  باملسؤولية  تتسم  بوسائل  الطاقة  من  املتزايدة  العالم 
الراهن،  الوقت  في  مسؤول  بشكل  عملياتنا  إدارة  يتضمن  وهذا  واالجتماعية. 

واملساعدة على بناء نظام طاقة مسؤول في املستقبل.

توضح  إذ  مضى.  وقت  أي  من  أهمية  أكثر  أصبح  املسؤولة  الطاقة  على  التركيز  هذا  إن 
 ٢٠٠٧ عام  أحداث  أثبتت  كما   - بنا  اخلاصة  االستراتيجية  الطاقة  سيناريوهات  أحدث 
من جديد - أن العالم يواجه اختيارات بالغة الصعوبة حول الطاقة. فقد ارتفع الطلب 
على الطاقة بقوة، مما ترتب عليه زيادة الضغط على اإلمدادات واألسعار. واستمرت الدول 
املنتجة للطاقة في فرض سيطرة أكبر على مواردها، األمر الذي يعزز ااوف لدى الدول 
ظاهرة  بخطر  املتعلقة  ااوف  ازدادت  كما  إمداداتها.  تأمني  بشأن  للطاقة  املستهلكة 

ر املناخ.  تغيّ

وانطالقاً من هذه اخللفية، بات من الواضح أن التنمية املستدامة مسألة حاسمة ملستقبل 
ً وستكون  اجلميع ولنجاح أعمالنا. كما أن مشاريع الغد سوف تكون أكثر صعوبة وتعقيدا
قائمة على كثافة رأس املال. وسوف يكون جلميع هذه املشاريع حتديات بيئية واجتماعية، 
ر املناخ على رأس هذه التحديات. إن قدرة شل على تطوير تكنولوجيات جديدة  ويأتي تغيّ
وإدارة هذه املشاريع بطرق من شأنها تخفيف آثارها الضارة وتقدمي منافع في اتمعات 

ً حيوياً للفوز بعقود جديدة وإجناز املشاريع احلالية.  احمللية التي تعمل فيها، تعتبر أمرا

اإليرادات  عن  تقارير  قدمنا   ،٢٠٠٧ عام  في  قوة.  موقف  من  أعمالنا  نواصل  شل  في  إننا 
مبالغ  استثمار  نعيد  أننا  كما  دوالر.  مليار   ٣١٫٩ بلغت  والتي  حتققت  التي  القياسية 
حتسن  لقد  واالجتماعية.  البيئية  اآلثار  إدارة  على  قدرتنا  تعزيز  وفي  أعمالنا  في  قياسية 
أداؤنا املتعلق بالسالمة - وهو ما يأتي على رأس أولوياتنا - إال أنه يجب مواصلة التحسن. 
لقد قررنا أن نضاعف معدل استثمارنا في الوقود العضوي (املشتق من النبات) لوسائل 
األكثر  الثاني  اجليل  تكنولوجيات  تستخدم  التي  املشاريع  في  وخاصة  مرات،  أربع  النقل 
قابلية لالستمرار واالستدامة. وقد استمر العمل نحو حتقيق هدفنا في امتالك القدرة 
على احتجاز وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) - وهذه طريقة واعدة إلدارة انبعاثات 

.GHG الغازات املسببة لالحتباس احلراري

ً في مشروع الغاز الطبيعي في كوريب بإيرلندا، كما حصلنا على  لقد أحرزنا تقدماً جيدا
موافقة لتوسيع مصفاة موتيفا Motiva في بورت آرثر بالواليات املتحدة األمريكية. وال 
يزال عملنا في مجال العالقات مع اجلاليات احمللية حيوياً لنجاح كال املشروعني. وبشرائنا 
أسهم األقلية في شركة شل كندا Shell Canada، فإننا دعمنا موقفنا كمجموعة قائدة 

في التنمية املسؤولة للرمال الزيتية - أحد موارد الطاقة املتزايدة األهمية. 

هذا وقد واصلنا جهودنا لتوفير منتجات من شأنها مساعدة زبائننا على حتسني مردودية 
وقودهم، مع إظهار عزمنا على مساعدة املستهلكني على استخدام طاقة أقل. كما أن 

االنبعاثات املسببة لالحتباس احلراري والصادرة من مرافقنا قد واصلت انخفاضها. 

في عام ٢٠٠٧، نلنا نصيبنا أيضاً من خيبات األمل. إذ ال يزال وضع األمن في نيجيريا متردياً. 
ونتيجة لذلك، بقي اإلنتاج مغلقاً ومت تأخير برنامجنا املتعلق بوقف اشتعال الغاز الناجم 
عن جميع عملياتنا. وفي أالسكا، تأخرت نشاطات االستكشاف والتنقيب أيضاً. وأنا آمل 

أن نرى تقدماً في هذين االني في العام املقبل. 

ً ملساهمتهم القـيّمة. إذ  أود أن أتقدم بخالص الشكر ألعضاء جلنة املراجعة اخلارجية نظرا
كانت تعليقاتهم القوية، التي تتسم بنفاذ البصيرة، على املسودات األولية لهذا التقرير 
مبثابة حتدٍ لتفكيرنا. وقد شجعونا على أن نكون أكثر انفتاحاً فيما يتعلق بافتراضاتنا، وأن 
نشرح األسباب وراء االختيارات التي نلجأ إليها. وكانت هذه املشاركة هامة في صياغة 
هيكلية  بناء  على  احلكومات  حث  في  جهودنا  شرح  على  وساعدتـنا  النهائي  النص 

السياسات الدولية الالزمة للتغيير. 

إنني آمل أن يساعدكم هذا التقرير، مع املعلومات اإلضافية الواردة في موقعنا اإللكتروني، 
على أن حتكموا بأنفسكم على مدى وفائنا بالتزامنا للمساهمة في التنمية املستدامة. 
كما آمل أيضاً أن يشجعكم هذا التقرير على إمعان النظر في الدور الذي تلعبونه في 
نظام الطاقة، والتغييرات التي يجب علينا جميعاً القيام بها حتى نبني مستقبالً لطاقة 

مسؤولة. 

يرون فاندر فير
الرئيس التنفيذي

يرون فاندر فير
الرئيس التنفيذي
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مضى،  عقد  منذ  املستدامة  التنمية  في  باملساهمة  مرة  ألول  التزامنا  كان 
وأدرجناها في «املبادئ العامة ألعمال شل» في عام ١٩٩٧. ومنذ ذلك احلني، زادت 

أهميتها بشكل كبير بالنسبة لنا. 

ما الذي تعنيه هذه الكلمات لشل
بالنسبة لنا، نقصد باملساهمة في التنمية املستدامة املساعدة على الوفاء باحتياجات 
العالم املتزايدة من الطاقة بأساليب تتسم باملسؤولية االقتصادية والبيئية واالجتماعية. 

باختصار، املساعدة على تأمني مستقبل لطاقة مسؤولة. 

باالحتياجات  الوفاء  على  تساعد  الطاقة  من  منتجات  وتوفير  بإيجاد  منا  التزام  وهذا 
وحسبما  التكلفة.  وامليسورة  األنظف  والطاقة  املالئمة  الطاقة  من  بسرعة  املتزايدة 
باستخدام  األمر  يتعلق  بنا،  اخلاصة  االستراتيجية  الطاقة  سيناريوهات  أحدث  في  ورد 
تكنولوجيتنا وخبرتنا ومهارتنا للمساعدة على بناء عالم «اططات» (انظر الصفحات 
٤-٧)، الذي يحقق التنمية االقتصادية وتأمني الطاقة وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد 
اإلنتاج  من   ٪٣ بالفعل  ننتج  إننا  اليوم.  مبنتجاتنا  يتعلق  االلتزام  هذا  من  وجزء  الكربون. 
العاملي من الغاز الطبيعي - الوقود األحفوري األنظف في االحتراق - (انظر الصفحة 
تخفيض  على  زبائننا  يساعد  مما  متطورة  تشحيم  ومواد  نقل  وقودات  نقدم  كما  ١٢)؛ 
القطران  من  منتجات  بتوفير  ونقوم  السيارات؛  وقود  مردودية  وحتسني  احمللية  انبعاثاتهم 
١٦-١٧). وجزء آخر من التزامنا يتعلق  األحسن والكيماويات األفضل (انظر الصفحتني 
باستثمار مواردنا اليوم من أجل املستقبل: بأن نكون رياديّـني في تطوير اجليل الثاني من 
الوقود العضوي املتميز بنسب منخفضة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون؛ وفي بناء 
قدراتنا بخصوص تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون؛ وفي العمل على خفض تكاليف 

الطاقة املتجددة. 

وإدارة  مرافقنا  وتسيـير  مشاريعنا  بناء  مثل  املسؤولة:  بالعمليات  أيضاً  التزام  أنه  كما 
البيئية  السلبية  آثارها  تقلل  وبحيث  مأمونة  بطرق  بنا  اخلاصة  التوريدات  شبكة 
السكان  لتوظيف  سعينا  يتضمن  االلتزام  هذا  إن  إيجابية.  منافع  وتقدم  واالجتماعية 
في  يظهر  أنه  كما   .(٢٨ الصفحة  (انظر  احملليني  واملورّدين  املقاولني  من  والشراء  احملليني 
كيفية قيامنا بحماية وصون صحة وسالمة موظفينا وجيراننا وإدراج ذلك في املقام األول 
املتعلقة  جهودنا  في  أيضاً  االلتزام  هذا  ويظهر   .(٢٢-٢٣ الصفحتني  الهتماماتنا (انظر 
بإدارة انبعاثاتنا، مبا فيها الغازات املسببة لالحتباس احلراري الناجمة عن نشاطاتنا، وفي 
طريقة استخدامنا ملوارد مثل الطاقة واملاء. ويتضح االلتزام كذلك من خالل اجلهود التي 
نبذلها لتخفيض اآلثار البيئية إلنتاج النفط من مصادر غير تقليدية مثل الرمال الزيتية 

(انظر الصفحة ١١). 

عقلية مختلفة
إن الوفاء بهذا االلتزام يتطلب منا إجراء توازن واعٍ بني املصالح القصيرة األمد واملصالح 
الطويلة األمد، وإدماج االعتبارات االقتصادية والبيئية واالجتماعية في قرارات أعمالنا، 
واملشاركة بانتظام مع املعنيني بشأننا. كما أن هذه العقلية تتعلق أيضاً بتصميمنا على 

مواجهة املشاكل االجتماعية والبيئية املستعصية من خالل االبتكار واملثابرة.

منوذج األعمال
قيمنا  مع  متطابقة  ألنها  املستدامة  التنمية  في  باملساهمة  التزامنا  عند  نزال  ال  إننا 
ومبادئنا. فالتنمية املستدامة جتعلنا شركة أكثر تنافسية وأكثر قابلية لتحقيق الربح. 
وهي تقربنا من زبائننا وموظفينا وعمالنا وجيراننا، وتقلل من مخاطرنا املالية والتشغيلية، 
وتعزز حتسينات الكفاءة واملردودية في عملياتنا، وتنشئ فرصاً ملشاريع جديدة مربحة في 

املستقبل.  
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معلومات عن شل
من نحن وما هو عملنا

نحن مجموعة شركات عاملية في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تعمل في أكثر 
من ١١٠ بلدان ولديها ما يناهز ١٠٤٫٠٠٠ موظف وعامل.

فرع أعمال االستكشاف واإلنتاج في شل يقوم بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 
واستخالصهما من مختلف أنحاء العالم. ويتم تنفيذ العديد من هذه النشاطات 
في شراكات عبر «مؤسسات مشتركة Joint Ventures» يتم إنشاؤها في معظم 

األحيان مع شركات النفط الوطنية. 

إلى  ونقله  الطبيعي  الغاز  بتسييل  يقوم  شل  في  والطاقة  الغاز  أعمال  وفرع 
الزبائن عبر كافة أرجاء العالم. ويقوم هذا الفرع بعملية حتويل الغاز إلى سوائل 
GTL، وذلك بتحويل الغاز الطبيعي إلى وقود اصطناعي أنظف في االحتراق، وإلى 
واالستثمار  الكهرباء  لتوليد  الرياح  طاقة  بتطوير  كذلك  ويقوم  أخرى.  منتجات 
باستخدام  تراخيص  الفرع  هذا  يصدر  كما  الشمسية.  الطاقة  تكنولوجيا  في 
تكنولوجيا تغويز الفحم اخلاصة بنا، وهي طريقة أنظف لتحويل الفحم إلى مواد 

تلقيم كيميائية وإلى طاقة. 

 Athabasca Oil Sands «أما فرع أعمال الرمال الزيتية، وهو «مشروع أثاباسكا للرمال الزيتية
Project، فإنه يستخلص القطران من الرمال الزيتية في ألبيرتا، غربي كندا، ويحولها إلى 

نفط خام اصطناعي.

هذا ويقوم فرع أعمال املنتجات النفطية بتصنيع ونقل وبيع مجموعة من املنتجات املشتقة 
من البترول حول العالم لالستخدام في املنازل واملصانع وفي وسائل النقل. ووحدة الوقودات 
املستقبلية وثاني أكسيد الكربون التابعة لهذا الفرع تقوم بتطوير وقودات مثل الوقودات 
العضوية والهيدروجني والوقودات االصطناعية املصنوعة من الغاز الطبيعي (مثل وقود حتويل 
الغاز إلى سوائل GTL) والتي ميكن استخراجها من الكتلة احليوية. كما تقوم هذه الوحدة 
بنشاطات ريادية لدى مختلف الشركات في إدارة ومعاجلة ثاني أكسيد الكربون. وبوجود ٤٦٫٠٠٠ 
محطة خلدمة السيارات لدينا، فإننا منتلك أكبر شبكة لبيع الوقود بالتجزئة في العالم حتت 

ماركة جتارية واحدة.

ويقوم فرع أعمال الكيماويات في شل بإنتاج البتروكيماويات لزبائننا من املؤسسات الصناعية. 
وتتضمن الكيماويات املواد األولية لألدوات البالستيكية والطالءات واملنظفات املستخدمة في 

تصنيع املنسوجات واللوازم الطبية واحلواسيب (أجهزة الكمبيوتر)..
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النفط
الطاقة الشمسية

الغاز
الرياح

الفحم
مصادر طاقة متجددة أخرى

الكتلة احليوية[أ]الطاقة النووية

كيف لتغيرات النظام العاملي للطاقة على مدار نصف القرن القادم أن تشغل 
بشكل  وأحفادنا  أطفالنا  بال  ستشغل  وكيف  كبير،  بشكل  جميعاً  بالنا 
مسؤولة -  لطاقة  مستقبل  بناء  في  بدورها  باالضطالع  ملتزمة  شل  إن  أكبر. 
عالم  وهو  االستراتيجية،  الطاقة  سيناريوهات  آخر  في  ذُكر  ما  حد  على  وذلك 

«اططات». 

حتديات الطاقة
سوف يحتاج العالم إلى كميات هائلة من الطاقة اإلضافية في العقود املقبلة لدعم 
النمو االقتصادي وتخفيض نسبة الفقر. ومن الواجب إبقاء إمدادات الدول من الطاقة 
مبأمن من أسباب التعطيل. كما ينبغي إنتاج هذه الطاقة بأساليب تتسم باملسؤولية 
البيئية واالجتماعية، مبا في ذلك التعامل مع االنبعاثات املسببة لالحتباس احلراري. إن هذا 
هو حتدي الطاقة. وسريعاً ما يصبح الوفاء بها أحد االختبارات الفاصلة واحلاسمة التي 

تواجه اتمع - وشركات الطاقة - في هذا القرن. 

هناك ثالث حقائق قاسية تزيد من صعوبة هذه التحديات. أولها أن الطلب على الطاقة 
ً لدخول العديد من الدول الكبرى في مرحلة التنمية االقتصادية األكثر  يتزايد بسرعة نظرا
ً على استخدام الطاقة. وثانيها أن من احملتمل أال تبقى إمدادات النفط والغاز التي  اعتمادا
٢٠١٥. ولسد هذه الفجوة، لن  يسهل استخراجها قادرة على مواكبة الطلب بعد عام 
يكون أمام العالم أي خيار سوى استخدام الطاقة مبردودية أكبر، وزيادة استخدام مصادر 
الطاقة األخرى. وهذا يعني املزيد من مصادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح والوقودات العضوية واملزيد من الطاقة النووية واملزيد من الفحم واملزيد من 
النفط والغاز الطبيعي اللذين يتم استخراجهما من أماكن مستعصية أو من مصادر غير 
تقليدية مثل الرمال الزيتية. وثالثها أنه بنتيجة لذلك، سوف تزيد انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون الصادرة عن استخدام الطاقة، واملسؤولة عن أكثر من نصف االنبعاثات املسببة 

ر املناخ.  لالحتباس احلراري من صنع البشر، حتى مع ازدياد ااوف بشأن ظاهرة تغيّ

التدافع - الطاقة األساسية حسب املصدر
عدد اإلكساجول (مليون تريليون جول) في العام

اططات - الطاقة األساسية حسب املصدر
عدد اإلكساجول (مليون تريليون جول) في العام

 [أ] تتضمن املصادر التقليدية مثل اخلشب والروث وغيرها.
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سيناريوهان للطاقة في املستقبل
ً، كيف سيستجيب العالم للتحديات؟ تصف سيناريوهات الطاقة االستراتيجية لشل  إذا

طريقني ميكن أن يسلكهما نظام الطاقة من اآلن وحتى عام ٢٠٥٠.

Scramble هو عالم يسود فيه التنافس الشديد بني كل دولة والدول  سيناريو التدافع 
أن  كما  حدة.  على  منها  لكل  الطاقة  من  مزيد  تأمني  أجل  من  تتدافع  بحيث  األخرى، 
ما  غالباً  املناخ  ر  وتغيّ الطاقة  باستخالص  املتعلقتني  لألزمتني  السياسية  االستجابات 
تكون تلقائية وحادة، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في األسعار وإلى فترات تتسم بالتباطؤ 

االقتصادي وزيادة االضطرابات. 

سيناريو اططات Blueprints هو سيناريو غير منظم في البداية، حيث تسفر املبادرات 
احمللية عن مزيج من السياسات واألساليب اتلفة للتعامل مع حتديات التنمية االقتصادية 
ر املناخ. وتصبح هذه اجلهود متناسقة بسرعة نسبياً، حيث تنجح املبادرات  وتأمني الطاقة وتغيّ
الفردية وينتهجها آخرون على نطاق أوسع. كما يبرز إطار للسياسة العاملية - مصحوباً 
بتكلفة عاملية النبعاث ثاني أكسيد الكربون - بحيث يؤدي ذلك إلى حتفيز االبتكار، وزيادة 
مردودية الطاقة، واحلد من آثار ارتفاع الطلب على الطاقة، وارتفاع حرارة اجلو احمليط باألرض، 

رد.  واملساهمة في احلفاظ على منو اقتصادي مطّ

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
 املزيد حول سيناريوهات الطاقة االستراتيجية اخلاصة بنا. 

www.shell.com/scenario s

في كل من هذين السيناريوهني، يتزايد استخدام الطاقة بشكل سريع، ولكن ذلك يكون 
أسرع في سيناريو التدافع. وال يستطيع مصدر طاقة واحد أو تكنولوجيا واحدة مبفردها 
الوفاء بالطلب وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبدالً من ذلك، ستكون هناك 
نصف  من  أكثر  تقدمي  في  األحفورية  الوقودات  وتستمر  شيء.  كل  من  للمزيد  حاجة 
الطاقة العاملية، مع أن تلك احلصة ستكون أقل بكثير من احلصة التي تقدمها اليوم 

(والبالغة أكثر من ٨٠٪) من إجمالي إمدادات الطاقة.

بيد أن هنالك فروقاً هامة. ففي سيناريو اططات، سوف تنمو طاقة الرياح والطاقة 
الشمسية بقوة بعد عام ٢٠٣٠. وفي حني أن استخدام الفحم يرتفع أيضاً مبعدل ثابت، 
فإنه سيتم بحلول عام ٢٠٥٠ احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون املنبعث من محطات 
الطاقة على نطاق واسع. أما في قطاع النقل، فستزيد بقوة الوقودات العضوية األقل 
ذات  الكهربائية  السيارات  ستعمل   ٢٠٣٠ عام  وبعد  الكربون،  أكسيد  لثاني   ً تصديرا

املردودية املرتفعة على تخفيض الطلب على الوقودات السائلة.  
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أهم  من  يعتبر  احلراري  لالحتباس  املسببة  االنبعاثات  ملعاجلة  طرق  إيجاد  إن 
التحديات التي تواجه اتمع على املدى البعيد. فعلى سبيل املثال، أقرّ اليوم 
املناخ،  بتغيّر  املعني  الدولي  احلكومي  الفريق  أجراه  الذي   ٢٠٠٧ عام  تقييم 
فعالً.  يحدث  اإلنسان  يسببه  الذي  املناخي  التغيّر  بأن  مؤكد،  شبه  نحو  وعلى 
واستـنـتج التقييم أيضاً أن انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري - من 
الطاقة والزراعة وإزالة الغابات واألحراج - ينبغي أن تبلغ ذروتها خالل ١٠ سنوات 
إلى ٢٠ سنة على أن تهبط بعد ذلك بشكل كبير، للتقليل من مخاطر املعدالت 

اخلطرة لتغيّر املناخ. 

وهي  قليلة،  احلكومية  فالسياسات   .Scramble التدافع  سيناريو  في  يحدث  ال  ذلك  إن 
ونتيجة  احلراري.  لالحتباس  املسببة  الغازات  ملعاجلة  ال  فعّ إطار  يوجد  وال  متأخرة.  تأتي 
لذلك، سترتفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات األخرى املسببة لالحتباس احلراري 
مبعدل ثابت حتى عام ٢٠٤٠ تقريباُ. وبحلول عام ٢٠٥٠، ستتجه انبعاثات الغازات املسببة 
لالحتباس احلراري نحو مستويات تركيز في الغالف اجلوي أعلى بكثير من املستويات التي 

يعتبرها العلماء مأمونة. 

في سيناريو اططات Blueprints، تقوم االس البلدية واحلكومات الوطنية باستحداث 
معايير وضرائب جديدة وسياسات أخرى لتغيير السلوك، وحتسني كل من مردودية الطاقة 
واألداء املتعلق بثاني أكسيد الكربون في املباني والسيارات واملركبات ووقودات النقل. وفي 
املتاجرة  أنظمة  تكتسب  كما  منسقة.  سياسات  على  السياسيون  يتفق  األمر  نهاية 
ً معترفاً به دولياً النبعاثات الغازات املسببة  ً دوليني، وتضع سعرا باالنبعاثات قبوالً وانتشارا
لالحتباس احلراري، ويؤدي ذلك إلى تسريع االبتكار. ونتيجة لذلك، ترتفع مردودية وقود السيارات 
ينطلق  ثم   .٢٠٣٠ عام  بعد  ملحوظاً  اختراقاً  الكهربائية  السيارات  وحتقق  كبير.  بشكل 
األمر  الصناعية -  املواقع  في  الكربون  أكسيد  ثاني  وتخزين  احتجاز  تكنولوجيا  استخدام 
الذي يعتبر جوهرياً ملعاجلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وبحلول عام ٢٠٢٠، سيتوقف تزايد 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومن ثم ستبدأ في االنخفاض تدريجياً. وبحلول عام ٢٠٥٠، 
فإن مستويات الغازات املسببة لالحتباس احلراري الواردة في سيناريو اططات ستصبح في 
مسارها الصحيح لتثبيتها على مستويات في الغالف اجلوي أقل بكثير من تلك الواردة في 
ر املناخ واضحاً. وحتى  سيناريو التدافع. ولكن سيناريو اططات يجعل أيضاً مقياس حتدي تغيّ
مع هذه التغيّرات املتنوعة والسريعة - والتخفيضات في انبعاثات الغازات األخرى املسببة 
لالحتباس احلراري، مثل غاز امليثان الناجت عن أعمال الزراعة - فإن معدالت الغازات املسببة 
لالحتباس احلراري في اجلو في سيناريو عالم اططات تبقى ثابتة عند مستويات أعلى من 

ً في املليون، وهذا ما يدعو إليه العلماء حالياً.  ٤٥٠ جزءا

اخلروج عن التقاليد - العمل من أجل عالم اططات
لكي  املاضية  سنة   ٣٠ الـ  مدار  على  السيناريوهات  استعمال  في  السباقني  كنا  لقد 
ليست  فالسيناريوهات  فيه.  والنجاح  له  واإلعداد  ر  املتغيّ العالم  فهم  على  تساعدنا 
دة للمستقبل. ولكنها بدالً من ذلك  توقعات أو تكهنات كما أنها ال تبدأ من أهداف محدّ
وقد  عقود.  ة  عدّ مدار  على  العاملي  الطاقة  نظام  تطوير  لكيفية  معقولة  بدائل  تصف 
استخدمنا السيناريوهني املذكورين أعاله دائماً الختبار استراتيجية أعمالنا - مع التأكد 
على  السيناريوهني  ألحد  تفضيلنا  عن   ً أبدا نعرب  ولم  منهما.  كل  في  ستنجح  أنها  من 
املناخ  مخاطر  إدارة  على  للمساعدة  احلاجة  أن  إذ  املرة.  هذه  مختلف  الوضع  ولكن  اآلخر. 
التنمية  في  باملساهمة  بالتزامنا  للتمسك  واحلاجة  بعدنا،  القادمة  ولألجيال  ملستثمرينا 
املستدامة، تعنيان أننا نفضل بقوة النهج املشار إليه في سيناريو عالم اططات على 
النهج الوارد في سيناريو عالم التدافع. وبسبب استجابته الواسعة النطاق للسياسات، 
والتكاليف العاملية النبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري، يؤدي سيناريو اططات إلى 
حدوث انبعاثات أقل من االنبعاثات الواردة في سيناريو التدافع، كما أنه يوضح االجتاه الذي 
املدى  على  أيضاً،  نعتقد  ونحن  الطاقة.  حتديات  ملواجهة  املبذولة  اجلهود  تسلكه  أن  يجب 
البعيد، بأن سيناريو اططات يقدم عاملاً أفضل لكي متارس شل أعمالها. إننا نحشد التأييد 
والدعم للسياسات التي يصفها سيناريو اططات، ونسعى إلجراء عدد من التحسينات 

التكنولوجية املطلوبة. 

هذه  من   ً عددا فإن  التقرير،  هذا  في  املتبقي  اجلزء  يستعرض  وحسبما  تتطور،  جهودنا  إن 
إيجاد  على  للمساعدة  النطاق  واسع  جهد  هو  وأحدها  مسبقاً.  واضحة  تظهر  اجلهود 

الطاقة  شركات  ضمن  الدعم  حشد  ذلك  في  مبا  التغيير،  إلحداث  الصحيحة  الظروف 
الة تتعلق بثاني أكسيد الكربون. ويرجع هذا إلى أن ما يقوم به صانعو  إلطار سياسات فعّ
االبتكارات  لتشجيع  حاسماً   ً أمرا سيكون  القادمة  اخلمس  السنوات  في  السياسات 
واالستثمارات الهائلة املطلوبة (انظر الصفحة ٧). واجلهد الثاني هو اندفاعنا، بصفتنا 
الثاني  اجليل  من  عضوية  وقودات  تطوير  نحو  النقل،  لوقودات  العالم  مورّدي  أكبر  أحد 
ً لثاني أكسيد الكربون، ونحو مساعدة السائقني على  تكون أكثر استدامة وأقل تصديرا
استخدام وقود أقل من خالل توفير وقودات ومواد تشحيم متطورة (انظر الصفحة ١٤). 
واجلهد الثالث هو بناء قدراتنا في احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وتطوير اخلبرات 
والتحالفات املطلوبة لنقل هذه التكنولوجيا احلاسمة من املرحلة التجريبية إلى مرحلة 
االنتشار الواسع خالل عقد واحد من الزمن. واجلهد الرابع هو املساعدة على توفير كهرباء 
في  األنظف  الطبيعي  الغاز  إنتاج  في  االستثمار  مواصلة  خالل  من  أقل  انبعاثات  ذات 
من  تـتمكن  حتى  املتجددة  املصادر  من  الطاقة  تكلفة  لتخفيض  والسعي  االحتراق، 
مسؤولة بيئياً واجتماعياً إلنتاج النفط والغاز  املنافسة. واجلهد اخلامس هو إيجاد طرق 
اللذين يحتاجهما العالم من أماكن نائية مثل املنطقة القطبية الشمالية، ومن مصادر 

غير تقليدية مثل الرمال الزيتية. 

ل اجلذري واألهداف الطوعية للشركة التحوّ
الغازات  انبعاث  من  كبير  بشكل  للحد  طوعية  أهدافاً  ألنفسنا  وضعنا   ،١٩٩٨ عام  في 
املسببة لالحتباس احلراري من عملياتنا. وقد حققنا هدفنا األول في عام ٢٠٠٢، ونواصل 
الناجمة  احلراري  لالحتباس  املسببة  االنبعاثات  إبقاء  وهو  الثاني،  هدفنا  لتحقيق  عملنا 
عن عملياتنا عند معدل يكون على األقل ٥٪ دون معدل العام ١٩٩٠، وذلك بحلول عام 
فيه  ندرت  وقت  في  االلتزام  وأظهرت  جهودنا،  تركيز  على  األهداف  ساعدتنا  وقد   .٢٠١٠
السياسات احلكومية ولم يقبل باتخاذ إجراءات عالجية إال عدد قليل من شركات النفط 
ر املناخ. وفي الوقت  والغاز. ولكن العالم حترّك إلى األمام، كما حترك مقياس حتديات تغيّ
احلاضر، فإننا نعتبر شركة النفط والغاز الكبرى الوحيدة التي ال يزال لها هدف بتخفيض 
اجلهود  على  االعتماد  بأن  نؤمن  ال  ولكننا  احلراري.  لالحتباس  املسببة  انبعاثاتها  إجمالي 
ر املناخ.  الطوعية التي تقوم بها كل شركة مبفردها هو الطريقة املثلى ملواجهة ظاهرة تغيّ
مواجهة  على  للعمل  القطاعات  وكافة  الشركات  جميع  دفع  أجل  ومن  ذلك،  من  وبدالً 
الطاقة  مصادر  تكافئ  التي  احلكومية  التنظيمية  القواعد  نشجع  فإننا  الظاهرة،  تلك 
نسعى  أننا  كما  الطاقة.  ملردودية  معدالً  واألعلى  الكربون  أكسيد  لثاني   ً تصديرا األقل 
أيضاً لتحقيق أهداف لكل مرفق من املرافق، وذلك ملساعدة عملياتنا على حتسني مردودية 
طاقتها وإدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتطمح معظم املرافق ألن تكون مستويات 
انبعاث ثاني أكسيد الكربون منها ضمن أفضل ٢٥٪ بني املرافق املماثلة. إن حتقيق ذلك 
سوف يتضمن اجلمع بني مردودية أعلى للطاقة وإحراز تقدم مطرد في عمليات احتجاز 

وتخزين ثاني أكسيد الكربون. 

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
األثر الكربوني ملنتجاتنا  

معاجلة انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري الناجمة عن عملياتنا  
مساعدة الزبائن على تخفيض انبعاثاتهم  

سعينا من أجل احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون  
ر املناخ حشد الدعم واملساندة لسياسات مواجهة ظاهرة تغيّ  
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البحوث حول الوقودات العضوية في مختبر شل
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 ً ً - وألن وضع السياسات هام جدا مبا أن التغييرات املطلوبة في نظام الطاقة كبيرة جدا
إلجنازها - فإننا قمنا مبضاعفة جهودنا التي نبذلها مع احلكومات حلشد التأييد لعالم 
اططات. وبالنسبة للبعض، قد يعني حشد التأييد أن تقوم الشركات مبنع التغيير 
م خبراتنا ونعمل  أو أن تنهض مبصاحلها الذاتية الضيقة. ولكننا ندعو إلى التغيير، ونقدّ

بالتعاون مع احلكومات والشركات والشركاء اآلخرين في اتمع.

إننا نتبادل معرفتنا الفنية واخلبرة وفهم نظام الطاقة مع صانعي السياسات بصورة 
على  االستراتيجية  الطاقة  سيناريوهات  بعرض  نقوم  املثال،  سبيل  فعلى  مباشرة. 
والتنازالت  التحديات  فهم  على  ملساعدتها  وذلك  الدولية،  واملؤسسات  احلكومات 
حتالفات  بناء  في  أيضاً  نساعد  كما  مسؤولة.  لطاقة  مستقبل  لبناء  ة  املاسّ واحلاجة 
بني الشركات واحلكومات واملنظمات غير احلكومية، وهي حتالفات ضرورية إليجاد الدعم 
الة. وعلى سبيل املثال، نحن جزء من «الشراكة األمريكية للعمل من أجل  لسياسات فعّ
ر املناخي  املناخ». كما أننا عضو في الس التوجيهي للجنة احلوار غلني إيغلز حول التغيّ
ضمن مجموعة الدول الكبرى الثماني، ونحن نشارك في «الشراكة البريطانية خلفض 

الكربون من السيارات». 

األسعار العاملية لثاني أكسيد الكربون 
ونهج التعامل في كل قطاع على حدة

معاجلة  إلى  ترمي  دولية  لسياسات  عام  إطار  إنه  له؟  التأييد  نحشد  الذي  ما   ،ً إذا
بتشجيع  وتقوم  الكربون،  أكسيد  ثاني  النبعاث   ً سعرا وحتدد  الكربون  أكسيد  ثاني 
التكنولوجيا واالستثمارات الالزمة لزيادة مردودية الطاقة وتقليل كثافة ثاني أكسيد 
وقد  الدولية.  املنافسة  قواعد  تشويه  عدم  مراعاة  مع  الطاقة،  إمدادات  من  الكربون 
إلى  اتباعها،  حال  في  ستؤدي،  طرق  خارطة   ٢٠٠٧ عام  أواخر  في  بالي»  «إعالن  وضع 
ً لالتفاق العام على ضرورة العمل، يجب أن ينصب  حتقيق اإلطار العام املذكور. ونظرا
مختلفة  ومعاهدات  اتفاقيات  إنشاء  إلى  ندعو  إننا  التفاصيل.  على  اآلن  االنتباه 
الطاقة،  وقطاع  الثقيلة  للصناعات  باالنبعاثات  املتاجرة  أنظمة  اتلفة:  للقطاعات 
أكسيد  ثاني  وتخزين  احتجاز  لتكنولوجيا  السريع  والنشر  للتجربة  بحوافز  مقرونة 
يتميز  الذي   - النقل  قطاع  أما  املتجددة.  للطاقة  وثابتة  بسيطة  وبأهداف  الكربون، 
مبئات املاليني من مصادر انبعاثاته الصغيرة - فإنه بحاجة لوضع أهداف صارمة ملردودية 
االستخراج  مرحلتي  بني  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  خلفض  وحوافز  السيارات 
واالستخدام النهائي للوقود. وستكون هناك حاجة أيضاً لوضع إجراءات إلدارة ازدحام 
املرور واستخدام الطرقات. وسوف تكون املعايير الصارمة حول مردودية الطاقة أكثر 

فعالية للمباني واألجهزة واألدوات املنزلية. 

احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون
ً في تخفيض  ً كبيرا ينبغي أن تلعب تكنولوجيا احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون دورا
االنبعاثات من قطاع الطاقة والقطاع الصناعي. إننا جزء من حتالف واسع اسمه «منبر 
التكنولوجيا األوروبية حملطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود األحفوري بدون انبعاثات 
(ZEP)» وهو يطلق اجلهود الرائدة لتطوير هذه التكنولوجيا الواعدة. والهدف من ذلك 
هو تسريع انطالقة املشاريع التجريبية، لكي يتسنى االستخدام التجاري لتكنولوجيا 
التكنولوجيا  «منبر  ويضم   .٢٠٢٠ عام  بحلول  الكربون  أكسيد  ثاني  وتخزين  احتجاز 
األوروبية حملطات توليد الكهرباء العاملة بالوقود األحفوري بدون انبعاثات» املفوضية 
األوروبية والصناعة األوروبية واملنظمات غير احلكومية والعلماء واخلبراء البيئيني. ويرجع 
 ً ً برنامجاً رائدا الفضل بشكل جزئي جلهود منبر ZEP، حيث أطلق االحتاد األوروبي مؤخرا
لبناء ١٠ - ١٢ محطة جتريبية لتوليد الكهرباء تطبق تكنولوجيا احتجاز وتخزين ثاني 
أكسيد الكربون بحلول عام ٢٠١٥. وال وقت لدينا لنضيعه. إن كل تأخير لسنة واحدة 
في االنطالقة الواسعة لتكنولوجيا احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون يضيف أكثر 
من جزء واحد في املليون ملستويات ثاني أكسيد الكربون العاملية الطويلة األجل في 

الغالف اجلوي.  
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املسؤولية  «لشركة  التنفيذي  العام  واملدير  الرئيس   ،Aron Cramer كرمير  آرون 
االجتماعية»، يجري مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة شل يرون فاندر فير 

حول استراتيجية أعمال شل ودورها في تأمني مستقبل لطاقة مسؤولة. 

توضح أحدث سيناريوهات شل للطاقة االستراتيجية أن تغيّر املناخ يعتبر من التحديات 
ة.  فهل يتحرك العالم بالسرعة الكافية ملواجهة هذا التحدي؟  امللحّ

إلدارة  كثيرة  بأعمال  القيام  ميكن  ولكن  قاسياً  حتدياً  سيكون  أنه  السيناريوهات  توضح 
قة على  االنبعاثات املسببة لالحتباس احلراري - إذا قام العالم سريعاً باتخاذ إجراءات منسّ
نطاق واسع. وقد أظهر إعالن بالي في ديسمبر/ كانون األول ٢٠٠٧ أن حكومات الواليات 
املتحدة األمريكية والصني والهند مستعدة للعب دور نشط في العملية احلالية اخلاصة 
ر املناخ. أما اآلن فهناك حاجة لوضع  بإنشاء إطار عام لسياسات دولية ملواجهة ظاهرة تغيّ
خطط عملية. فالعالم يدرك على األقل أن هذه الظاهرة تعتبر مشكلة. ولم أعد أسمع 

احلكومات تقول «دعونا ندرسها ملدة خمس سنوات أخرى وال نقوم بأي شيء.» 

إذاً، ما هو العمل األكثر إحلاحاً الذي تريد من احلكومات القيام به؟ 
أنا أريدها أن تقرأ سيناريو «التدافع» اخلاص بنا. فإذا لم حتبذه - وهذا ما لن يحدث - يتعني 
قطاع  أي  أو  دولة  أي  تستطيع  ال  به.  والعمل  سيناريو «اططات»  قراءة  عندئذ  عليها 
ً هاماً يجب علينا القيام به، ولكن  اقتصادي القيام بذلك بشكل منفرد. إذ أن لنا جميعاً دورا
في هذه املرحلة، يعتبر العمل احلكومي هو الدور األكثر أهمية. حيث يتعني على احلكومات 
وضع سياسات دولية لتخفيض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري، مبا فيها ثاني 
أكسيد الكربون، وبدون تشويه روح املنافسة. ومن أجل ذلك، فإننا نحتاج لتحديد سعر 
النبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولرسم أهداف واقعية وقابلة للتصديق تشمل خفض 

االنبعاثات واستخدام الطاقة املتجددة ووضع إجراءات حول مردودية الطاقة. 

ل الذي تصفه؟  ما الذي تقوم به شل لتسريع التحوّ
ر التكنولوجيات  إننا نقوم باستمرار بتحسني مردودية الطاقة في عملياتنا، كما أننا نطوّ
التي تستهدف تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتعتبر هاتان املساهمتان من أهم 
املساهمات التي نقوم بها. ولعل هذا هو السبب في قيامنا مبضاعفة جهود البحث والتطوير 
ن مردودية  حول اجليل الثاني من الوقودات العضوية والوقودات ومواد التشحيم التي حتسّ
الطاقة، وتكنولوجيا احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون. هذا وال تزال تكنولوجيا احتجاز 
رها، وهناك عقبات عملية ال بدّ من  وتخزين ثاني أكسيد الكربون في املراحل األولى لتطوّ

تخطيها، ولذلك فإن هناك حاجة ماسة للمزيد من املشاريع التجريبية. وإذا حتركت احلكومات 
وشركات الطاقة بسرعة، ميكن أن نبدأ مبشاهدة عملية احتجاز وتخزين لكمية كبيرة من 

ثاني أكسيد الكربون بحلول عام ٢٠٢٠ تقريباً.

تغييرات  إلجراء  عالنية  ندعو  إننا  مساهمتنا.  في  آخر  هاماً   ً جزءا التأييد  حشد  ويعتبر 
جريئة على نظام الطاقة، وليس فقط أن ننتظر لنرى ما سيحدث. وأنا أكتب أكثر من أي 
وقت مضى مقاالت في الصحف حول سياسة الطاقة - وأقوم بإضافة إشارة اإلحلاح/ 
االستعجال حول هذا املوضوع. إنني أستخدم سيناريوهاتنا اجلديدة مع رؤساء احلكومات 
ً إلنشاء التحالفات  حول العالم للتأكيد على ضرورة العمل.  كما أنني أمضي وقتاً كثيرا
من أجل التغيير، وأتعاون مع جماعات تساهم في تقدمي النصح واملشورة للحكومات بشأن 
وضع السياسات، مثل «الس العاملي للمؤسسات التجارية من أجل تنمية مستدامة» 

و «الطاولة املستديرة األوروبية للقادة الصناعيني».

 ً كيف توفّق بني احلاجة لتخفيض االنبعاثات واستراتيجية أعمال شل، التي تتضمن اعتمادا
أكثر على موارد حتتوي على ثاني أكسيد كربون أكثر، مثل الرمال الزيتية؟ 

نعتقد أنه ستكون هناك حاجة ملصادر النفط والغاز غير التقليدية، مثل الرمال الزيتية، 
ويدل  لتطويرها.  مسؤولة  طرق  بإيجاد  ملتزمون  ونحن  الطاقة،  إمدادات  تأمني  أجل  من 
السيناريوهان على أن نقص إمدادات املصادر التقليدية سوف يظهر في عام ٢٠١٥ تقريباً. 
وسنحصل على دعم من املردودية األعلى والوقودات العضوية ومصادر الطاقة املتجددة 

األخرى، ولكنها لن تكون وحدها كافية. 

وبصراحة، يعتبر تأمني الطاقة وثاني أكسيد الكربون من األمور الهامة لدرجة أنني ال 
ً سيطرتها  أعتقد أن من الصواب أن نترك األسواق تقرر ذلك. وستؤكد احلكومات مجددا
النووية  الطاقة  كمية  في  للتحكم  املقبلة  السنوات  في  للطاقة  اتلطة  املوارد  على 
املستخدمة وكمية الفحم والنفط والغاز؛ والتحكم في مدى مساهمة الشعوب في 
حتسني اجلهود للحفاظ على الطاقة؛ وما إذا كان استخدام تكنولوجيا احتجاز وتخزين 
ثاني أكسيد الكربون سيتم على نطاق واسع لتخفيض االنبعاثات؛ وماهية الدور الذي 

يجب أن تلعبه الرمال الزيتية، وما إلى ذلك. 
توجد لدى شل أهداف لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حتى عام ٢٠١٠، ولكن ليس 

إلى ما بعد ذلك. ملاذا؟ 
ألن األهداف الطوعية من قبل عدد قليل من الشركات لن تتكلل بالنجاح. فهناك حاجة 
بدون  الشامل  االقتصاد  أجزاء  عبر  االنبعاثات  تخفيض  أجل  من  حكومية  لسياسات 
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تشويه لروح املنافسة. وبعد عام ٢٠١٠، سوف نسلك نهجاً مختلفاً، وأعتقد أنه سيكون 
شركة  لكل  اإلفرادية  العمليات  على  التركيز  خالل  من  األهداف  لتحقيق  فعالية  أكثر 
على حدة. نحن نريد أن يتم ترتيب معظم مرافقنا ومؤسساتنا من بني أفضل ٢٥٪ من 
املماثلة  والغاز  النفط  مبرافق  مقارنة  الكربون،  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تصدر  التي  املرافق 
ال يستحق أن نسعى  التي تديرها شركات طاقة أخرى. وهذا معيار واضح وملموس وفعّ

لتحقيقه. 

مبا أنكم تستهدفون أن تكونوا في الربع األعلى بني الشركات، أال تستطيعون كسب سباق 
هنا جميعاً في االجتاه اخلاطئ؟  يوجّ

ً فقط من املسألة. إنها تساعدنا على  ً واحدا تعتبر املستويات املستهدفة للمرافق جزءا
حتسني أدائنا التشغيلي. وسيتشكل ملف أكبر من األسئلة - حول أنواع الطاقة التي 
يتم االستثمار فيها وحول كميتها - وذلك من خالل اإلطار العام للسياسات الذي حتدثنا 

عنه. 

مبناسبة احلديث عن خيارات املشاريع، هل تغيرت وجهة نظركم حول االستثمار في الطاقة 
املتجددة مع وصول سعر برميل النفط إلى ١٠٠ دوالر؟ 

تشكل أسعار النفط املرتفعة مظلة لتطوير مصادر الطاقة املتجددة. لقد رفعنا النفقات 
املتعلقة بوقودات النقل العضوية - وخاصة اجليل الثاني منها الذي ال يزاحم املزروعات 
الغذائية على مساحة األرض وموارد املياه. إنها تعزز نقاط قوتنا كشركة لها خبرة ١٠٠ 
األفضل،  العضوية  للوقودات  وبالنسبة  اجلودة.  الفائقة  النقل  وقودات  توفير  في  سنة 
هذه  معظم  العقول  تتولى  حيث   - والتطوير  االستكشاف  مرحلة  في  اجلميع  يزال  ال 
العملية. إننا نعمل لالنتقال إلى مرحلة النشر. ونحن نعتقد أن بإمكاننا إقامة مؤسسات 
جتارية خاصة بالوقودات العضوية تكون لها مصادر مستدامة على نطاق جتاري، بحيث 

ميكن أن تعمل في نهاية املطاف بدون إعانات من أحد. 

بقيت ظروف التشغيل في نيجيريا صعبة في عام ٢٠٠٧. فهل ترى أي بصيص نور في نهاية 
النفق املظلم؟ 

استثنائية  ظروف  حتت  يعملون  الذين  هناك،  وعمالنا  ملوظفينا  االحترام  كل  ن  أكّ إنني 
صعبة. لقد أجنزنا عملياتنا البحرية على نحو جيد في العام املاضي، وتوسعت الطاقة 
لعملياتنا  بالنسبة  أما  املسال.  الطبيعي  بالغاز  اخلاصة  املشتركة  ملؤسساتنا  اإلنتاجية 

األمور  من  التمويل  وحتديات  األمني  الوضع  يزال  فال  النيجر،  نهر  دلتا  في  اليابسة،  على 
من  برميل  مليون  نصف  من  يقرب  ما  أن  يعني  مرافقنا  إلى  احملدود  وصولنا  إن  اخلطيرة. 
برنامجنا  في  كبير  تقدم  حتقيق  املستحيل  من  وكان  اإلنتاج  خارج  بقيت  والغاز  النفط 
مع  مباحثات  جنري  إننا  نور؟  بصيص  أي  أرى  هل  وعليه،  املتواصل.  الغاز  اشتعال  إلنهاء 
احلكومة وغيرها بشأن الوضع األمني. إذ أن احملافظة على سالمة موظفينا تبقى دائماً 
على رأس أولوياتنا. كما أنني آمل في أن تسفر محادثاتنا مع احلكومة عن تأسيس طرق 

ووسائل جديدة لتمويل نشاطات النفط والغاز.
 

شل  التزام  يعتبر  هل  الوطنية،  النفط  شركات  ونهوض  املوارد  على  التزاحم  تزايد  مع 
بالتنمية املستدامة نقطة حسنة أم سيئة على صعيد التنافس؟

إنه حتماً نقطة حسنة. حيث تعتبر التنمية املستدامة تذكرة دخول أكثر مما كانت عليه 
املشاريع  لتنفيذ  الدخول  مفتاح  هو  مبسؤولية  العمل  بأن  قناعة  على  إنني  املاضي.  في 
البالغة الصعوبة التي تـُدفع إليها بشكل حتمي شركات مثل شركة شل. وبالنسبة لي، 
من الواضح أن قضايا التنمية املستدامة مثل ثاني أكسيد الكربون متثل فرصاً لإلقدام 
على مشاريع استثمارية لشركتنا، وال متثل تهديدات نخاف منها. كما أنني أنظر إليها 
وكأنها جزء هام من دوري كقائد لتذكير موظفي شل والعاملني لديها بفرص األعمال 
 ً التجارية التي سنحصل عليها من خالل توفير طاقة مسؤولة، األمر الذي يعتبر مصدرا

حقيقياً للتميز عن منافسينا. 

هل أنت راضٍ عن أداء شل في التنمية املستدامة في عام ٢٠٠٧؟ وما هو الشيء اتلف الذي 
تخطط للقيام به في عام ٢٠٠٨؟ 

ً. إنها ليست وظيفتي أو طبيعتي. فأنا أتشجع عندما أرى أن األداء املتعلق  لست راضياً أبدا
بالسالمة يتحسن في عام ٢٠٠٧، ولكن هناك حاجة ملزيد من اجلهد حتى نتخلص من كافة 
احلوادث والوفيات. إنني أعتقد أن أداءنا العام املتعلق بالتنمية املستدامة استمر في التحسن. 
كما أنني أدرك أنه ال ميكن احلكم على التقدم في األجندة الكاملة للتنمية املستدامة في 
العام  في  أننا  آمل  فإنني  ولذلك  مفصلية.  مراحل  د  يحدّ أن  للمرء  ميكن  ولكن  واحد،  عام 
املقبل سنشارك بفاعلية ونشاط في مشروع واحد على األقل من مشاريع احتجاز وتخزين 
ثاني أكسيد الكربون - وأال ندرس فقط جدواه االقتصادية بل نبدأ بالفعل في تطويره. كما 
آمل أيضاً أن تعم رسائل «سيناريواططات» اخلاص بنا على نطاق واسع بحلول نهاية عام 

  .٢٠٠٨

”إنني على قناعة بأن العمل مبسؤولية 
هو مفتاح الدخول لتنفيذ املشاريع 
البالغة الصعوبة التي تـُدفع إليها 
بشكل حتمي شركات مثل شركة 

شل.“
يرون فاندر فير

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
آخر حتديث الستراتيجيتنا  – 

مشاريعنا الكبرى – 

  www.shell.com/strategy
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معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
االختراقات في تكنولوجيا املياه العميقة – 

مشاريعنا الرئيسية في أعماق املياه – 
البحث عن النفط والغاز الطبيعي في املنطقة القطبية – 
تطوير الرمال الزيتية في كندا بطريقة تتحلى باملسؤولية – 

  www.shell.com/projects

في كل من السيناريوهني، هناك حاجة ماسة للنفط العسير أو صعب االستخراج 
الرمال  ومن  القطبية،  املنطقة  مثل  النائية  املناطق  ومن  احمليطات  أعماق  من   -
الزيتية - لسد فجوة اإلمدادات التي ستلقي بظاللها في عام ٢٠١٥ تقريباً. كما 
يعتبر استخدام إمكاناتنا التكنولوجية ومهاراتنا لتوفير هذا النفط العسير أو 
ما يسمى بالنفط املستعصي، والقيام بذلك بطرق تتحلى باملسؤولية والوعي 

للشؤون واملتطلبات البـيئية، من العناصر احملورية في استراتيجية أعمالنا.

في أعماق املياه
إن التكنولوجيا التي نستخدمها تساعد في الكشف عن احتياطيات النفط والغاز حتت 
مياه البحار واحمليطات، حتى أعماق يصل أقصاها إلى ٣٫٠٠٠ متر حتت سطح املاء، بحيث 
نتغلب على صعوبات وحتديات الضغط املرتفع ودرجات البرودة املتجمدة. لقد كانت شل 
القرن  سبعينيات  في  املياه  أعماق  من  النفط  إنتاج  في  والسباقة  الرائدة  الشركة  هي 
التكنولوجية  الناحيتني  من  الصدارة  مركز  احتالل  على  حريصة  تزال  ال  وهي  املاضي، 
والتجارية. وفي عام ٢٠٠٧، بدأت شل العمل في مشروعني ضخمني جديدين في البحر: 
مشروع BC-10 جتاه ساحل البرازيل ومشروع مركز برديدو Perdido في خليج املكسيك 
قبالة الواليات املتحدة، والذي سيضمّ منصة اإلنتاج األعمق في العالم. وقد قررنا أيضاً 

تطوير حقل جوموسوت كاكاب Gumusut-Kakap قبالة ساحل ماليزيا. 

املنطقة القطبية
إن خبراتـنا وقدراتـنا التكنولوجية تساعدنا أيضاً على العمل مبسؤولية في املنطقتني 
القطبية وشبه القطبية في أالسكا وكندا والنرويج وروسيا، حيث ميكن أن تكون الظروف 
الطبيعية قاسية، وتكون البيئة هشة، وحيث تبرز احلاجة ملراعاة النمط التقليدي حلياة 

السكان احملليني.  
شركة  مع  بالتعاون  الغربية  سيبيريا  في   Salym ساليم منطقة  في  النفط  ننتج  إننا 

الرمال الزيتية
تعتبر الرمال الزيتية خليطاً من الرمال والنفط الثقيل. فإذا وُجدت على مقربة من سطح 
األرض، يتم حفرها في مناجم مكشوفة ويتم فصل النفط عنها باستخدام مياه دافئة. 
ولكن إذا وُجدت في مكامن أعمق حتت سطح األرض، فإن النفط يتم دفعه للتدفق نحو 
السطح عبر آبار تقليدية، ويتم ذلك في معظم األحيان بتسخني املزيج في مكانه حتى 

يتدفق. 

بعد  العالم  في  للنفط  مصدر  أكبر  ثاني  هي  كندا  في  الزيتية  الرمال  أن  ويُعتقد  هذا 
ً للنقل يتطلب  اململكة العربية السعودية. إن استخراج هذا النفط وتكريره ليصبح وقودا
كمية ضخمة من املاء، وكمية من الطاقة أكثر مما يحتاجه النفط التقليدي. وذلك يعني 
املالئمة  الزيتية  الرمال  حياة  دورة  أثناء  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  املزيد  إصدار 

إلنشاء املناجم، واملزيد أيضاً للقيام بأعمال اإلنتاج في مكان االستخراج.

أول  منه)   ٪٦٠ شل  متلك  (الذي  الزيتية»  للرمال   Athabasca أثاباسكا  «مشروع  يُعتبر 
مشاريعنا للرمال الزيتية القابلة الستخراج النفط منها. وتبلغ القدرة اإلنتاجية للعمليات 
احلالية ١٥٥٫٠٠٠ برميل نفط في اليوم، كما جتري العمليات اإلنشائية على قدم وساق 

لتوسيع املشروع وزيادة قدرته اإلنتاجية بـ ١٠٠٫٠٠٠ برميل نفط في اليوم.

والطاقة  املاء  كميات  كبير  حد  إلى  ـّض  خفـ احلالية  للعمليات  املتطور  التصميم  إن 
املستعملة أثناء املعاجلة، باملقارنة مع العمليات في مشاريع أخرى للرمال الزيتية. كما أن 
العملية تتميز بخطة ملعاجلة الغازات املسببة لالحتباس احلراريّ جرى تطويرها مبساعدة 
الهيئة االستشارية املستقلة حول التغير املناخي، التي أنشأتها شركة «شل كندا». وقد 
ً لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  وضعت اخلطة املذكورة هدفاً طوعياً متشددا
االندماج  بسبب  حلها  مت  املذكورة  الهيئة  أن  حني  وفي   .٢٠١٠ العام  بحلول   ٪٥٠ بنسبة 
الكامل لعمليات شركة شل كندا مع مشاريعنا العاملية لعام ٢٠٠٧، إال أن مساهماتها 
الكبيرة ستستمر في دعم أعمالنا من أجل حتقيق النـتيجة املستهدفة عام ٢٠١٠. فعلى 
سبيل املثال، يتم النظر في مشروع كويست Quest الضخم الحتجاز وتخزين ثاني أكسيد 
الكربون بحيث يقوم بتخزين أكثر من ١ مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون الصادر 
مشروع أثاباسكا. وفي تقييم حاسم  عن جهاز حتسني درجة ونوعية الرمال الزيتية في 
أجري في أوائل سنة ٢٠٠٨ لقابلية االكتفاء واالستدامة ملشاريع الرمال الزيتية، أقرّ كل 
من معهد مببينا Pembina Institute والصندوق العاملي للحياة البرية WWF بالدور الرياديّ 

الذي تقوم به العملية احلالية التي ننفذها.

ً من مشاريع الرمال الزيتية املوضعية الصغيرة في منطقتيْ كولد ليك  كما أن لدينا عددا
Cold Lake و بيس ريفر Peace River في كندا، ونحن ننظر في مسألة توسيع العديد 

من هذه املشاريع..

سيبير للطاقة Sibir Energy التي أنشأنا معها مؤسسة مشتركة. كما أن إنشاء أكبر 
على  يوشك  الروسية  سخالني  جزيرة  في  والغاز  للنفط  العالم  في  متكامل  مشروع 
االكتمال (انظر الصفحة ٣٣). وفي أوائل عام ٢٠٠٨، تبنيّ أن عروضنا وعطاءاتـنا فازت بـ 
ً للتنقيب في بحر تشوكتشي Chukchi  قرب ساحل أالسكا. ونحن نـتطلع  ٢٧٥ امتيازا
إلى استئناف عمليات التنقيب في بحر بوفورت Beaufort قبالة أالسكا قبل نهاية عام 

٢٠٠٨ (انظر الصفحة ٢١).

جهاز احلفر يتم جرّه
إلى موقع مشروع برديدو
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في كل من السيناريوهني، وبحلول عام ٢٠٥٠ سوف يستهلك العالم ما ال يقل 
عن ثالثة أضعاف الكهرباء التي يستهلكها اليوم. ليست استراتيجيتنا في 
إن  الفحم.  أعمال  في  ندخل  أن  أو  الكهربائية  للطاقة   ً كبيرا منتجاً  نصبح  أن 
االستراتيجية التي نـتبعها ال تهدف ألن تصبح شل منـتِجاً ضخماً للطاقة أو 
أن تبدأ العمل في إنتاج الطاقة من الفحم، بل تقضي استراتيجيتنا بتوفير املزيد 
من الغاز الطبيعي، وتعزيز تكنولوجيا تغويز الفحم وعمليات احتجاز وتخزين 

دة.  ثاني أكسيد الكربون CCS، والسعي لتخفيض كلفة الطاقة املتجدّ

الغاز الطبيعي النظيف االحتراق
ل  املعدّ في  يُصدر،  فهو  احتراقه.  عند  األنظف  األحفوريّ  الوقود  الطبيعي  الغاز  يعتبر 
، نصف كمية ثاني أكسيد الكربون، ويتسبب بتلوث محليّ أقل بكثير مما تسببه  احلسابيّ
شل  شركة  وتنتج  الكهرباء.  من  وحدة  كل  إلنـتاج  الفحم،  من  الطاقة  توليد  محطات 
إما   - اإلجمالي  إنتاجنا  من   ٪٤٠ يناهز  ما   - العالم  في  الطبيعي  الغاز  من   ٪٣ حوالي 
إن   .(١٣ الصفحة  (انظر  املسال  الطبيعي  الغاز  صيغة  في  أو  الغاز  أنابيب  خطوط  عبر 
الغاز  فمشاريع  استراتيجيتنا.  من  هاماً   ً جزءا يشكل  الغاز  إنتاج  في  مواردنا  استثمار 
الطبيعي اجلديدة التي قمنا بتطويرها تقع في مناطق تتميز بقساوة جيولوجية متزايدة 
- مثل حقل الغاز في بلدة باينديل Pinedale، في الواليات املتحدة األمريكية، حيث كان 
ال بدّ من حفر ألف بئر تكاد تكون متالصقة ببعضها البعض، للوصول إلى الغاز احملصور 
الصني.  في   Changbei شانغبي غاز  مشروع  في  أو  الدقيقة،  الصخرية  الفتحات  ضمن 
هذا وتتزايد مشاريع الغاز الطبيعي التابعة لنا في املناطق املستعصية. ففي ديسمبر/ 
 Ormen Lange كانون األول ٢٠٠٧، تولينا مسؤولية املراقبة التشغيلية حلقل غاز أورمن الجن
الذي مت افتتاحه حديثـاً، وهو يقع على عمق ٣٫٠٠٠ متر تقريباً حتت قاع البحر الوعر، ضمن 
مياه يبلغ عمقها األقصى ١٫١٠٠ متر قبالة ساحل النرويج. ومما يدعو للفخر واالعتزاز في 
هذا املشروع أنه يضمّ أطول خط أنابيب حتت سطح البحر في العالم، وسيقوم في نهاية 

األمر بإمداد كمية من الغاز تكفي لتلبـية ٢٠٪ من احتياجات اململكة املتحدة.

احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون
في سيناريو اططات، يتم احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون بحلول العام ٢٠٥٠ في 
رة، وفي  ٩٠٪ من كافة محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم والغاز في الدول املتطوّ
اليوم  تطبق  ال  منها  أياً  لكن  النامية.  الدول  في  املماثلة  احملطات  من  األقل  على   ٪٥٠
إضافية،  تكاليف  عليها  يفرض  ذلك  ألن  الكربون،  أكسيد  ثاني  وتخزين  احتجاز  عمليات 
ً من الطاقة، وال تزال الشروط واملتطلبات واملسؤوليات القانونية املتعلقة  ويستهلك مزيدا
بثاني أكسيد الكربون غير واضحة املعالم حتى اليوم. ولذلك فإن العالم يواجه حتديات 
إمكاناتـنا  وتعزيز  قدراتـنا  بناء  طريق  عن  املساعدة  توفير  على  مون  مصمّ لكننا  هائلة. 
اخلاصة بعمليات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، ويرجع بذلك بصفة جزئية إلى أننا 
ً هاماً في معاجلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  نعتـقد أن هذه العمليات ستلعب دورا
من مصافينا النفطية ومصانعنا الكيماوية ومن املرافق اخلاصة بنا إلنتاج النفط والغاز. 
إنها صناعة نـأمل منها، لدى االستفادة من مهاراتنا الهندسية ومعرفتنا الواسعة في 
العلوم اجليولوجية حتت األرض، أن تساهم إلى حدّ كبير في إدارة ومعاجلة انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون في العالم.

التنظيمية  والقواعد  احلوافز  لوضع  بسرعة  التحرك  على  احلكومات  نشجع  ونحن 
الالزمة لتشغيل احملطات التجريبية الحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون لكي تصبح 
التكنولوجيا جاهزة لالنتشار الواسع النطاق في عام ٢٠٢٠ تقريباً (انظر الصفحة ٧). إننا 
 ZeroGen نشترك مسبقاً في عدد من املشاريع التجريبية، مثل مشروع محطة زيروجني

في أستراليا (انظر الصفحة ١٣). 

ـّم. فعلى  هذه املشاريع التجريبية لن يتم بناؤها كلها، ولكنها تقدم فرصاً هامة للتعل
سبيل املثال، في عام ٢٠٠٧، استكملت شل وشركاؤها دراسات اجلدوى االقتصادية ملشروع 
هالنت Halten الحتجاز ثاني أكسيد الكربون من محطة لتوليد الكهرباء على اليابسة 

 Draugen تعمل باحتراق الغاز، واستعانت به لتعزيز استخالص النفط من حقل دروجني
ثاني  انبعاثات  تخفيض  أن  من  بالرغم  أنه  إلى  الدراسات  وانتهت  النرويج.  ساحل  قبالة 
لتبرير  كافياً  نفطاً  ينتج  لم  املشروع  أن  إال  الفنية،  الناحية  من  ممكن  الكربون  أكسيد 
مفيدة  ستكون  قيّمة  وخبرة  معرفة  املشروع  قدم  فقد  ذلك  ومع  اإلضافي.  االستثمار 
في املشاريع املستقبلية. كما تنظر شل أيضاً في خطط ملشروع واسع النطاق الحتجاز 
وتخزين ثاني أكسيد الكربون في مشروع جهاز سكوتفورد لتحسني نوعية الرمال الزيتية 
استكشاف  كذلك  تواصل  وهي  بكندا،   Athabasca Scotford Upgrader أثاباسكا  في 
فرص إدارة هذا الغاز في الشرق األوسط بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات 

الثقيلة. 

وقد قام علماء شل أيضاً بتطوير تكنولوجيا تغويز الفحم املسجلة ملكيتها لشل، حيث 
تنفذ هذه التكنولوجيا عمليات احتجاز ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الكهرباء 
امللقمة بالفحم، بطريقة أرخص وباستهالك طاقة أقل. وتساهم عملية شل أيضاً في 
ل هذه التكنولوجيا بشكل عملي أي نوع  تخفيض تلوث الهواء واستهالك املاء. كما حتوّ
من الفحم - حتى أسوأ األنواع - إلى غاز اصطناعي نظيف االحتراق، ميكن استخدامه 
ً عالي الضغط من ثاني أكسيد  ً مركزا كوقود لتوليد الكهرباء. كما أنها تنشئ أيضاً تيارا
الكربون يالئم بشكل تام عمليات االحتجاز والتخزين في باطن األرض. ونتيجة لذلك، فإن 
اجلمع بني تخزين ثاني أكسيد الكربون وعملية تغويز الفحم يزيد مردودية الطاقة بحوالي 
٣٠٪ فوق املردودية الناجمة عن نفس العملية مع أحدث أنواع احملطات امللقمة بالفحم. 
وهذا يعني تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير. حتى اليوم، مت بناء (أو يتم 
بناء) ٢١ مصنعاً باستخدام تكنولوجيا شل للتغويز، وبصورة رئيسية في الصني وأيضاً 
في هولندا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وفيتنام - وذلك لصنع األسمدة 

أو مواد التلقيم األولية للكيماويات أو الوقود الالزم لتوليد الطاقة. 

الطاقة الكهربائية املتجددة
في كل من السيناريوهني، تنمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل دراماتيكي مبجرد 
أن تتمكن اخلبرة واملزيد من االختراقات التـقـنية من تقليل التكاليف. ففي عام ٢٠٠٧، 
واصلنا عملنا للمساعدة على أن جنعل هذ االختراقات ممكنة. وتركزت نشاطاتنا في مجال 
املسجلة  الرقيقة  الشمسية  األغشية  بتكنولوجيا  النهوض  على  الشمسية  الطاقة 
 Saint-Gobian ملكيتها لشل. ومع شريكنا في املؤسسة املشتركة، شركة سان غوبيان
الشمسية  األغشية  بتكنولوجيا  شمسية  طاقة  محطة  ببناء  نقوم  الزجاج،  لتصنيع 
 Showa الرقيقة بقدرة ٢٠ ميغا واط في أملانيا. كما تقوم املؤسسة املشتركة شوا شل
Shell (التي متتلك شل ٣٥٪ منها) بتشغيل محطة طاقة شمسية بتكنولوجيا األغشية 
الشمسية الرقيقة بقدرة ٢٠ ميغا واط في مدينة ميازاكي باليابان، وتبني مصنعاً آخر 

بنفس التكنولوجيا بقدرة ٦٠ ميغا واط. 

في  تشارك  حيث  الرياح،  طاقة  تطوير  في  العاملة  الشركات  أكبر  من  أيضاً  شل  تعتبر 
واط)،  ميغا   ٥٥٠ من  تقرب  منها  شل  (حصة  واط  ميغا   ١٫١٠٠ قدرتها  تتجاوز  مشاريع 
انطالق  ذلك  ويتضمن  الكهربائية.  بالطاقة  منزل  مليون  نصف  من  أكثر  لتزويد  تكفي 
األمريكية  املتحدة  بالواليات   (Mount Storm ستورم ماونت   / العواصف  (جبل  مشروع 
خالل  بالكامل  تشغيله  يتم  أن  املشتركة  املؤسسة  تتوقع  والذي   ،(١٣ الصفحة  (انظر 

عام ٢٠٠٨.

من  الشمسية  والطاقة  الرياح  طاقة  مجاليْ  في  نشاطاتنا  بنقل  قمنا   ،٢٠٠٧ عام  في 
شركة (شل رنيوابلز Shell Renewables) املستقلة إلى فرع أعمال الغاز والطاقة التابع 
لنا، حتى يتمكن من االستفادة من اخلبرات واملهارات ومعرفة األسواق في أحد أهم أعمالنا 
 Shell للهيدروجني  شل   - رنيوابلز  شل  شركة  من  املتبقي  اجلزء  أصبح  كما  الرئيسية. 
ً من «وحدة الوقودات املستقبلية وثاني أكسيد الكربون» في شركتنا  Hydrogen- جزءا

التي تتولى البيع والتسويق والتوزيع. .

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
مركز القيادة في الغاز الطبيعي املسال – 

تكنولوجيا شل لتغويز الفحم – 
شل في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح – 

  www.shell.com/energyfuture
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شركة رائدة في الغاز الطبيعي املسال
صه إلى  ـّ إن تبريد الغاز الطبيعي لدرجة يتحول معها إلى غاز طبيعي مسال (LNG) يقل
٦٠٠/١ من حجمه األصلي، ليصبح باإلمكان نقله بالسفن ملسافات طويلة. ونتيجة لذلك، 
يحصل زبائننا على خيار أكبر من مورّدي الغاز الطبيعي. إننا شركة عاملية قائدة في صناعة 
الغاز الطبيعي املسال، حيث أننا منتلك احلصة األكبر من قدرة إنتاج الغاز الطبيعي املسال 
تقريباً  تبلغ  إنتاجية  قدرة  لتحقيق  نسعى   ٢٠١٠ عام  وبحلول  دولية.  نفط  شركة  أي  في 
ضعف قدرتنا اإلنتاجية لعام ٢٠٠٤. وفي عام ٢٠٠٧، قامت مؤسستنا املشتركة في نيجيريا 
 North بتوسيع قدرتها اإلنتاجية. وتتوسع أيضاً مؤسستنا املشتركة نورث ويست شيلف
West Shelf في أستراليا، كما أن إنشاء أول مصنع روسي للغاز الطبيعي املسال في جزيرة 
سخالني يوشك على االكتمال. وسوف يضيف املشروعان معاً ما يقرب من ١٠٪ إلى طاقة 
في  وساق  قدم  على  أيضاً  العمل  يجري  كما  املسال.  الطبيعي  الغاز  من  احلالية  العالم 
مشروع قطر للغاز ٤ املتعلق بالغاز الطبيعي املسال في قطر. وعندما يتم االنتهاء من هذا 

ً طبيعياً يكفي إلمداد ما يقرب من ٢٠ مليون منزل في السنة.  املشروع، فإنه سيوفر غازا

 MOUNT STORM مشروع جبل العواصف/ ماونت ستورم
 NedPower ستورم ماونت  نيدباور  مشروع  تشغيل  بدأنا   ،٢٠٠٨ الثاني  كانون  يناير/  في 
Mount Storm لطاقة الرياح بقدرة ١٦٤ ميغا واط في فرجينيا الغربية  بالواليات املتحدة 
لطاقة  شل  شركة  قبل  من  تطويره  مت  والذي  واط)  ميغا   ٨٢ شل  حصة  (تبلغ  األمريكية 
أعمال  بدأت  وقد  األمريكية.   Dominion دومينيون  وشركة   Shell Wind Energy الرياح 
البناء بالفعل لتوسعة قدرة مشروع ماونت ستورم مبقدار ١٠٠ ميغا واط إضافية (حصة 
شل منها ٥٠ ميغا واط). ومبجرد اكتمال هذه التوسعة، ستنتج هذه املؤسسة املشتركة 

طاقة تكفي ملا يقرب من ٨٠٫٠٠٠ منزل أمريكي.  

ZEROGEN مشروع زيروجني
تعمل حكومة والية كوينزالند Queensland في أستراليا فيما ميكن اعتباره أول مشروع 
احتجاز  وتكنولوجيا  الفحم  تغويز  تكنولوجيا  بني  للجمع  البيئية  املنافع  إلثبات  عاملي 
التغويز،  تكنولوجيا  تقدمي  على  وافقنا  وقد  الطاقة.  إلنتاج  الكربون  أكسيد  ثاني  وتخزين 
كما نقوم بدراسة أماكن وكميات تخزين ثاني أكسيد الكربون في باطن األرض. وإذا استمر 
ثاني  انبعاثات  من   ٪٧٥ من  يقرب  ما  وتخزين  باحتجاز  يقوم  أن  املتوقع  من  املشروه،  هذا 

أكسيد الكربون من املصنع - أي ٤٢٠٫٠٠٠ طن سنوياً.   
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ملتزمون  نحن  النقل،  وقودات  إمداد  في  الرائدة  الشركات  أكبر  إحدى  بصفتنا 
االنبعاثات  وتخفيض  أقل  طاقة  استخدام  على  السائقني  مساعدة  يلي:  مبا 
وقودات  على  للحصول  البحوث  وقيادة  املتطورة،  التشحيم  ومواد  بالوقودات 
لتخفيض  الرامية  احلكومية  السياسات  ومساندة  ودعم  أفضل،  عضوية 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل. 

أسفار  تزداد  وسوف  السيناريوهني.   من  كل  في  بقوة  النقل  وسائل  على  الطلب  يتزايد 
٢ ملياريْ سيارة على  ٢٠٥٠، وستكون هناك أكثر من  الناس أكثر من مرتني بحلول عام 
«عالم  في  وحتى  سيارة.  مليون   ٩٠٠ يبلغ  الذي  احلالي  السيارات  بعدد  مقارنة  الطرق، 
اططات»، فإن الوقودات السائلة، مبا فيها املزيد من الوقودات العضوية، ستقدم اجلزء 

األكبر من احتياجات النقل في عام ٢٠٥٠.

انخفاض التلوث احمللي
إن تخفيض الضباب الدخاني والتلوث من السيارات واملركبات، ال سيما في املدن الكبرى 
تعتبر  كما  ة.  امللحّ التحديات  أكبر  من  يصبح  سوف  النامية،  الدول  في  النمو  السريعة 
جديدة  بتكنولوجيات  مقترنة  احمللية،  باالنبعاثات  اخلاصة  الصارمة  التنظيمية  القواعد 
املثال،  سبيل  على  األوروبي،  االحتاد  ففي  وحيوية.  بالغة  أهمية  ذات  والوقود،  للمحركات 
ساعد هذا االقتران على خفض امللوثات من السيارات احمللية بأكثر من النصف منذ أوائل 

تسعينيات القرن املاضي. 

لقد قمنا بإزالة الرصاص من جميع أنواع البنزين لدينا، وكانت شل من أولى الشركات 
تخفيض  في  ماضون  ونحن  جتاري.  نطاق  على  الكبريت  من  اخلالي  الديزل  أنتجت  التي 
ً لوقود شل الناجت من حتويل  ً وكبيرا معدالت الكبريت في وقودات أخرى، ونرى جناحاً واعدا
الغاز إلى سوائل GTL، واملصنوع من الغاز الطبيعي. هذا الوقود العدمي اللون والرائحة، 
االنبعاثات  لتخفيض  بتكلفته  جدير  بديل  وقود  أفضل  هو  الكبريت،  من  عملياً  واخلالي 
ثة للهواء احمللي، وذلك طبقاً لدراسة مستقلة أجريت على مدينة شانغهاي. كما أن  امللوّ
ً، باستخدام وقود شل الناجت من حتويل الغاز إلى سوائل في أربع حافالت  جتربة أجريت مؤخرا
اجلسيمات  مثل  الضارة  لالنبعاثات   ً كبيرا انخفاض  أظهرت  شانغهاي،  في  العام  للنقل 

الدقيقة وأكسيدات النيتروجني مقارنة بالديزل التقليدي. 

ما زالت شل الرائدة السباقة في مجال مواد التشحيم والوقود املشتق من حتويل الغاز 
إلى سوائل GTL، وهي تبني حالياً أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل: مصنع 
اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في قطر. وعند استكمال بناء هذا املصنع في مطلع 
يومياً،  سيارة   ١٦٠٫٠٠٠ على  يربو  ما  مللء  كافياً   ً وقودا ينتج  سوف  تقريباً،  القادم  العقد 
سيارة  مليون   ٢٢٥ على  يربو  ملا  تشحيم  مواد  لصنع  الكافي  النفط  أيضاً  سينتج  كما 

كل سنة. 

تركيبة الوقود االقتصادي FUEL ECONOMY FORMULA من شل -
قطع مسافات أطول واستهالك وقود أقل

تركيبة  حتتوي  وقودهم.  ومردودية  كفاءة  حتسني  على  زبائننا  مساعدة  بشأن  جادون  إننا 
والعوامل املنظفة التي  الوقود االقتصادي من شل على مزيج من اإلضافيات املتطورة 
تساعد على حتسني مردودية وقود السائقني من خالل تخفيض هدر الطاقة في احملركات. 
متوفرة  تكون  بحيث  االقتصادية،  التركيبة  وقودات  توافرية  بزيادة  قمنا   ،٢٠٠٧ عام  وفي 
ً، وفي ديزل شل من الدرجة الرئيسية في  في بنزين شل من الدرجة الرئيسية في ١٨ بلدا
٦ من تلك البلدان. كما قمنا أيضاً بإطالق مسابقة فيول سيف FuelSave، وهي حملة 
دعائية لسائقي السيارات وبرنامج تدريبي للسائقني احملترفني. إن الهدف من هذه احلملة 
باتباع  بهم  اخلاص  الوقود  استهالك  في  االقتصاد  حتسني  على  السائقني  مساعدة  هو 
وفي  شل.  من  االقتصادي  الوقود  منتجات  وباستخدام  الوقود،  توفير  مع  القيادة  عادات 
بعض التجارب التي أجريت عام ٢٠٠٧، متكن ما يقرب من نصف السائقني الذين شاركوا 
ن أداء أكثر  في املسابقة من رفع االقتصاد في استهالك الوقود بأكثر من ٥٪. كما حتسّ

من ربع السائقني مبا يفوق ١٠٪. 

معاجلة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من وسائل النقل
من املعلوم مسبقاً أن السيارات تتسبب في ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. 
بني  من  سيكون  النقل  وسائل  من  املنبعث  الكربون  أكسيد  ثاني  تخفيض  فإن  ولذلك، 
التشحيم  ومواد  والوقودات  مردودية  األكثر  للسيارات  احلاجة  وستبرز  ة.  امللحّ التحديات 
الوقودات  من  املزيد  إلى  وسنحتاج  الوقود.  استهالك  في  االقتصاد  حتسن  التي  املتطورة 
العضوية األفضل نوعية. ولن يتسنى ذلك إال إذا عملت التكنولوجيا والقواعد التنظيمية 

ً بيد. يدا

ننونونون بتركيب مقوقومقوقوممقومقومقومممم ييياليالياليةةةةةة ية ية ي شمشمملشم طالب في أوروبا وأمريكا ا
فد فد فد فييي ايي اييي اي اي العلعللعالم، ففد قوقوووقوقوقوقوددد للل لل لعلىعلىلعلىعلعلعلعلعلعلىعلى ألألألألأل األ يييدية السيارات ذات املردو
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السياسة احلكومية الهادفة خلفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
قطاع النقل

يعد فهم سياسات النقل احلكومية أمرًا في غاية األهمية. فباإلضافة إلى تشديد املعايير 
واالستخدام  العام  النقل  وسائل  استخدام  وحتفيز  للسيارات،  الوقود  مبردودية  املتعلقة 
املشترك للسيارات، هناك أيضاً حاجة ماسة لسياسات تشجع وحتفز الوقودات التي توفر 
السياسات  لهذه  الدعم  نحشد  إننا  الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تخفيض  إمكانية 
- على سبيل املثال، من خالل «االحتاد األوروبي لصناعة البترول» و «الشراكة البريطانية 
على  الوقودات  جميع  مقارنة  بإجراء  الفكرة  وتتلخص  السيارات».  من  الكربون  خلفض 
أساس مشترك بني مرحلتي االستخراج واالستخدام النهائي (وهذا يقوم بتقييم كمية 
ومكافأة  استخدامه)  ثم  نقله  وعند  الوقود  صنع  عند  املنبعث  الكربون  أكسيد  ثاني 

ر كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون.  الوقودات التي تصدّ

العضوية الوقودات 
مبا أن شل هي الشركة القائدة في التنمية األكثر استدامة، فإن اجليل الثاني من الوقودات 
ً من استراتيجيتنا، ويعكس عزمنا على بناء أعمال جتارية فعلية مع  العضوية يشكل جزءا

توفير تكنولوجيا لطاقة بديلة واحدة على األقل. 

ليست كل الوقودات العضوية مصنوعة بطريقة متماثلة
تـُصنع الوقودات العضوية من اجليل األول في الوقت احلاضر من احملاصيل الزراعية: فكحول 
النباتات  من  الديزل  ويستخرج  القمح،  أو  الذرة  أو  السكر  قصب  من  يستخرج  اإليثانول 
الزيتية مثل اللفت والنخيل وفول الصويا. وتتنوع املنافع املتعلقة بثاني أكسيد الكربون 
الزراعية  احملاصيل  نوع  على  ذلك  يتوقف  إذ  كبير،  بشكل  العضوية  الوقودات  هذه  من 
املستخدمة وكيفية إنتاجها. وميكن أن يؤدي إنتاج كميات كبيرة منها إلى التزاحم على 
األرض الزراعية وموارد املياه. وفي بعض احلاالت، يساهم إنتاج تلك الوقودات العضوية في 
في  عملهم  وظروف  العمال  حقوق  بشأن  أيضاً  مخاوف  هنالك  املطيرة.  الغابات  تدمير 

مزارع قصب السكر وزيت النخيل. 

أما الوقودات من اجليل الثاني فيتم تصنيعها من مواد عضوية غير غذائية، مثل القش 
ومخلفات األخشاب والطحالب، وتستعني بتكنولوجيات حتويل مختلفة. إنها تبدو مبشرة 
الثاني  اجليل  من  العضوية  للوقودات  جتريبيني  مصنعني  في  املثال،  سبيل  فعلى  باخلير، 
واللذين تعتبر شل شريكة فيهما، تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في دورة حياة 
كاملة مبا يقرب من ٩٠٪ دون االنبعاثات من الديزل أو البنزين التقليديني. إن هذه الوقودات 
ال تزاحم احملاصيل الغذائية على األرض الزراعية. ولكن هناك حاجة لفترة أخرى تتراوح بني 
خمس سنوات وعشر سنوات من البحوث واألعمال التجريبية قبل طرح هذه الوقودات 

بكميات ضخمة جتارية.

في غضون ذلك، تقوم احلكومات في عدد من البلدان بتشجيع إنتاج الوقودات العضوية 
مبوجب حوافز وتفويضات رسمية. ولن تتوفر الوقودات العضوية من اجليل الثاني في الوقت 
املناسب لتفي بهذه املتطلبات. لذلك، فعلى الرغم من أن شل ال تصنع اليوم وقودات من 

اجليل األول، إال أنها من أجل الوفاء بالتزاماتها أصبحت أكبر موزع لها في العالم. 

إيجاد مصادر أكثر استدامة
حتسني  على  نعمل  العضوي،  الوقود  تشتري  التي  الشركات  كبرى  من  شركتـنا  أن  مبا 
املنتجني  مع  نتعاون  ونحن  األول.  اجليل  من  العضوي  للوقود  احلالي  اإلنتاج  استدامة 
واحلكومات واملنظمات غير احلكومية مثل «الطاولة املستديرة حول زيت النخيل املستدام»، 
من أجل زيادة التوعية وتطوير معايير استدامة إلنتاج الوقود العضوي تخضع لها جميع 
شركات الطاقة. وبالنسبة للوقودات التي نشتريها، نقوم بإضافة بنود في العقود التي 
حلقوق  بانتهاكات  مرتبطاً  إنتاجهم  يكون  أال  عليهم  فيها  نشترط  مورّدينا  مع  نبرمها 
اإلنسان أو بإزالة حديثة ملواطن وبيئات طبيعية هامة. وإذا لم يستطع منتجونا الوفاء 
أكثر  توريدات  شبكة  لتطوير  معنا  يعملوا  أن  منهم  ننتظر  فإننا  الفور،  على  بشروطنا 
ن، فإننا نقوم بإنهاء العقد. ولكي نتمكن من  استدامة. وإذا أخفقوا في إظهار التحسّ

إدارة هذه اجلهود ونتحقق من تقيد املورّدين بالشروط، قمنا بتعيني شخص مسؤول وفريق 
من املتخصصني في التنمية املستدامة للوقود العضوي.

 
الهيدروجني

 يعتبر الهيدروجني من اخليارات الطويلة األمد لوسائل النقل. وسوف ينتشر استخدامه 
لعمليات  متاماً  جديدة  حتتية  بنية  يتطلب  وهو  «اططات»،  عالم  في   ٢٠٣٠ عام  بعد 
التوزيع، باإلضافة إلى توفير سيارات يتم تشغيلها بخاليا وقودية وبأسعار أكثر اعتداالً. 
السيارات  في  الهيدروجني  وقود  لتعبئة  جتريبية  محطات  تبني  للطاقة  شركة  أول  إننا 
عام  وفي  الشمالية.  وأمريكا  واليابان  أوروبا  األساسية:  الثالث  الهيدروجني  أسواق  في 
املشورة  شل  قدمت  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  وفي  آخرين.  مشروعني  في  شاركنا   ،٢٠٠٧
الفنية وقدمت متويالً جزئياً ألول محطة لتعبئة الهيدروجني في شانغهاي في شراكة 
مع جامعة تونغجي Tongji والس البلدي ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية. كما قمنا 
 White في وايت بلينز «Shell Hydrogen» أيضاً بافتتاح محطة أخرى لتعبئة الهيدروجني

Plains في نيويورك. 
 

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
وقودات أنظف لوسائل النقل في يومنا هذا – 

إيجاد مصادر مستدامة للوقود العضوي – 
االستثمار في وقودات عضوية أفضل للغد – 
العمل نحو مستقبل مع وقود الهيدروجني – 

  www.shell.com/energyfuture

تركيب وقود عضوي أفضل 
الثاني  اجليل  من  العضوية  الوقودات  حول  الطاقة  لشركات  قيادتـنا  أن  نعتبر  إننا 
أربعة  اال  هذا  في  استثمارنا  معدل  رفعنا  وقد  االستراتيجية.  الناحية  من  هامة 
املتحدة  واململكة  وهولندا  الهند  في  األبحاث  يجرون  متخصصون  ولدينا  أضعاف. 
 ،Logen لوغني اسمها  كندية  شركة  مع  شريكة  وشل  األمريكية.  املتحدة  والواليات 
بحيث تستخدمان اإلنزميات لصنع كحول اإليثانول من القش. وقد قامت شركة لوغني 
التصميم  بتقييم  اآلن  تقوم  وهي   ،٢٠٠٤ عام  منذ  جتريبي  مصنع  بتشغيل  وشركاؤها 
شركة  مع  أيضاً  شريكة  شل  أن  كما  النطاق.  واسع  جتاري  ملصنع  االقتصادية  واجلدوى 
خورين CHOREN األملانية إلنتاج الوقود من مخلفات اخلشب. ومن املقرر أن يتم في عام 
٢٠٠٨ افتتاح أول مصنع جتريبي جتاري لهذه التكنولوجيا. وفي عام ٢٠٠٧، تعاونت شل 
مع شركة كوديكسيس Codexis األمريكية لتطوير «إنزميات خارقة» جديدة تستطيع 
أيضاً  قمنا  أكبر.  مبردودية  عضوية  وقودات  إلى  الغذائية  غير  العضوية  الكتلة  حتويل 
 Cellana باإلعالن عن إنشاء مصنع جتريبي في هاواي، ضمن املؤسسة املشتركة سيالنا
مع شركة إتش آر بيوبتروليوم HRBiopetroleum، لتحويل الطحالب البحرية إلى كتلة 
عضوية ميكن استخدامها كمواد تلقيم أولية للوقود العضوي. واجلدير بالذكر أنه ميكن 
املاحلة،  املياه  مستنقعات  في  النباتية،  بالزيوت  الغنية  البحرية،  الطحالب  استزراع 
مما يقلل قدر اإلمكان من استهالك األرض الزراعية اخلصبة واملياه العذبة. وفي مارس/ 
آذار ٢٠٠٨ بدأنا العمل مع شركة فايرنت Virent األمريكية لتطوير تكنولوجيا لتحويل 
السكر املستخرج من النباتات إلى بنزين مباشرة بدالً من االضطرار إلنتاج اإليثانول أوالً. 
العضوي  الوقود  وخلط  لنقل  متخصصة  ملعدات  احلاجة  من  ذلك  يُحدّ  أن  املمكن  ومن 

ولوضع تصميمات محركات جديدة الستخدامها.

وووعضوييييييييي وي وهيهي جتريري أبحاث الوقود ال
في مختبر شل في أمستردام

تقرير شل حول التنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧     ١٥



 ً يعد حتويل النفط إلى منتجات أنظف مع نسبة أقل من ثاني أكسيد كربون جزءا
هاماً آخر في بناء مستقبل لطاقة مسؤولة، وفي بناء استراتيجيتنا. إننا نوظف 
الروح االبتكارية ملوظفينا وقدراتهم التقنية ليس فقط إلنتاج وقودات نقل ومواد 
الصفحة  (انظر  أقل  وقود  استهالك  على  السائقني  تساعد  متطورة  تشحيم 
١٤)، ولكن أيضاً لتوفير مجموعة واسعة من املنتجات التي تراعي تنمية أكثر 
على  يلي  فيما  الضوء  نسلط  ونحن  والتجاريني.  الصناعيني  لزبائننا  استدامة 

بعض هذه املنتجات. 

طرقات أفضل 
تعد شل أكبر مورّد للقطران/ القار في العالم، حيث يتم إنتاجه من خالل تكرير النفط 
اخلام الثقيل، وهو من املكونات األساسية الالزمة لشق الطرقات واألرصفة. ويعتبر تطوير 
ً ذا أهمية متزايدة في استراتيجيتنا  املنتجات ذات األداء البيئي واالجتماعي األفضل جزءا

لالستمرار في املنافسة بنجاح في أعمال القطران. 

لقد طورت شل عملية تساعد زبائنها في قطاع البناء على استهالك طاقة أقل وكمية 
أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند القيام برصف الطرقات. ومحلول رغوة وام 
اللذين  القطران  من  نوعني  من  خليط  هو  شل  شركة  من   Shell WAM Foam Solution
ميكن رصفهما عند درجات حرارة تكون أبرد بـ ٥٠ درجة مئوية من األسفلت التقليدي. وقد 
أظهرت املشاريع التجريبية التي أجريت في إيطاليا في عام ٢٠٠٦ أن استخدام عملية 
رصف  أثناء  الكربون  أكسيد  ثاني  وانبعاثات  الطاقة  استهالك  خلفض  أدى   WAM وام 
واالنبعاثات  التراب  الغبار/  نسبة  أيضاً  خفضت  أنها  كما  تتجاوز٣٠٪.  بنسبة  الطرقات 
امللوثة للهواء احمللي. وبنهاية عام ٢٠٠٧، كان يتم استخدام العملية في أوروبا كما مت بيع 

تراخيص بشأنها ملشاريع في أستراليا وكندا. 

 Shell قمنا أيضاً بإنشاء بديل حلجارة أو حصى الطرقات اسمه محلول شل إنستابيف
جلميع  مالئمة  لتصبح  أفضل  بشكل  الطرقات  رصف  يتيح  بحيث   Instapave Solution
ً تالئم البلدان النامية. وتتضمن العملية خلط قطران  األحوال اجلوية مع تكلفة أكثر يسرا
معدّ بطريقة خاصة مع قطع احلجارة املتوافرة محلياً. إنها عملية سريعة وبسيطة وحتتاج 
احلصول  إلى  تؤدي  وهي  للتسخني.  بحاجة  ليس  القطران  خليط  ألن  منخفضة،  لطاقة 
على سطح متني بدرجة كافية لتحمل حركة املرور اخلفيفة إلى املتوسطة، والتي تعتبر 
منوذجاً في الطرقات الريفية، وأرخص من البدائل الرئيسية - مثل رصف حجارة أو حصى 
على الطرقات مرتني في السنة. إن سطح الطريق ال يزيد فقط من كفاءة ومردودية وقود 
السائقني مقارنة بالطرق غير املمهدة، ولكنه أيضاً يقدم إسهاماً هاماً في التنمية، ألن 
الطرقات املعبّدة املالئمة جلميع األحوال اجلوية تعتبر مبثابة شرايني حيوية لالقتصاد احلديث. 
فهي ال تتحول إلى حفر وأخاديد أو تصبح غير سالكة في موسم املطر، وهي تتيح لسكان 

املناطق الريفية الوصول إلى األسواق واملدارس واملستشفيات. 

يقول البنك الدولي بأن كل دوالر يتم إنفاقه لتحسني الطرقات في البلدان النامية يدعم 
التنمية احمللية بأكثر من دوالر واحد يُنفق على مشاريع الري. وبإمكان محلول إنستابيف 
في  استعماله  بدأ  وقد  ذلك.  من  أبعد  إلى  ميتد  الدوالر  هذا  يجعل  أن  شل  تنتجه  الذي 
الفيليـبني وفي مشروع جتريبي في أمريكا الوسطى. ومن املتوقع إجراء جتارب عليه في 

الهند في عام ٢٠٠٨. 

مواد تشحيم أفضل
التشحيم.  مبواد  اخلاصة  أعمالنا  استراتيجية  صميم  في  للتكنولوجيا  شل  قيادة  تأتي 
ويُترجم ذلك إلى منافع وفوائد بيئية. ومجموعة مواد التشحيم الفاخرة التي نقدمها 
وتكنولوجيا  االحتكاك  لتقليل  خاصة  إضافيات  تستخدم  املثال،  سبيل  على  للسيارات، 
 .٪٥ إلى  يصل  مبا  السيارة  وقود  ومردودية  كفاءة  حتسني  أجل  من  احملرك  لتنظيف  خاصة 
وينتج عن ذلك توفير أموال الزبائن التي يدفعونها عن فواتير الوقود، وينتج أيضاً تخفيض 

االنبعاثات املسببة لالحتباس احلراري. 

١٦     تقرير شل حول التنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧



إن مواد التشحيم الصناعية املتطورة التي تنتجها شل تساعد على تشغيل اآلالت مبردودية 
أعلى، وتساعد بعضها على العمل ملا يزيد عن ضعف فترة التشغيل بني أوقات اإليقاف 
اخلاصة بالصيانة. لقد قمنا أيضاً بتطوير مواد التشحيم املتخصصة التي تساعد منتجي 
محركاتها  ومردودية  اعتمادية  زيادة  خالل  من  الرياح  طاقة  تكلفة  تخفيض  على  الطاقة 
 Shell Tellus TX التوربينية. فعلى سبيل املثال، أتاح زيت شل تيالس تي إكس الهيدرولي
ـّـل محطة رياح في هولندا إطالة فترة التشغيل املمتدة بني أوقات  hydraulic oil، ملشغ
الصيانة من ستة أشهر إلى ما يزيد عن عامني، في حني أن زيت شل أوماال إتش دي لصندوق 
التروس Shell Omala HD gearbox oil يستطيع تخفيض الهدر من الطاقة بنسبة تصل 

إلى ١٥٪. 

في عام ٢٠٠٧، قمنا بتوسيع مجموعتنا «شل ناتوريل Shell Naturelle» من مواد التشحيم 
الصناعية القابلة للتحلل حيوياً، وذلك الستخدامها في املناطق ذات احلساسية البيئية. 
وتقوم العمليات الطبيعية في التربة أو املاء بتحليل سهل ملواد التشحيم هذه، املنخفضة 
ية، عند حدوث فوائض عرَضية، وينتج عن ذلك تخفيض آثارها الضارة على البيئة  السمّ

مقارنة مبواد التشحيم الصناعية التقليدية. 

إننا نستثمر مواردنا بشكل مكثف في اجليل القادم من مواد التشحيم ذات األداء الفائق. 
وسينتج مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي هو قيد اإلنشاء حالياً في قطر 
األساسية  التشحيم  زيوت  من  سنوياً  طن  مليون  على  يربو  ما   ،(١٤ الصفحة  (انظر 
الفائقة اجلودة جليل جديد من مواد التشحيم. وهذه الزيوت، املصحوبة بخبراتنا ومهاراتنا 
في مزجها، سوف تتيح لنا تصنيع مواد التشحيم التي تكون أفضل أيضاً في تخفيف 
االحتكاك، ومساعدة الكثير من السائقني على حتسني كفاءة ومردودية وقودهم، وتخفيض 

االنبعاثات وحماية محركاتهم. 

الكيماويات
توفر شل منتجات كيماوية مصنوعة من النفط والغاز، بحيث تساعد شركات التصنيع 
في  وتلبي  الطاقة  توفر  التي  اليومية  املنتجات  صنع  على  االستهالكية  للسلع  الرائدة 
الوقت ذاته متطلبات األداء املتزايدة. فعلى سبيل املثال، قام علماء شل بتطوير مكونات 
مما  منخفضة،  مائية  حرارة  درجات  عند  تعمل  التي  الغسيل  وسوائل  ملساحيق  حاسمة 
يقلل من استهالك الطاقة في الغساالت مبا يزيد عن النصف. كما ساعدنا أيضاً على 
تطوير املزيد من منظفات املالبس املركزة، مما ساهم بشكل كبير في تخفيض تكاليف 

التعبئة والتغليف والنقل وتكاليف استخدام طاقة أعلى. 

إن جميع هذه املكونات املتخصصة - أي الكحوليات والكيماويات التي تساعد على ذوبان 
األتربة بسهولة أكثر في املاء أثناء الغسيل - مصنوعة من النفط اخلام. ويتزايد استخدام 
شركات التصنيع ملكونات مماثلة مصنوعة من النباتات، مثل زيت النخيل. ولذلك، أليس من 
ً مماثالً  األفضل للبيئة أن تتحول إلى هذه املكونات؟ ليس بالضرورة. فكالهما يتطلب قدرا
من املعاجلة لكي يتم إنتاجه. واملكونات املصنوعة من النفط اخلام ميكن معاجلتها بشكل 
دة املطلوبة، وال تضيف هذه املكونات  أفضل على املستوى اجلزيئي لتقدمي نوعيات األداء احملدّ
ضغطاً إضافياً على استخدام األراضي الزراعية. وكالهما قابل للتحلل حيوياً بشكل متساو 

مع اآلخر.  

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
منتجات أنظف من فرع أعمال القطران لدينا – 

إنتاج مواد تشحيم أفضل – 
ً للبيئة  صنع كيماويات أقل ضررا – 

  www.shell.com/businesssolutions

WAL-MART العمل مع شركة وول مارت
تساعد شل شركة وول مارت - أكبر مؤسسات البيع بالتجزئة في العالم - على تخفيض 
فضالت التعبئة والتغليف من عدد من املنتجات التي نورّدها إليها. وقد وجدنا طرقاً لتقليل 
في  مارت  وول  متاجر  في  نبيعها  التي  التشحيم  ملواد  الالزمة  والتغليف  التعبئة  أعمال 
ً نقدمه أيضاً جلميع زبائننا في  الواليات املتحدة بنحو ٩٠٠ طن في السنة، مما ميثل توفيرا
في  والتغليف  التعبئة  في  املستخدم  الكرتون  ورق  كمية  خفضنا  لقد  املتحدة.  الواليات 
مجموعة منتجات االعتناء بالسيارة التي تباع في متاجر وول مارت في الواليات املتحدة 
بكمية ١٫٠٠٠ طن إضافية في السنة - كما أننا نقدم هذا املعيار جلميع زبائننا األمريكيني 

أيضاً. 

وال يقتصر التغيير على عملياتنا اخلاصة بالتعبئة والتغليف فحسب. إذ أننا شرعنا أيضاً 
في استبدال مادة البولي فينيل كلوريد (PVC) مبادة بالستيكية قابلة إلعادة التدوير في 
مجموعة أخرى من منتجات االعتناء بالسيارة التي نبيعها في متاجر وول مارت ومتاجر 
أمريكية أخرى للبيع بالتجزئة، مثل قوارير غسيل السيارات وصناديق كسوة املقاعد. كما 
مزيد  الستخدام   - العجالت  تنظيف  سائل  مثل   - املنتجات  بعض  صياغة  بإعادة  نقوم 
من املكونات املسؤولة بيئياً. ومن أجل توفير الوقود، نقوم بتحسني نظامنا اخلاص بأعمال 
التوريد والتوزيع، على سبيل املثال، بالتأكد من أن شاحنات التسليم ممتلئة متاماً عندما تبدأ 
ً ألن معظم متاجر وول مارت، وأغلبية أعمالنا في مجال االعتناء بالسيارة،  رحالتها. ونظرا
تقع داخل الواليات املتحدة األمريكية، فقد ركزنا أكثر جهودنا هناك حتى يومنا هذا. بيد 
أننا نطرح أيضاً قارورة تشحيم جديدة، تستخدم مادة بالستيكية أقل، جلميع زبائننا خارج 
الواليات املتحدة، مبا فيها متاجر وول مارت الدولية. ونحن نتوقع أن يقلل هذا من استهالك 
بنسبة  املتحدة  الواليات  خارج  التشحيم  مبواد  املتعلقة  أعمالنا  في  البالستيكية  املادة 

١٠٪، أو ٢٫٢٠٠ طن في السنة.  
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إن بناء نظام طاقة أكثر استدامة يبدأ من البيت. ونحن نسعى لتخفيف اآلثار 
البيئية من عملياتنا.

تخفيض انبعاثاتنا من الغازات املسببة لالحتباس احلراري
يتطلب إنتاج ومعاجلة النفط والغاز الطبيعي كمية كبيرة من الطاقة. ولذلك، فإن على 
رأس أولوياتنا القيام بإدارة ثاني أكسيد الكربون والغازات األخرى املسببة لالحتباس احلراري 
املنبعثة من مرافقنا. لقد خفـضـنا انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري مبا يقرب من 
٢٥٪ باملقارنة مع العام ١٩٩٠. (انظر الصفحة ٣٦، الهامش السفلي [أ]، لالطالع على شرح 

لقياسات الغازات املسببة لالحتباس احلراري).

نتجت أكبر تخفيضاتنا من إنهاء تصريف الغاز الطبيعي املستمر في مرافق إنتاج النفط، 
ومن البرنامج الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدوالرات، والذي أطلقناه في عام ٢٠٠٠ 
إلنهاء اشتعال الغاز املستمر في مرافق إنتاج النفط. لقد انخفض إجمالي االشتعال من 
عمليات االستخراج مبا يقرب من ٦٠٪ منذ عام ٢٠٠١. ويعود نصف انخفاض االشتعال إلى 
هذا البرنامج. كما نتج النصف اآلخر جراء انخفاض اإلنتاج في نيجيريا - التي متثل ثلثي 
٢٠٠٧ (انظر  حتى   ٢٠٠٥ عام  من  األمني  الوضع  بسبب  بنا -  اخلاصة  االشتعال  كميات 

الصفحة ٢٤).

أما خارج نيجيريا فقد متكنا تقريباً من حتقيق هدفنا بإنهاء االشتعال املستمر بحلول عام 
٢٠٠٨. ولم تكن إال أربعة مواقع استخراج نعمل بها (وهي متثل ما يقرب من ٠٫٢٥٪ من 
إجمالي انبعاثاتنا من ثاني أكسيد الكربون) ال تزال مستمرة في االشتعال في نهاية عام 
٢٠٠٧. وستستمر هذه املواقع في االشتعال ألن اإلجراءات املتخذة إلنهاء اشتعال الغاز 
تتسبب في إنتاج املزيد من الغازات املسببة لالحتباس احلراري في موقعني اثنني؛ في حني 
كمية  وجود  من  بد  وال  الثالث  املوقع  في  التقنية  الناحية  من  ممكن  غير  الغاز  جتميع  أن 
صغيرة من االشتعال املستمر في املوقع الرابع لتجنب إطالق غاز كبريتيد الهيدروجني 

اخلطر.

وقد ساعدت أيضاً التحسينات في كفاءة ومردودية الطاقة في مصافي التكرير ومصانع 
نت مصافينا مردودية الطاقة مبا  الكيماويات التابعة لنا على تخفيض االشتعال. إذ حسّ

يقرب من ٢٪ منذ عام ٢٠٠٢، كما هو مبني في «مؤشر كثافة الطاقة ملؤسسة سولومون 
أسوشياتس Solomon Associates». ومقارنة بعام ٢٠٠١، عندما مت إطالق حملة حتسني 
مردودية الطاقة، رفعت مصانعنا الكيماوية مردودية طاقتها مبا يقرب من ٩٪، حسبما 
هو مبني في «مؤشرنا حول طاقة الكيماويات Chemicals Energy Index». لقد حصلنا 
قدرتها  كامل  يقارب  مبا  مصانعنا  تشغيل  جراء  من  األمد  الطويلة  املكاسب  تلك  على 
اإلنتاجية، وتطبيق برنامجنا «إنرجايز EnergiseTM» اخلاص بتحسني مردودية الطاقة واتباع 
برنامج «مراجعات تطوير األعمال Business Improvement Reviews (BIRs)». وقد ساهم 
برنامجا «إنرجايز» و «مراجعات تطوير األعمال» في تخفيض االنبعاثات املسببة لالحتباس 
مليون   ١٨٠ الـ  يفوق  مالياً   ً وفرا أحدث  مما  السنة،  في  طن  مليون   ١٫٧ بـ  يقدر  مبا  احلراري 

دوالر سنوياً.

مصافينا،  في  هذه  والتطوير  التحسني  اجتاهات  انعكست  املاضيني،  العامني  في  ولكن 
ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى زيادة نسبة إغالق املصانع. كما أن إعادة تشغيل املصانع 
كثافة  بقيت  وقد  الطاقة.  من  هائلة  إضافية  كمية  يتطلب  إغالقها  عقب  جديد  من 
الطاقة ثابتة بدون تغيير في مصانعنا الكيماوية. ومتت موازنة التحسينات التي طرأت 
على بعض املواقع في عام ٢٠٠٧ باإلغالق املفاجئ وغير املقرر في مواقع أخرى. وجتاوباً مع 
هذا الوضع، فإننا نزيد من أهمية كفاءة ومردودية الطاقة في برنامج «مراجعات تطوير 
األعمال» التابع لنا، وتطبيق برنامج استثمار رأسمالي ملدة ثالث سنوات يهدف لتحسني 

مردودية الطاقة. 

في أعمال االستخراج اخلاصة بشركات الطاقة، تتزايد بسرعة الطاقة الالزمة إلنتاج كل 
وحدة من النفط أو الغاز الطبيعي، حيث تتقادم احلقول املوجودة حالياً، وتقوم الشركات 
بتطوير املزيد من النفط من الترسبات الثقيلة والتي يصعب الوصول إليها. وليست شركة 
شل مستـثناة من ذلك. فقد ارتفعت كثافة طاقة االستخراج اخلاصة بنا مبا يقرب من ٣٠٪ 
منذ عام ٢٠٠٠. وجتاوباً مع هذا الوضع، قمنا بإطالق برنامج كبير في فرع أعمال «االستكشاف 
واإلنتاج» في عام ٢٠٠٧ بحيث طبقنا أنظمة إدارة الطاقة في أكثر من ٥٠ منشأة من كبرى 
منشآتنا لتحسني كفاءة ومردودية الطاقة. وقد مت جتريب هذه األنظمة في أربعة مواقع في 
عام ٢٠٠٧. وفي فرع أعمالنا اخلاص بالرمال الزيتية، والذي نورده في تقرير منفصل هذا العام 
للمرة األولى، تواصلت اجلهود لزيادة تخفيض كثافة الطاقة لعملياتنا الرائدة في صناعة 

الطاقة (انظر الصفحة ١١). 

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
تخفيض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري – 

زيادة كفاءة ومردودية الطاقة في عملياتنا – 

  www.shell.com/climate

[أ] مت تعديل األرقام ٢٠٠٣-٢٠٠٥ لتعكس محو أعمال الرمال الزيتية
من بيانات االستكشاف واإلنتاج. 

كثافة الطاقة - في أعمال الرمال الزيتية
جيجاجول/طن من اإلنتاج

  

  

  

انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري [أ]
مباليني األطنان من ثاني أكسيد الكربون

 

 

 

 

اخلط القاعدي لعام ١٩٩٠

فعلية
مستهدفة

فعلية
مستهدفة

كثافة الطاقة - في أعمال االستكشاف واإلنتاج[أ]
جيجاجول/طن من اإلنتاج

 

    

 

االشتعال - في أعمال االستكشاف واإلنتاج
مباليني األطنان من الهيدروكربون املشتعل

  

  

  

كثافة الطاقة - في مصافي التكرير
مؤشر كثافة الطاقة

  

  

  

[أ] مت تعديل األداء املستهدف واخلط القاعدي لتـبيان التغييرات في املشاريع.

كثافة الطاقة - في املصانع الكيماوية
مؤشر الطاقة الكيماوية
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تفادي التسرّبات النفطية
نادرة  احلظ  حلسن  ولكنها  الناس،  اهتمام  معظم  النفط  ناقالت  من  التسرّبات  جتتذب 
 .٢٠٠٧ العام  في  احلموالت  من  طن  مليون   ٤١ نديرها  التي  السفن  نقلت  وقد  احلدوث. 
ولم يتسرب منها سوى كمية تقل عن طن واحد من الهيدروكربونات، مما يـبـنيّ الشروط 
التشغيلية الصارمة التي نفرضها. أما التسرّبات من السفن األخرى التي استأجرناها 

على املدى الطويل، فقد بلغت ما يقرب من ٢٫٣ طن. 

التسربات  هذه  وتنقسم   .ً تكرارا أكثر  ولكن  حجماً،  أقل  مرافقنا  من  التسربات  وكانت 
عن  خارجة  وهي  التخريبية،  األعمال  أو  األعاصير  عن  الناجتة  التسربات  نوعني:  إلى 
ميكننا  عوامل  عن  الناجتة  والتسرّبات  األحداث؛  مع  كمياتها  وتتأرجح  سيطرتـنا  نطاق 
التسربات  تخفيض  أن  كما  التشغيلية.  األعطال  أو  التآكل  حاالت  مثل  فيها،  التحكم 
واملضني.  الشاق  العمل  من   ً وكثيرا متواصالً،  والتزاماً  واضحة،  إجراءات  يتطلب  األخيرة 
إلى  أساسية  بصفة  ذلك  ويرجع   ،١٩٩٨ عام  منذ  التشغيلية  التسربات  انخفضت  وقد 
اخلاصة  أعمالنا  في  األنابيب  خطوط  وصيانة  فحص  على  أُدخلت  التي  التحسينات 
باالستخراج، واملزيد من تركيز اجلهود على معاجلة أسباب التسربات الطفيفة في أعمالنا 
اخلاصة بالبيع والتسويق والتوزيع. واستمر هذا املنحى في عام ٢٠٠٧ بسبب التحسينات 

املستمرة في أعمالنا اخلاصة بالبيع والتسويق والتوزيع.

بصفة  ذلك  ويرجع   ،٢٠٠٧ عام  في  مرافقنا  من  للتسربات  اإلجمالي  احلجم  ارتفع  وقد 
نيجيريا  في  التخريبية  األعمال  عن  الناجمة  التسربات  في  احلاد  االرتفاع  إلى  أساسية 
(ارتفعت بنسبة ٨٠٪ من حيث احلجم)، حيث استمرت الهجمات وأعمال السرقة ملرافق 
النفط اخلام من قبل املتمردين املقاتلني. أما في املواقع التي مت إغالقها ووقف العمل فيها 
بسبب الوضع األمني، فلن تتوافر املعلومات املوثوقة بشأن التسربات إلى أن نتمكن من 

العودة إلصالح املرافق واستئناف عمليات التشغيل.

أيضاً  مستعدون  أننا  إال  التسربات،  تفادي  على  ينصبّ  اهتمامنا  أن  من  الرغم  وعلى 
معاييرنا  إلى  أضفنا   ،٢٠٠٧ عام  في  يحدث.  تسرّب  أي  آثار  من  اإلمكان  قدر  للتخفيف 
أيضاً  قامت  كما  للتسربات.  االستجابة  حول  ومتطلبات  شروطاً  العاملية  البيئية 
ـّزة لدعم  مجموعتنا االستشارية املعنية بالتسرب النفطي والكيماوي بشن حملة مرك

الة حلوادث التسرب.  وتشجيع االستجابة الفورية والفعّ

العمل مبسؤولية في املناطق
احلساسة جلهة التنوّع األحيائي

ع األحيائي في ثماني  بحلول نهاية عام ٢٠٠٧، كانت لدينا خطط عالجية ملسألة التنوّ
عمليات كبرى في املناطق التي تتمتع بقدر عال من التنوع األحيائي. وقد تضمنت هذه 
كمناطق   «IUCN البيئة لصون  العاملي  حددها «االحتاد  التي  األماكن  في  عمليات  ست 
محمية ضمن التصنيف ١-٤. وتشتمل هذه اخلطط على إجراءات ملراقبة وصون ودعم 
ر أيضاً ثماني خطط عالجية في هولندا مع اإلدارة  التنوع األحيائي احمللي. كما أننا نطوّ

الوطنية لصون الطبيعة.

ذلك  ويشمل  وصونها،  البيئة  على  للحفاظ  املبذولة  الدولية  للجهود  الدعم  نقدم  إننا 
لوقف  واملزارعني  للدول  حوافز  إليجاد  يسعى  الذي  املطيرة،  للغابات  ويلز  أمير  مشروع 

عمليات إزالة الغابات الشاملة.

تخفيض استهالكنا من املاء العذب
ً من اآلن وحتى عام ٢٠٥٠. وترجع  ستكون هناك ضغوط أكبر على موارد املياه العاملية اعتبارا
التعداد  الستيعاب  املدن  وتوسع  الزراعة  أعمال  في  النمو  إلى  لذلك  الرئيسية  األسباب 
املتزايد لسكان العالم. كما أن تغير املناخ واحلاجة إلى املزيد من النفط غير التقليدي (انظر 
الصفحة ١١) والوقودات العضوية، كل هذه األمور ستزيد من هذا الضغط. فعلى الرغم 
من أن صناعة الطاقة ليست مستهلكاً ضخماً للماء، إال أنه يجب علينا املساهمة في 
من  مكعب  متر  مليون   ٥٧٤ عملياتنا  استهلكت   ،٢٠٠٧ عام  وفي  استهالكه.  تخفيض 
املاء العذب. وتعتبر هذه الكمية أقل بنسبة ١٧٪ من عام ٢٠٠٠، وتساوي ٠٫٠١٪ تقريباً من 
إجمالي االستهالك العاملي للماء. كما أننا نضاعف جهودنا لتخفيض استهالكنا املائي 

في املواقع التي تشح فيها املياه.

للجفاف،  املعرضة  أستراليا  في   ،Geelong جيلونغ  مصفاة  في  مت  املثال،  سبيل  على 
ـّض استهالك املاء  استكمال مشروع بتكلفة ٤٦ مليون دوالر في عام ٢٠٠٧ بحيث خف
 ٦٥٠ ١١٠٫٠٠٠ متر مكعب في السنة - أي ما يكفي لتلبية احتياجات أكثر من  مبعدل 
منزالً في منطقة جيلونغ. وقد شملت التغييرات استعادة بخار املاء وإعادة استخدامه في 

عملية التصنيع، وتطوير أنظمة الكتشاف وإصالح التسريبات املائية.

في مشروع اللؤلؤة، وهو أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى سوائل، والذي نقوم 
(انظر  للبترول»  قطر  «شركة  شريكتـنا  مع  بالتعاون  القطرية  الصحراء  في  ببنائه 
ً من تصميم املشروع منذ  الصفحة ١٤)، كانت إدارة املوارد املائية بعناية وحرص متثل جزءا
البداية. وسوف يتم توليد ما يقرب من ١٢ مليون متر مكعب من املاء في السنة من خالل 
التفاعل الكيميائي الذي يحول الغاز الطبيعي إلى منتجات التكنولوجيا اخلاصة بتحويل 
بحيث  املياه  ملعاجلة  اجلودة  فائق  معمل  اللؤلؤة  مشروع  في  وسيتوافر  سوائل.  إلى  الغاز 
لعمليات  استخدامه  بإعادة  تسمح  عالية  درجة  إلى  الثانوي  املنتج  هذا  بتنظيف  يقوم 
توليد البخار والتبريد املائي والعمليات األخرى التي يحتاجها املرفق. ونتيجة لذلك، فإن 
ثة  هذا املعمل لن يستهلك مياهاً عذبة من هذه املنطقة اجلدباء، ولن يطلق مياهاً ملوّ

في البرّ أو في البحر.

و  املستدامة»  العضوية  الوقودات  حول  املستديرة  «الطاولة  في  مشاركتنا  خالل  من 
«الطاولة املستديرة حول زيت النخيل املستدام»، نسعى لكي نفهم انعكاسات استهالك 
املياه التي يتطلبها التزايد السريع في الطلب على الوقودات العضوية لوسائل النقل 

(انظر الصفحة ١٥). 
 

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
العمل مع اآلخرين لدعم احلفاظ على البيئة وصونها – 

ع األحيائي التزامنا بحماية التنوّ – 
استهالك أقل للمياه العذبة – 
تفادي التسرّبات النفطية – 

  www.shell.com/environment

التسرّبات [أ]
حجم التسربات بآالف األطنان 

 

 

 

 

بسبب األعمال التخريبية
بسبب األعاصير

اإلجمالي
بسبب عمليات التشغيل

مت تصحيح البيانات لعامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧. انظر الهامش السفلي [ج] صفحة ٣٦. [أ] 

٢٠     تقرير شل حول التنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧



التعاون االستراتيجي مع اجلماعات 
القيادية للحفاظ على البيئة

إن معيارنا اخلاص بالتنوّع األحيائي يتضمن التزاماً بالعمل مع املتخصصني ملعاجلة 
آثار أعمالنا ومرافقنا على التنوع األحيائي واملساعدة على دعم صون الطبيعة. ونحن 
نتعاون مسبقاً مع ما يربو على ١٠٠ مؤسسة علمية ومنظمة مختصة باحلفاظ على 
التالية،  الكبيرة  بالقفزة  قمنا   ،٢٠٠٨ عام  وأوائل   ٢٠٠٧ عام  وفي   .ً بلدا  ٤٠ في  البيئة 
العاملية  الهيئات  من  اثنـتني  مع  املدى  طويلة  تعاونية  شراكات  على  اتفقنا  حيث 
واملنظمة   IUCN الطبيعة لصون  العاملي  االحتاد  وهما:  البيئة،  على  للحفاظ  الرائدة 
من  والهدف   .Wetlands International املائية  واألراضي  للمستنقعات  الدولية 
إقامة هذه الشراكات هو تعميق عالقاتنا مع هاتني املنظمتني لزيادة دعمنا للجهود 
العاملية املبذولة لصون الطبيعة، واملساعدة على تخفيف آثار مشاريعنا على التنوع 

األحيائي. 

سوف تدعم هذه اجلهود برامج األبحاث حول املواضيع الهامة لصون الطبيعة العاملية، 
مثل التشخيص األفضل للفصائل احليوانية املهددة باالنقراض وصون احلياة البحرية. 
متكني  في  أيضاً  ستساهمان  البرامج  هذه  في  املكتسبتني  والثقة  املعرفة  أن  كما 
خبراء التنوع األحيائي من أن يقدموا لنا النصح واملشورة حول حتديد ااطر التي تهدد 
التنوع األحيائي، والتخفيف منها في املراحل األوّليّة ملشاريع النفط والغاز والوقودات 
العضوية التابعة لنا. إننا نقدم مساهمة قدرها ١٫١ مليون دوالر في السنة لكل من 

هذه الشراكات التي يُراد لها أن تعمل على مدار السنوات اخلمس املقبلة. 

قبالة  النفط  عن  التنقيب 
الشمالي أالسكا  ساحل 

 Chukchi تشاكتشي  وبحر    Beaufort بوفورت  بحر  حتت  الواقعة  األراضي  حتتوي  «رمبا 
أن  كما  الطبيعي.  والغاز  النفط  من  هائلة  كميات  على  الشمالي  أالسكا  ساحل  قبالة 
قمة (عجول البحر) التي تعتبر هامة  هذين البحرين يعتبران موطناً للحيتان وحيوانات الفُ
وجوهرية لنمط حياة سكان اإلنوبيات احملليـني. إننا نراعي ونحترم تراثهم الفريد وندرك 
التحدي القائم للموازنة بني التقاليد الثقافية والتـنمية االقتصادية، مبا في ذلك تطوير 
دة بالنسبة  ـّ موارد الطاقة التي تفتقر إليها املنطقة بشدة. وأنا أدرك أن هذه مسألة معق
للسكان احملليـني. فنحن ملتزمون بالعمل معهم، واالستعانة بإملامهم الواسع بطبيعة 
األرض والبحر، ومعاجلة مخاوفهم املتعلقة مبخططاتنا، من أجل إيجاد طرق التشغيل التي 

تراعي ممارسات الصيد التقليدية التي يقومون بها. 

فقد   ،٢٠٠٥ عام  في  بالتنقيب  تراخيص  على  حتصل  التي  األولى  الشركة  كنا  أننا  وحيث 
سكان  من  محليني  مراقبني  بتوظيف  قمنا  املثال،  سبيل  وعلى  وحذر.  بعناية  حتركنا 
اإلنوبيات لكي يتسنى لنا االستفادة من معرفتهم التقليدية بسلوكيات احليتان املقوسة 
الرأس. وقمنا بتوقيع اتفاق جتنب الصراع مع «مفوضية أالسكا اإلسكيمو لصيد احليتان»، 
حيث اتفقنا على عدم القيام بأعمال احلفر في موسم صيد احليتان املقوسة الرأس لعام 
٢٠٠٧. وفيما يتعلق باحلفر االستكشافي األول لنا، والذي كان من املقرر إجراؤه في صيف 
االستعداد  أهبة  على  تكون  لكي  متخصصة  سفينة   ١٤ وضعنا  بوفورت،  بحر  في   ٢٠٠٧

لالستجابة عند حدوث أي تسرب نفطي غير محتمل. 

واألمر ايب لآلمال هو قيام إحدى احملاكم األمريكية بحظر برنامج احلفر اخلاص بشركتنا 
لعام ٢٠٠٧ في بحر بوفورت، عقب قيام عدة مجموعات بيئية، إلى جانب بلدية نورث سلوب 
North Slope Borough و «مفوضية أالسكا اإلسكيمو لصيد احليتان»، باالعتراض على 
ونحن  لشل.  التنقيب  امتياز  منح  قبل  الفدرالية  احلكومة  أجرتها  التي  البيئية  الدراسة 

ننتظر اليوم حكماً نهائياً من احملكمة بهذا الشأن. 

في عام ٢٠٠٧، قمنا باختبار مرجافي (زلزالي) في بحري بوفورت وتشاكتشي، وفي أوائل عام 
ً للتنقيب. إننا لن نقوم بأي عمليات حفر  ٢٠٠٨، كان عرضنا هو األعلى والفائز بـ ٢٧٥ امتيازا

في منطقة بحر تشاكتشي إال بعد اكتمال الدراسات والتقييمات البيئية. 

إننا مصممون، أنا وزمالئي، على التجاوب والتعاون بشكل أفضل مع اتمعات احمللية، حيث 
ميكننا العمل معاً إليجاد طرق لتطوير الطاقة في املواقع البحرية بشكل مسؤول، مع احترام 

ومراعاة ثقافة السكان األصليني في املنطقة.» 

يجب أن تـتبع جميع عملياتنا أسلوباً منهجياً ملعاجلة اآلثار البيئية، باستخدام 
نظامنا اخلاص بإدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة.

حول  الشركة  نطاق  على  واملتطلبات  الشروط  حتدد  العاملية  البيئية  املعايير  إن 
مختلف األمور، مثل االستجابة للتسرّبات النفطية، وكفاءة ومردودية الطاقة، 
والتصريف أو االشتعال املستمر للغاز الطبيعي، واالنبعاثات الصادرة من مرافقنا 

إلى الهواء واملاء، ومعاجلة النفايات والفات.

واألمر األول في صناعتنا هو أن يتوافر لدينا معيار للتنوع األحيائي الذي يتطلب 
من جميع عملياتنا مراعاة مناطق التنوع األحيائي احملمية. 

كما أننا أول شركة للطاقة يتوافر لديها التزام باملناطق احملمية، بحيث يقتضي 
عدم القيام بأعمال التنقيب أو التطوير للنفط أو الغاز في «مواقع التراث العاملي» 
الطبيعية، واتباع ممارسات تشغيلية صارمة في مناطق أخرى تتمتع بقدر عال من 

التنوع األحيائي.  

MARVIN ODUM مارفني أودم
نائب الرئيس التنفيذي

شركة التنقيب واإلنتاج في األمريكيتني
رئيس قسم الواليات املتحدة األمريكية

تقرير شل حول التنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧     ٢١



السالمة على الطرقات
في كل يوم، تقطع السيارات واملركبات التابعة لشل ماليني الكيلومترات. وفي عام ٢٠٠٧، 
وقع ما يناهز ٦٠٪ من إجمالي حاالت الوفيات لدينا في حوادث على الطرقات. لذلك فإن 
فهم قواعد السالمة على الطرقات - الذي يعد من أولويات شل منذ أمد بعيد -أصبح 

اليوم من األمور األكثر إحلاحاً.

في عام ٢٠٠٧، قمنا بوضع معيار إلزامي على مستوى الشركة للسالمة على الطرقات، 
السائقني  وتدريب  الرحلة  مسار  تخطيط  مثل  ااالت  من  العديد  املعيار  هذا  ويشمل 
احمللية  املشاريع  على  املعيار  ويعتمد  القيادة.  أثناء  اجلوالة  الهواتف  استخدام  وحظر 
الناجحة (انظر الفقرة أدناه) ويوفق بني الشروط واملتطلبات القائمة مسبقاً في أعمالنا 
عامي  في  االهتمام  ينصب  وسوف  والتوزيع.  والتسويق  والبيع  باالستخراج  املتعلقة 
على  للسالمة  متكامل  برنامج  خالل  من  املعيار  بهذا  االلتزام  زيادة  على   ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨
العملية  الدليلية  التوجيهات  على  هذا  ويشتمل  الشركة.  أقسام  جميع  في  الطرقات 
ألفضل املمارسات، واجلهود املتواصلة لرفع مستوى الوعي لقواعد السالمة بني املوظفني 
الشحن  ومرافق  الشاحنات  مثل  الشركة  موجودات  واستعراض  ومعاينة  واملقاولني، 
االلتزام  مدى  لرصد  الالزمة  والوسائل  ومأمونيتها،  سالمتها  من  للتحقق  والتفريغ 
الدورية  واالجتماعات  العشوائية  واملعاينات  والتفتيش  التدقيق  عمليات  مثل  بالقواعد 

حول شؤون السالمة واألمان. 

تأتي السالمة دائماً على رأس قائمة أولوياتنا. فنحن نسعى إلى عدم حصول 
املؤذية  واحلوادث  واحلرائق  النفطية  التسربات  مثل  حوادث  وقوع  ومنع  وفاة،  أي 
التي تعرض موظفينا وجيراننا ومرافقنا للخطر. في عام ٢٠٠٧، واصلنا تقوية 
ثقافتنا اخلاصة بالسالمة. وقد وضعنا سياسات جديدة حول السالمة، تتسم 

بالبساطة لتيسير فهم القواعد واتباعها والتحقق من تنفيذها وتطبيقها.

بالسالمة املتعلق  األداء 
في عام ٢٠٠٧، كان هناك ٣٠ شخصاً (وهم ٢ موظفان و٢٨ مقاوالً) قضوا نحبهم في 
إننا   .(٣٦ صفحة  [ج]،  السفلي  الهامش  (انظر  شل  لدى  عملهم  أثناء  محققة  حوادث 
نشعر باحلزن العميق إزاء هذه اخلسائر في األرواح. ومن بني هذه الوفيات، وقعت ١٧ حالة في 
أعمالنا املتعلقة باالستخراج، وخاصة على الطرقات، أو في املواقع ذات اخلطورة الشديدة 
نتيجة  ثالث  وتوفي  واعتداءات،  هجمات  في  حياتهما  موظفان  فقد  حيث  نيجيريا،  مثل 
إطالق النار من قبل مجرمني كانوا يقومون بسرقة النفط من أحد خطوط األنابيب. كما 
ً من حاالت الوفيات وقع على الطرقات، حيث تخف سيطرتنا على الوضع،  ً كبيرا أن جزءا
وتعتمد السالمة بشكل أكبر على سلوكيات األفراد. وقد حتسن معدل احلوادث املميتة 
لدينا (أي عدد حاالت الوفاة لكل ١٠٠ مليون ساعة عمل). حيث هبط مبا يقرب من الثلثني 
يفوق  مبا  هبط  الذي   -٢٠٠٧ عام  في  لدينا  العمل  إصابات  معدل  إن   .١٩٩٧ العام  منذ 
٥٠٪ منذ عام ١٩٩٨ - هو أدنى معدل لنا على اإلطالق. وقد أكد هذا األداء على أهمية 
احلملة الكبيرة التي نقوم بها من أجل تغيير السلوكيات، وذلك من خالل تبسيط قواعد 

السالمة وتقوية ثقافتنا اخلاصة بالسالمة. 

العمليات سالمة 
سالمة العمليات تعني التأكد من أن مرافقنا جيدة التصميم ويتم تشغيلها بطريقة 
بنا،  اخلاصة  العمليات  سالمة  معايير  إن  الئق.  نحو  على  صيانتها  أعمال  وتتم  مأمونة 
والتي أطلقناها في يونيو/ حزيران، قامت بترسيم وزيادة تقوية القواعد املتبعة على نطاق 
الشركة حول كيفية تصميم وصيانة املنشآت املعقدة، كاملصافي واملصانع الكيماوية 
الداخليني  املدققني  كبار  من  جديد  فريق  تشكيل  مت  كما  والغاز.  النفط  إنتاج  ومواقع 
املستقلني - املتخصصني في سالمة العمليات - للتحقق من أن املعايير يتم تنفيذها 

في جميع فروع وأقسام ومرافق شل. 

طرقات أكثر أماناً في ماليزيا 
منذ عقد مضى، سجلت أعمال التوزيع التابعة لشركة شل ماليزيا وقوع ١٩ 
حالة وفاة في حوادث مرورية خالل سنة واحدة فقط. ومنذ ذلك احلني، متكنت 
حتقيق  من  الطرقات  على  السالمة  لتحسني  بذلت  التي  املتضافرة  اجلهود 
مرورية  حوادث  تسجل  لم   ،٢٠٠٦ الثاني  كانون  يناير/  فمنذ  باهرة.  نتائج 
مميتة في شركة شل ماليزيا، مما ساعد الشركة على الفوز بجائزة الصحة 
في  لشل  التنفيذي  الرئيس  من  املمنوحة   HSSE والبيئة واألمن  والسالمة 
عام ٢٠٠٧. كما قامت الشركة بإنشاء قائمة تصنيف عامة لسائقيها، مع 
منح مكافآت لهم عن األداء اجليد. واتخذت الشركة إجراءات لتحسني األداء 
الرديء بإرسال خطابات حتذيرية، واقتطاع درجات لهم في قائمة التصنيف، 
وقامت في بعض احلاالت بفصل السائقني من العمل. كما قامت الشركة 
شديد،  بحزم  والسيارات  بالقيادة  اخلاصة  قواعدها  جميع  تنفيذ  بفرض 
وعملت عن كثب مع مقاوليها الرئيسيني، مع تدقيق ومراجعة عملياتهم في 
مواقع أعمالهم، وحتليل أي حوادث حتصل إلجراء التغييرات املطلوبة وتبادل 
الدروس املستفادة من احلوادث، مبا فيها احلوادث التي تقع لدى شركات نقل 
أخرى. حتى أن الشركة قامت أيضاً بدعوة عائالت السائقني للمشاركة في 

دورات تدريبية حول شؤون السالمة. 

الرئيس التنفيذي يرون فاندر فير وكيرون ماكفادين، نائب رئيس فرع الصحة 
والسالمة واألمن والبيئة، في اجتماع لكبار إداريي الصحة والسالمة واألمن 

والبيئة

مبمبمبمبمب مبن مبنمبن مبنااسباساساسبسباسبةةةةة فوزهم بجائزة  ونونونلونلونونللونلونلونلون يحتتفحتفحتفحتفحتفحتفحتفحتفحتفحتفحتفحتف يا يا يا يا يا ززيزييزييزييززييزيزيزييزيزييزييزييزيا ياا شششششرشرشر ش ششرشرشرشر شرشرشرشركة كة كةةككةكةةككةككة كة كة ككة كةكةكة ششل شل شلشلشل شل ششلشلشل شل شل شلشل شل ماماالمالامالالمالمالمال قئقئقئقئقوئقوئقو سسسسسسسسساسسساساساسسساساساسا
وونوحوححوحوحنووحوحوحوحوححة من الرئيس  ئئئبيئبيئئئئةةةةةةةةةة»ة»ة» ة» املماملم نمنمنمن منمن والوالالوالوالوالالال ألواألواألاألألواألاألاألأل ةةةةةةةمةمةة ةة ةة ووووو اااواووواوا واواواوالسساللسالسالسالسالللساللساللسالسالالال ةةصصحةةصحةصصحصحصحةحةةةصحةصحةصحة «ال«ال«ال«ال«ال«ال«الل«ال«الال«ال«ال«ال«ال«الصصحصص
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إن التزامات شل وسياستها اخلاصة بالصحة والسالمة والبيئة حتدد شعارنا  – 
املستهدف وهو: عدم إحلاق الضرر بالناس. 

معايير الصحة والسالمة واألمن والبيئة HSSE – املطبقة على نطاق الشركة 
تلخص املتطلبات الالزمة لبلوغ هذا الهدف. 

منسجمة  منهجية  الطرقات  على  والسالمة  العمليات  سالمة  معايير  تضع  – 
وثابتة في كافة أقسام الشركة، وتتيح لنا التحقق من التقيد بها. 

جميع  وعلى  لسيطرتنا،  اخلاضعة  العمليات  جميع  على  املعايير  تنطبق  – 
غير  العمليات  تقوم  ألن  نتطلع  ونحن  العمليات.  تلك  في  واملقاولني  املوظفني 
معايير  أية  أو  املعايير  هذه  بتطبيق   - املوردون  ويقوم   - لسيطرتنا  اخلاضعة 

مرادفة لها. 

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
أسلوبنا في التعاطي مع األمان/ السالمة، مبا فيه التزاماتنا وسياستنا اخلاصة بالصحة  – 

والسالمة والبيئة
تقوية ثقافتنا املتعلقة بالسالمة – 
حماية املوظفني والعاملني لدينا – 

  www.shell.com/safety

تقوية ثقافتنا املتعلقة بالسالمة
بها  حتيق  صناعة  في  للعمل  منها  مفر  ال  حتمية  نتيجة  الوفيات  حدوث  بأن  نقرّ  ال  إننا 
كبيرة.  حوادث  وبدون  وفاة  حاالت  وقوع  بدون  العمل  بإمكاننا  أن  نعتقد  فنحن  ااطر. 
االعتقاد.  هذا  على  يركز   ،٢٠٠٧ عام  في  أطلقناه  الذي  املستهدف»،  «الصفر  شعار  إن 
«الصفر  حتقيق  بأن  القائلة  الرسالة  ندعم  فإننا  حقيقة،  إلى  الشعار  هذا  ل  نحوّ ولكي 
ن لدى التحقق من اتباع  املستهدف» أمر ممكن، ونقوم مبكافأة مؤشرات النجاح والتحسّ
السالمة  لشؤون  يومني  بتخصيص  شل  قامت   ،٢٠٠٧ عام  وفي  بها.  وااللتزام  القواعد 
في كافة أقسام الشركة، وذلك جلذب االنتباه إلى األداء املتعلق بالسالمة وإيجاد وسائل 
لتحسينه. كما شارك أيضاً أكبر مقاولينا العامليني في هذا احلدث. وكان التركيز منصباً 
على قواعد شل الذهبية حول السالمة، وهي: التـقيد بأحكام القانون واملعايير واإلجراءات. 
كما أطلقنا أيضاً جوائز الصحة والسالمة واألمن والبيئة املمنوحة من الرئيس التنفيذي 

لشل (انظر الفقرة أدناه) لتسليط الضوء على مناذج لألداء املتميز املتعلق بالسالمة. 

السالمة - معدل احلوادث املميتة[أ]
لكل ١٠٠ مليون ساعة عمل

 

اإلصابات - املعدل اإلجمالي للحاالت املسجلة
لكل مليون ساعة عمل

 

 

 

 

فعلي
مستهدف

الفوز بجائزة السالمة في
خليج املكسيك

إن االعتراف باألداء اجليد املتعلق بالسالمة يرسل إشارة هامة: أال وهي أن السالمة أمر 
جوهري. كما أنه يدعم أيضاً التنافس التعلمي والصحي بني فروع أعمالنا وعملياتنا. 
الرئيس  من  املمنوحة  والبيئة  واألمن  والسالمة  الصحة  جائزة  إلطالق  دعانا  ما  وهذا 
من  العام  هذا  املقدمة  األربع  اجلوائز  إحدى  وكانت   .٢٠٠٧ عام  في  لشركتنا  التنفيذي 
نصيب فريق مسؤول عن العمليات ووشؤون السالمة في جميع منصات احلفر التابعة 

لشل في خليج املكسيك. 

على مدار السنوات الثالث املنصرمة، قام الفريق بتدريب املقاولني واإلداريني، مع التأكد 
من أن السالمة تأتي على رأس قائمة أولويات اجلميع. وقام هذا الفريق بتحليل حوادث 
السالمة السابقة واحلوادث التي كادت تسبب األذى والضرر، وذلك بهدف تركيز اهتمام 
حتسنت  وقد  بالسالمة.  املتعلق  املتميز  األداء  على  احلفر  منصات  في  العمل  أطقم 
معدالت اإلصابة لديهم بنسبة ٢٠٪ منذ بداية البرنامج في عام ٢٠٠٥. وساهمت هذه 
اجلهود وغيرها في فوز شل عام ٢٠٠٧ في الواليات املتحدة األمريكية «بجائزة االمتياز في 

السالمة» التي متنحها وزارة الداخلية األمريكية. 

[أ] مت تصحيح البيانات لعامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧. انظر الهامش السفلي [ج] صفحة ٣٦.
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معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني

  www.shell.com/nigeria

للمساعدة  بعد  استغاللها  يتم  لم  هائلة  وإمكانيات  موارد  نيجيريا  متتلك 
على تلبية احتياجاتها واحتياجات العالم املتزايدة من الطاقة، باإلضافة إلى 
استخدام عائداتها من موارد الطاقة لتخفيض معدل الفقر فيها. وقد عقدنا 

العزم على تقدمي املساعدة لها. 

إن التحديات التي تواجه نيجيريا معروفة: الفقر املتفشي، واملعركة املستمرة ضد الفساد 
واإلهمال، وارتفاع معدل اجلرمية املنظمة، وظهور امليليشيات املسلحة في دلتا النيجر، كما 
تصحبها سرقات واسعة النطاق للنفط اخلام، مما جعل عمليات اإلنتاج غير آمنة في أجزاء 

واسعة من املنطقة منذ أوائل عام ٢٠٠٦.

التزامنا بتقدمي املساعدة                                   
ً رئيسياً في نيجيريا ملا يربو على ٥٠ عاماً، وال نزال مصممني  لقد كانت شركتنا مستثمرا
على أن نظل كذلك. ونحن ملتزمون مبساعدة هذا البلد على حتقيق أهدافه الطموحة في 
زيادة إنتاجه من الطاقة، وتلبية الطلب احمللي للطاقة، وتنويع موارده االقتصادية. وينبغي 
علينا القيام بذلك بطرق وأساليب حتافظ على سالمة املوظفني والعاملني لدينا، وحتقق 

عائدات جتارية مالئمة بالنسبة حلاملي األسهم في شركتنا. 

كما نظل ملتزمني أيضاً وبقوة بدعم جهود احلكومة إلحالل السالم واالزدهار في منطقة 
دلتا النيجر. وذلك يبدأ بتحقيق عائدات من موارد النفط والغاز، فقد دفعنا ١٫٦ مليار دوالر 

(حصة شل) للحكومة في عام ٢٠٠٧ كضرائب وإتاوات من العمليات التي تديرها شل. 
وعلى املنطقة اليابسة في الدلتا، حصلت احلكومة على نسبة ٩٥٪ من األرباح عن كل 
برميل من النفط والغاز املكافئ تنتجه املؤسسة املشتركة املسماة «شركة شل لتنمية 

النفط SPDC»، طبقاً ملتوسط أسعار النفط في العام املاضي.

إننا نتعاون بشكل وثيق مع مفوضية تنمية دلتا النيجر NDDC التابعة للحكومة، والتي 
تدير لها شل عمليات ساهمت بأكثر من ١١٠ ماليني دوالر في عام ٢٠٠٧ (حصة شل ٤٤ 
مليون دوالر). كما نساعد احلكومة أيضاً على بناء قدرات املؤسسات العامة التابعة للدولة 
الستغالل عائدات النفط والغاز هذه بشكل فعال لصالح التنمية، على سبيل املثال من 
خالل الدعم القوي «ملبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية» في نيجيريا، وكذلك 
من خالل االستفادة من عالقاتنا مع خبراء التنمية الدوليني. واملشاريع التي تديرها شل 
تقدم أيضاً برامجها اخلاصة بتنمية اتمع احمللي في منطقة الدلتا، حيث أنفقت هذه 
ً متضافرة  املشاريع ٦٨ مليون دوالر إضافية (حصة شل ٢٠ مليون دوالر). ونحن نبذل جهودا
الستخدام املقاولني واملورّدين احملليني بطرق من شأنها نشر الثروة االقتصادية بدون زيادة 
الصراع. وفي عام ٢٠٠٧، قامت الشركات التي تديرها شل مبنح عقود تقدر قيمتها بنحو 
مليار دوالر للشركات النيجيرية. كما نقدم الدعم اللوجستي لقوات األمن احلكومية في 
منطقة الدلتا حيث تسعى هذه القوات إلعادة توطيد القانون والنظام، ونحن نوفر لهذه 

القوات التدريب لنساعدها على جتنب انتهاكات حقوق اإلنسان (انظر الصفحة ٣١). 

تنتج نيجيريا ٣٪ من نفط العالم، وتوجد فيها حقول ضخمة لم يتم تطويرها بعد. 
كما أن إنتاج الطاقة، الذي يتركز في ساحل دلتا النيجر وقبالته، يوفر ٨٠٪ من إيرادات 

احلكومة. 

تعتبر نيجيريا الدولة األكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا. ويعيش نصف سكانها 
بأقل من دوالر واحد يومياً. 
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الظروف الصعبة                                         
ً. فقد قام املسلحون املتمردون  في عام ٢٠٠٧، ظل الوضع األمني في منطقة الدلتا خطيرا
باختطاف سبعة وأربعني موظفاً ومقاوالً. وحلسن احلظ أنه مت إطالق سراحهم جميعاً بدون 
إحلاق األذى بأي منهم. ومما يدعو لألسى أن اثنني قتال في هجمات واعتداءات وتوفي ثالث 
بسبب إطالق النار عليه من قبل مجرمني كانوا يقومون بسرقة النفط من أحد خطوط 
األنابيب. وعلى اليابسة، ظلت معظم املرافق في منطقة الدلتا الغربية مغلقة بسبب 
التهديدات األمنية، في حني استمرت العمليات في الشرق طوال السنة حتت وطأة ظروف 
صعبة، مما حدّ من قدرتنا على الوصول إلى هذه املرافق للقيام بأعمال الصيانة الدورية أو 

إلصالح األضرار الناجتة عن األعمال التخريبية.

ومما زاد الطني بلة بروز مشاكل متويلية في املؤسسة املشتركة التي تديرها شركة شل 
لتنمية النفط. إذ يقدم الشركاء التمويل حسب نسبة ملكيتهم لألسهم. ومبا أن شركة 
ميزانية  ٥٥٪ من األسهم، فإن املؤسسة املشتركة تعتمد على  النفط الوطنية متتلك 
أدى  كما  التمويل،  في  بارز  هبوط  إلى  ذلك  وأدى  باإلنفاق.  املتعلقة  وأولوياتها  احلكومة 

بصفة خاصة إلى عجز حاد في ميزانية العام ٢٠٠٧.

األداء البيئي                          
نتيجة ملا تقدم، تباطأ التقدم في اجلهود التي تـُبذل على املدى الطويل لتحسني األداء 
يوجد  يعد  فلم  ذلك.  على  مثاالً  املستمر  الغاز  اشتعال  بإنهاء  التزامنا  ويعتبر  البيئي. 
اشتعال مستمر للغاز الطبيعي في العمليات البحرية التي تديرها شل أو في مصنع 
انخفض  العنف،  أعمال  اندلعت  عندما   ،٢٠٠٦ عام  وبحلول  املسال.  الطبيعي  الغاز 
اشتعال الغاز املستمر من عمليات شركة شل لتنمية النفط SPDC على األرض اليابسة 
بنسبة تفوق ٣٠٪ نتيجة لبرنامج استثماري بلغت تكلفته ٣ مليارات دوالر منذ عام ٢٠٠٠ 
لتركيب معدات الحتجاز واستخدام الغاز الذي كان يشتعل في السابق. ولم نكن قادرين 
شريكنا  متويل  نقص  بسبب   ٢٠٠٧ عام  في  الغاز  جتميع  معدات  تركيب  استكمال  على 
في املؤسسة املشتركة، وبسبب عدم إمكانية الوصول بأمان إلى مواقع العمل التي ال 
تزال بحاجة لتلك املعدات. ويرجع االنخفاض في اشتعال الغاز في عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ 
إلى إغالق عمليات اإلنتاج. ونحن ال نزال على التزامنا بإنهاء االشتعال املستمر. وسيتم 
استئناف أعمال اإلصالح واإلنشاء املطلوبة حاملا يتاح لنا الوصول بأمان إلى مواقع العمل، 

ويتوافر التمويل بصورة ثابتة ومستقرة. 

 SPDC شركة  استمرت  املشتركة،  املؤسسة  بتشغيل  تقوم  التي  الشركة  بصفتها 
تنظيف  من  الشركة  متكنت   ،٢٠٠٧ عام  وفي  القدمية.  النفطية  التسرّبات  تنظيف  في 
٧٤ من املواقع القائمة. وفيما يتعلق باملواقع الثالثة عشر الباقية،  ٦١ موقعاً من أصل 
فإن اجلاليات احمللية رفضت إتاحة الوصول إلى ثمانية منها، في حني يستمر العمل في 
املواقع اخلمسة املتبقية. وبحلول عام ٢٠٠٦، متكنت شركة SPDC من تخفيض تسرباتها 
التشغيلية بشكل كبير، ويرجع الفضل في ذلك لتحسني وسائل مراقبة وصيانة خطوط 
األنابيب. وقد توقف التقدم الذي مت إحرازه، ألن اخلسائر الناجمة عن أزمتيْ األمن والتمويل 
كانت فادحة. ونتيجة لذلك، ارتفعت التسربات التشغيلية في عام ٢٠٠٧ في املناطق التي 

كانت املؤسسة املشتركة تستطيع الوصول إليها للعام الثاني على التوالي. 
 

تقوم  كانت  الراهن،  األمني  الوضع  بسبب  لالنسحاب   SPDC شركة  اضطرت  وحيثما 
بإغالق مرافق اإلنتاج بالكامل للحد من أضرار التسربات التي تنتج عن األعمال التخريبية 

التي يرتكبها ارمون واملسلحون املتمردون.

تنمية أفضل للمجتمع احمللي                   
 SPDC لشركة التابعة  احمللي  اتمع  تنمية  برامج  فعالية  لتحسني  املبذولة  اجلهود  إن 
أتت أكلها وأحرزت بعض التقدم، بالرغم من الظروف الصعبة. ففي عام ٢٠٠٧، بدأت أول 
مذكرتيْ تفاهم عامليتني GMOU مع اتمعات احمللية ااورة ملرافق املؤسسة املشتركة 
في تنفيذ مشاريعهما األولى. إذ حتدد مذكرتا التفاهم خطة إمنائية استراتيجية مدتها 
تنمية  مفوضية  جهود  مع  متشياً  احمللية،  اتمعات  من   ً عددا تستهدف  سنوات  خمس 
دلتا النيجر NDDC وجهود احلكومة النيجيرية، ثم تسعى بعد ذلك إلى توفير متويل ثابت 
لتحديد  الالزمة  الهيكلية  احمللية   للمجتمعات  تقدمان  املذكرتني  هاتني  إن  ومستقر. 

احمللية  اتمعات  ملساعدة  احلكومية  غير  املنظمات  دعم  وتنظيم  األموال  إنفاق  كيفية 
على تنفيذ املشاريع بفعالية. وتعتبر مذكرتا التفاهم خطوة واضحة إلى األمام. ففي 
املاضي، كانت شركة شل لتنمية النفط تتفاوض بشأن كل من مئات مشاريع اتمعات 
احمللية مع كل قرية على حدة في كل مرة حتتاج فيها للوصول إلى خط أنابيب أو محطة 

تدفق نفطية، مما أدى إلى مطالب مرجتلة ومتشرذمة وتنفيذ ضعيف لها. 

 SPDC يعتبر تنفيذ املزيد من مذكرات التفاهم التي وقعتها شركة شل لتنمية النفط
في عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ من األولويات الواضحة، بالرغم من معوقات التمويل والعقبات 
املتعلقة باملوظفني. وقد واصلت شركة شل لتنمية النفط SPDC عملها مع برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي UNDP ومنظمة أفريكير Africare اإلمنائية والوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية USAID لدعم البرامج اإلمنائية في مجالي الصحة والزراعة؛ كما مضت الشركة 
قدماً نحو إنشاء محطات توليد الكهرباء وشق الطرق ومشاريع التسليف الصغيرة في 

منطقة الدلتا بتنسيق وثيق مع مفوضية تنمية دلتا النيجر.

ما هي؟      
يتم تنفيذ النشاطات الرئيسية لشل من خالل:  

:SPDC شركة شل لتنمية النفط في نيجيريا
عن:  بالنيابة  نيجيريا  في  والغاز  للنفط  مشتركة  مؤسسة  أكبر  تدير  التي  الشركة  – 
وشركة   ،(٪٣٠) وشل   ،(٪٥٥) احلكومة  متلكها  التي  النيجيرية  الوطنية  النفط  شركة 

توتال (١٠٪) وشركة أجيب (٥٪).
٪ من نفط  – ٤٠ عند تشغيلها بكامل طاقتها، تنتج املؤسسة املشتركة نسبة تقارب 
البالد من أكثر من ١٫٠٠٠ بئر على األرض اليابسة في منطقة دلتا النيجر، التي تعادل 
مساحتها مساحة إجنلترا. ومنذ ربيع عام ٢٠٠٦، مت إغالق ما يقرب ٥٠٪ من مرافق إنتاج 

الشركة بسبب الهجمات على املنشآت وعمليات االختطاف.

:SNEPCO شركة شل نيجيريا لالستكشاف واإلنتاج
(أول  البحري  النفطي   – Bonga بونغا  حقل  مشروع  بتشغيل  تقوم  التي  الشركة  هي 
تقوم  كما  أسهمه،  من   ٪٥٥ ومتتلك  نيجيريا)  في  العميقة  املياه  في  نفطي  مشروع 

بتشغيل حقول أخرى غيره.

:NLNG الشركة النيجيرية للغاز الطبيعي املسال
٪ من الغاز الطبيعي  هي مؤسسة مشتركة (متلك شل ٢٦٪ منها) تنتج ما نسبته ٨ –
املسال في العالم، وذلك من كميات الغاز الطبيعي التي تنتجها شركة شل وغيرها 

في منطقة الدلتا وفي املنصات البحرية.

تقرير شل حول التنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧     ٢٥



وهذا  بها.  نعمل  التي  اتمعات  ضمن  طيبني  جيراناً  نكون  ألن  نسعى  نحن 
ومأمونة  نظيفة  بطريقة  مرافقنا  تشغيل  على  نقتصر  ال  أننا  ببساطة  يعني 
من  االستفادة  على  ملساعدتهم  احملليني  السكان  مع  نعمل  ولكننا  فحسب 

نشاطاتـنا.

لكي نكسب ثقة جيراننا يجب أن نبدأ باإلصغاء تلف اآلراء ووجهات النظر في اتمع 
احمللي الذي نعمل فيه. ونحن نقوم عادة بغربلة املعلومات التي نحصل عليها من الهيئات 
ومن  لآلراء  استطالعات  ومن  محددة  أيام  في  الناس  أمام  مفتوحة  زيارات  ومن  احمللية 
وماهية  عنا  نونه  يكوّ الذي  الرئيسي  االنطباع  لنفهم  وذلك  والبلدية  احمللية  السلطات 
مع  الوثيق  للتعاون  بعدئذ  نسعى  ثم  غيرها.  من  أكثر  احمللي  اتمع  تهم  التي  القضايا 
اجلماعات احمللية لتخفيف اآلثار السلبية لعملياتنا وإنشاء فوائد ومزايا اقتصادية محلية 
على  منظماً  أسلوباً  نتبع  ونحن  االجتماعية.  واستثماراتنا  أعمالنا  نشاطات  خالل  من 

نطاق الشركة كلها للعمل مع جيراننا. 

إن جميع مصافينا الرئيسية ومرافق الكيماويات وعمليات االستخراج اخلاصة بنا والتي 
ميكن أن تكون لها آثار اجتماعية قوية، توجد لديها مخططات لألداء االجتماعي. ويستلزم 
تنفيذ هذه اططات من املنشآت أن تقوم بالتعرف على أصحاب الشأن احملليني وتتعاون 
معهم، وأن تقوم بتقييم وإدارة آثارها على اتمع احمللي بأسلوب منهجي منظم. وفي 
باألداء  اتصني  العامليني  مستشارينا  فإن  الرئيسية،  الكيماوية  ومرافقنا  مصافينا 

االجتماعي يقومون بفحص ومراجعة تنفيذ هذه اططات كل ثالث سنوات.

في مصفاة جيلونغ Geelong، على سبيل املثال، مت إجراء مراجعة في عام ٢٠٠٧ ملعرفة 
من  تبنيّ  وقد  بها.  اخلاص  االجتماعي  األداء  مخطط  تطبيق  في  إحرازه  مت  الذي  التقدم 
املراجعة وجود حتسينات كبيرة في نوعية العالقات مع اتمع احمللي، وأنه كان يعاد بناء 
معاجلة  على  القادم  اطط  يركز  بأن  املراجعة  أوصت  كما  جيرانها.  وبني  بينها  الثقة 

القضايا التي ستواجهها اجلاليات احمللية في املستقبل. 
 

في العام املاضي، كثفنا جهودنا في أعمال التوزيع اخلاصة بنا، والتي تدير مرافق التخزين 
وخطوط األنابيب والشاحنات التي تقوم بتسليم املنتجات لزبائننا حول العالم. إن لهذا 
النوع من األعمال مواقع أصغر، كاملستودعات بدالً من املصافي أو منصات اإلنتاج، ولذلك 
قمنا بتكييف عملياتنا القياسية في مراجعة األداء االجتماعي لتتالءم مع هذه املواقع.

في جميع أقسام وفروع شل، تكمن األولوية اآلن في تطوير مهارات االرتباط ملوظفينا 
وزيادة التزامهم باألداء االجتماعي، وال سيما لدى الفرق التي تقوم بتطوير مشاريع جديدة 
كبرى. ولتوفير املساعدة، يقوم مستشارو األداء االجتماعي لدينا بالتعاون مع خبراء من 
األداء  مهارات  وتعد  املشروع.  لفرق  والدعم  اخلصوصي  التدريب  لتقدمي  الشركة  خارج 
ً من برامجنا اخلاصة بتدريب القادة ومناهج األكادميية التجارية وأكادميية  االجتماعي جزءا
املشاريع. هذا ويتم تطوير بعض برامج التدريب اخلاصة لكبار اإلداريني التنفيذيني الذين 

يتخذون القرارات بشأن مشاريع االستخراج اجلديدة التي ال تزال في مراحلها األولية. 

مشروع كوريب في إيرلندا

ما هو؟  
 – ٨٠ مسافة  على  تقع  بحرية  منصة  من  الطبيعي  الغاز  لسحب  مشروع  إنه 
كم من الساحل الغربي إليرلندا حيث تتم معاجلته وتلقيمه في شبكة الغاز 

الوطنية. 
من  البالد  احتياجات  من   ٪ – ٦٠ إلى  يصل  قد  ما  إنتاجه  ذروة  في  يلبي  سوف 

الغاز. 
سوف يساهم بنحو ٤٫١ – مليارات دوالر من إجمالي الناجت احمللي إليرلندا. 

تستفيد مقاطعة مايو Mayo مببلغ ٢٤٦ – مليون دوالر أثناء مرحلة اإلنشاء. 
، ويجري حالياً إنشاء مشروع  مت حفر أربعة آبار بحرية بحلول نهاية عام ٢٠٠٧ –

غاز على األرض اليابسة.

اتفاق  إلى  الوصول   - صعوبة  وأحياناً   - أهمية  الطبيعي  للغاز  كوريب  مشروع  يوضح 
حول مشاريع الطاقة اجلديدة. ويتوقف النجاح على إجراء مشاورات حقيقية وتقدمي فوائد 

ملموسة للمجتمع احمللي، وللدولة أيضاً.

على  بناءً  اليابسة  على  األنابيب  خلط  األصلي  املسار  تغيير  على  وافقنا   ،٢٠٠٦ عام  في 
من  قلقني  كانوا  من  لطمأنة  اإلجراء  هذا  وكان  احلكومة.  ـنـته  عيّ وسيط  من  توصية 
من  بشفافية،  اجلديد  املسار  باختيار  تعهدنا  كما  السكان.  منازل  لبعض  الشديد  قربه 
خالل مشاورات مستفيضة وصادقة. وقامت بإدارة العملية مجموعة RPS االستشارية 

املستقلة واملتخصصة بشؤون التخطيط والبيئة. 

مت مجموعة RPS ثمانية مسارات جديدة محتملة للجماعات احمللية  في عام ٢٠٠٧، قدّ
وألصحاب األراضي واجلهات الرقابية، ومت طرح هذه املسارات للمناقشة العامة. وبناءً على 
اآلراء التي أبديت، والتقييم الفني الذي أجري، مت اختصار قائمة املسارات باختيار ثالثة منها 
بصفة مبدئية، كما أُضيف مساران محتمالن جديدان. ومن ضمن هذه القائمة، أوصت 
احتياجات  بني  نظرها،  وجهة  حسب  أفضل،  بشكل  يوازن  الذي  باملسار   RPS مجموعة
اتمع احمللي واملتطلبات البيئية واحتياجات املشروع. وقمنا بتقدمي طلب تصريح رسمي 
حسبما  البيئية،  اآلثار  حول  بياناً  تضمن  بحيث   ،٢٠٠٨ نيسان   / إبريل  في  املسار  لهذا 
عملية  ذلك  بعد  بدأت  ثم  اإليرلندي.  والقانون  األوروبي  االحتاد  قوانني  في  مطلوب  هو 
اتخاذ  قبل  املعنية  األطراف  جميع  آراء  بدراسة  وستقوم  للحكومة.  الرسمية  املشاورات 

القرار النهائي. 

إننا سعداء باستفادة االقتصاد احمللي من املشروع. إذ يعمل حالياً ما يفوق ٦٥٠ شخصاً، 
دائمة  وظيفة   ١٣٠ إيجاد  سيتم  كما  املشروع،  موقع  في  مايو،  مقاطعة  من  أغلبيتهم 
عند تشغيل املشروع. وستحصل اثنتا عشرة مدينة على الغاز من املشروع. ويتم إنشاء 
ً من العام ٢٠٠٨، وذلك طوال  صندوق تنمية كبير للجالية احمللية بحيث يبدأ العمل اعتبارا
فترة بقاء مشروع كوريب. وفضالً عن ذلك، استثمرنا في عام ٢٠٠٧ ما يربو على ٦٨٠٫٠٠٠ 
دوالر في املشاريع التربوية واالجتماعية التي تفي مبعاييرنا في السعي لتنمية مستدامة 

ومحلية وشاملة. 
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Steve Fitzgibbons ستيف فيتزجيبونز
عمدة مدينة بورت آرثر

مشروع توسيع مصفاة موتيفا Motiva في بورت آرثر، الذي مت اإلعالن عنه في 
هذا  ويعتبر  ضخمة.  جديدة  حديثة  مصفاة  لبناء  مرادفاً  يعتبر   ،٢٠٠٧ عام 
وتعمل  اقتصادياً،  احملرومة  احمللية  اجلالية  لهذه  كبيرة  فرصة  مبثابة  املشروع 
والبيئة  احملليني  السكان  استفادة  ضمان  أجل  من  جاهدةً  موتيفا  شركة 

ااورة. 

ويقوم  التكرير،  تكنولوجيات  بأحدث  التوسيع  مشروع  يستعني  سوف 
باستبدال بعض األنظمة القائمة حالياً، بحيث تـنخفض بعض االنبعاثات 
امللوثة للهواء من املوقع. على سبيل املثال، ستنخفض انبعاثات أكسيدات 
النيتروجني واملركبات العضوية املتطايرة عما كانت عليه في كل عام مبا يربو 
 ً جزءا العمل  هذا  ويعتبر  املصفاة.  إنتاج  مضاعفة  بعد  حتى  طن،   ٢٧٠ على 
الدوالرات  ماليني  على  اخلطة  هذه  وتعتمد  األمد.  طويلة  بيئية  خطة  من 

املاضي.  العقد  مدار  على  التلوث  مكافحة  معدات  في  استثمارها  مت  التي 
إذ تظهر اآلن هذه االستثمارات نتائج واضحة. فعلى سبيل املثال، انخفض 
اشتعال الغاز الصادر عن املصفاة في عام ٢٠٠٧ بنسبة ٧٨٪ عما كان عليه 

عام ٢٠٠٣.

اموعات  ومع  وجامعاتها،  ومدارسها  املدينة  مع  موتيفا  وقدعملت 
املتخصصة مبصالح اتمع احمللي وجماعات الوظائف وفرص العمل، من أجل 
التي  العمل  فرص  من  الكاملة  لالستفادة  املؤهلني  األفراد  وتدريب  توظيف 
يقدمها مشروع التوسيع. ومت بالفعل االستعانة بالعديد من مقاولي الباطن 

احملليني في املشروع، وسوف تبدأ جهود التوظيف الرئيسية في عام ٢٠٠٨.

إن معاجلة أسباب املشاكل االجتماعية احمللية، مثل البطالة وعدم احلصول 
احمللي  اتمع  تعاون  وتتطلب  طويالً  وقتاً  تستغرق  الصحية،  الرعاية  على 
لتأسيس  دوالر  مليونيْ   ٢ مببلغ  موتيفا  تبرعت  املساعدة،  ولتقدمي  بأسره. 
مشاريع  دعم  إلى  ذلك  يؤدي  وسوف  آرثر.  بورت  في  احمللية  اجلاليات  صندوق 
إلعادة إحياء املناطق ااورة واحملاذية حلدود املصفاة. وستقوم جلنة من كافة 

شرائح اتمع احمللي باإلشراف على عمل الصندوق. 

تنطلق هذه اجلهود من العمل املضني مع اتمع احمللي على مدار السنوات 
من  مكون  فريق  املصفاة  لدى  يوجد   ،٢٠٠٢ عام  فمنذ  املنصرمة.  اخلمس 
املصفاة  نشاطات  عن  معلومات  بتقدمي  يقومون  بيئيني  منسقني  خمسة 
لسكان املنطقة ااورة، ويتواجدون على مدار الساعة كل يوم للتجاوب مع 
أولئك السكان وتهدئة ااوف التي تساورهم. كما أن هيئة استشارية مكونة 
ً من السكان احملليني جتتمع مرة كل ثالثة أشهر ملراجعة خطط  من ١٧ فردا

املصفاة وإبداء املالحظات على برامجها البيئية واالجتماعية. 

السلطة  موافقة  على  احلصول  في   ً كثيرا احمللي  اتمع  دعم  ساعدنا  لقد 
الرقابية على مشروع التوسيع في بورت آرثر. 

مصفاة موتيفا MOTIVA في بورت آرثر، الواليات املتحدة األمريكية  
ما هي؟  

مصفاة لتكرير النفط اخلام حصلت على ترخيص في عام ٢٠٠٧ – ملضاعفة قدرتها 
اإلنتاجية بحيث تصل إلى حوالي ٦٠٠٫٠٠٠ برميل في اليوم. 

بعد توسيعها، ستصبح مصفاة موتيفا في بورت آثر واحدة من أضخم املصافي  – 
مليون  من  أكثر  لتعبئة  تكفي  البنزين  من  كمية  ستنتج  أنها  حيث  العالم،  في 

سيارة في اليوم. 
من املتوقع أن يدرّ توسيع املصفاة ١٧ – مليار دوالر من التنمية االقتصادية اجلديدة 

في جنوب شرق والية تكساس. 
يقرب  وما  البناء،  قطاع  في  عمل  فرصة   – ٤٫٥٠٠ حوالي  توسيعها  ينشئ  سوف 
أعمال  انتهاء  بعد  كامل)  (بدوام  متفرغني  ملوظفني  دائمة  عمل  فرصة   ٣٠٠ من 

التوسيع. 
 ، – Motiva Enterprises متلك هذه املصفاة وتتولى تشغيلها شركة موتيفا إنتربرايزز

وهي مؤسسة مشتركة باملناصفة بني شركة شل وشركة آرامكو السعودية. 

تتضمن الشروط واملتطلبات التي يجب تلبيتها في كافة أقسام وفروع الشركة ما يلي:
مشروع  بتطوير  قيامنا  قبل  والبيئية  والصحية  االجتماعية  اآلثار  تقييم  – 
مرافق  أو  مشاريع  على  كبيرة  تعديالت  إجراء  قبل  أو  كبير،  جديد  مرفق  أو 

قائمة. 
الكيماوية  واملصانع  الكبرى  املصافي  في  االجتماعي  لألداء  خطط  وضع  – 
آثارها  تكون  أن  ميكن  التي  االستخراجية  العمليات  ومرافق  الضخمة 

شديدة. 
وكبار  للقادة  املهني  التدريب  برامج  ضمن  االجتماعي  األداء  مهارات  إدخال  – 

اإلداريني، وضمن مناهج األكادميية التجارية وأكادميية املشاريع في شل. 

«حسب اعتقادي، يعتبر اختيار مدينة بورت آرثر لتكون موقعاً 
األحداث  أهم  من  موتيفا  ملصفاة  الكبير  التوسيع  ملشروع 
أثناء  شهدته  حسبما  املدينة،  ملستقبل  إيجابية  وأكثرها 
عملي كعمدة للمدينة ملدة ١٢ عاماً. إذ يتضمن التوسيع بذل 

جهود تتعلق بالسالمة والبيئة، مما يساهم في مواصلة 
التقدم الذي أحرزته املصفاة في السنوات األخيرة. لقد 
ً في املساعدة على  ً رائدا لعبت مصفاة موتيفا أيضاً دورا
إعداد سكان املدينة ومؤسساتها التجارية لالستفادة 
دها املشروع، من خالل  ـّ من الفرص االقتصادية التي يول
لتطوير  احمللية  املبادرات  ورعاية  موتيفا،  أكادميية  إنشاء 
وتوفير  للمقاولني،  منتديات  وإقامة  العاملة،  القوى 

التدريب املهني في مجاالت أخرى.» رررثرثررثر، مع مع مشاههددة  آ آ آ آ آ آت آت آت آت آت بوربوربوبوبوربور يفي في في في نينينينين يين ين  اششاشدشاشداشداشداشدشدشد رلرلرللرلل هااملهاملهاملهننيييني  بببيب يب  دردردرتدرتدر الال
ملاململصاملصاملصففاةةة يفي فيفي في في  منامنامناذجذجذج جذج 

كوريب  مشروع  أن  يبدو  عصيبة،  فترة  «بعد 
أكثر  مياه  في  وتوطد  استقر  قد  الطبيعي  للغاز 
سكوناُ. سوف يكون هناك دائماً أناس يستمرون 
في االعتراض ألسباب عقائدية، ولكن يوجد اآلن 
احمللية  اجلالية  أفراد  بني  للمشروع  أكثر  تـقبل 
مضنية   ً جهودا شل  بذلت  لقد   .Erris إريس  في 
للسالمة  عالية  معايير  بأن  األهالي  إلقناع 
بيالنابوي  في  احملطة  إنشاء  في  تطبيقها  سيتم 
Bellanaboy وسيتم تطبيق معايير مشابهة عند 
تشغيلها. وقد بدأت فوائد هذا املشروع تعمّ أفراد 
الرعاية  تتمثل  الطويل،  املدى  وعلى  اجلالية.  هذه 
األفضل على اإلطالق في برنامج املنح الدراسية 
املدارس  في  واسع  بقبول  حظي  الذي  للطالب، 

الثانوية احمللية األربع.» 

Kevin Hegarty كيفني هيجارتي
عضو جلنة املنح الدراسية في مشروع

كوريب للغاز الطبيعي

تقرير شل حول التنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧     ٢٧



نسبة  وتخفيض  التنمية  جهود  بدعم  تقوم  بحيث  لعملياتنا  طرق  إيجاد  إن 
ً هاماً من التزامنا باملساهمة  الفقر في اتمعات التي نعمل فيها يعتبر جزءا

في التـنمية املستدامة. 

من سداد مدفوعات للحكومات إلى توفير منافع اجتماعية
جمعت   ،٢٠٠٧ عام  ففي  احلكومات.  متويل  في  كبرى  مساهمة  الطاقة  صناعة  تساهم 
شل ما يزيد على ٧٩ مليار دوالر كرسوم إنتاج وضرائب مبيعات بالنيابة عن احلكومات. 
كما دفعنا أيضاً للحكومات ما يزيد على ١٩ مليار دوالر كضرائب على شركاتنا ومبلغ 

١٫٨ مليار دوالر كإتاوات. 

املنتجة  البلدان  في  احلكومات  خلزائن  الرئيسي  الدخل  مصدر  اإلتاوات  تكون  ما  وغالباً 
للطاقة. وإذا متت إدارة هذه األموال بشكل جيد، فمن املمكن أن حتدث تنمية اقتصادية 
واجتماعية واسعة النطاق. أما إذا متت إدارتها بشكل سيّئ، فسوف جتتذب هذه األموال 
آفات الفساد والالمساواة االجتماعية والصراعات والنزاعات. وعلى الرغم من أن مسؤولية 
أننا  إال  املضيفة،  احلكومات  عاتق  على  تقع  اجتماعية  منافع  إلى  األموال  هذه  حتويل 

نستطيع تقدمي يد العون. 

إننا نفعل ذلك أوالً من خالل اتباع سياستنا بعدم التساهل في الرشاوى واالحتيال (انظر 
دعم  بعدم  به  يحتذى  جيد  منوذج  تقدمي  مسؤولية  علينا  أن  ندرك  ونحن   .(٣٢ الصفحة 
بالعقود  للفوز  التنافس  أو  احملليني  للمورّدين  املناقصات  إجراء  عند  احمللي  الفساد  ثقافة 
موظفي  بني  الفساد  مشكلة  ملعاجلة  احلكومات  جهود  دعم  خالل  من  وثانياً  احلكومية. 
القطاع العام. وتعتبر شل من أشد املؤيدين ملبادرة الشفافية في الصناعات االستخراجية 
EITI، وهي تشارك في هيئاتها اإلدارية وتدعم البرامج الوطنية في أذربيجان والكاميرون 
االستخراجية  الصناعات  في  الشفافية  مبادرة  وتفرض  ونيجيريا.  وكازاخستان  والغابون 
على شركات التعدين والنفط أن تعلن عن مدفوعاتها إلى احلكومات املضيفة، كما أنها 
إنفاق  طريقة  إزاء  للمساءلة  ومستعدة  منفتحة  تكون  أن  على  احلكومات  تلك  ع  تشجّ
ً باإلعالن عن مدفوعاتنا إلى احلكومة النيجيرية من  األموال. وفي عام ٢٠٠٧، قمنا مجددا
العمليات التي تديرها شل هناك (انظر الصفحة ٢٤). إننا نالحظ ازدياد احلاجة إلى مبادرة 
الشفافية في الصناعات االستخراجية مع اإلقبال الشديد ملنافسني جدد على قطاع 

األعمال في أفريقيا وآسيا.  

املشتريات احمللية وتوظيف أفراد اتمع احمللي
تطوير  أجل  من  خاص  بشكل  الة  فعّ طريقة  هي  محليني  موردين  من  الشراء  عملية  إن 
التنمية في األماكن التي نعمل فيها. فهي تساهم بشكل مباشر في االقتصاد احمللي 
وإيجاد فرص العمل وبناء املهارات. كما أننا نشطون في الترويج العتماد موردين ومقاولني 
الدخل  ذات  البلدان  من   ٪٩٠ حوالي  في  برامج  بتنفيذ  قمنا   ،٢٠٠٧ عام  وفي  محليني. 
املنخفض أو املتوسط التي نعمل فيها لتحقيق تطوير التنمية. إننا نقوم بتدريب شركات 
محلية لتتماشى مع معاييرنا - مبا فيها معاييرنا البيئية واالجتماعية - حتى تستطيع 
ر ما أنفقناه على شراء البضائع واخلدمات من شركات  املنافسة بنجاح على العقود. ويقدّ

متلكها أطراف محلية في هذه البلدان بحوالي ١٧ مليار دوالر في عام ٢٠٠٧.

بعض  وفي  أخرى.  هامة  مساهمة  احمللية  اجلالية  أبناء  من  موظفني  تعيني  ويعتبر  هذا 
موظفني  لتعيني  ومتطلبات  شروط  بوضع  ذلك  تدرك  التي  احلكومات  تقوم  األحيان 
محليني. ولكن حتى في البلدان التي ال تضع فيها احلكومات مثل هذه الشروط، نبذل 
موظفينا  من   ٪٧ من  أقل  إن  وتوظيفهم.   احملليني  السكان  مهارات  لبناء  واعية   ً جهودا
هم من األجانب. وقد متكنا من االستعانة بالعمالة احمللية لدرجة أنها أصبحت تشكل 
أغلبية القوى العاملة في العديد من عملياتنا، وذلك من خالل التخطيط األولي والتدريب 
املهني، حتى في األماكن التي تفتقر في األساس للمهارات التقنية والتجارية، وتفتقر 
للعدد الكافي من املوظفني والعمال املطلوبني. على سبيل املثال، في محطة هازيرا للغاز 
الطبيعي املسال في الهند (حصة شل ٧٤٪)، والتي بدأ تشغيلها في عام ٢٠٠٥، كان 
هناك مواطنون هنود تقريباً في جميع املواقع الـ ١٠٠ التابعة للمحطة بحلول نهاية عام 

٢٠٠٧، ومن بينهم املدير العام للمحطة.

االستثمار االجتماعي
إن دعم مشاريع تنمية اتمع احمللي ليس إال مساهمة أخرى منا في مجال التنمية احمللية. 
ففي الوقت الذي يجتذب فيه هذا العمل االنتباه بشكل منوذجي، إال أنه أقل بكثير من 
املشاريع  على  الدعم  تركيز  على  استراتيجيتنا  وتقوم  وعملياتنا.  ملنتجاتنا  املالي  التأثير 
التي تعالج القضايا التي تتصل بشكل مباشر بأعمالنا، وهي القضايا التي متنح السكان 
احملليني السيطرة على كيفية تصميم وإدارة املشروع، وحيثما أمكن، االستعانة بخبرات 
ومهارات منظمات التنمية غير احلكومية واجلماعات احمللية. وفي عام ٢٠٠٧، أنفقنا زهاء 

١٧٠ مليون دوالر على نشاطات االستثمار االجتماعي. 

األهداف اإلمنائية لأللفية
دت األمم املتحدة أهدافها اإلمنائية لأللفية. وهي عبارة عن ثمانية أهداف  في عام ٢٠٠٠، حدّ
النصف  إلى  املدقع  الفقر  معدل  تخفيض  وتشمل   .٢٠١٥ العام  بحلول  إجنازها  ينبغي 

وضمان التنمية املستدامة للبيئة. 

إننا نواصل دعمنا لألهداف اإلمنائية لأللفية. وتتمثل أكبر مساهمة لنا على اإلطالق في 
توفير الطاقة احلديثة التي حتتاجها التنمية االقتصادية واالجتماعية. فتوفير الكهرباء 
خالل  ومن  للغاية.  مهم  أمر  هو  حالياً  بدونها  يعيشون  نسمة  مليار   ١٫٦ من  يقرب  ملا 
ً وعائدات للحكومات في نصف  عملياتنا، نقوم بإنشاء فرص عمل محلية ونقدم عقودا
برامجنا  خالل  من  أيضاً  مساعدتنا  وتتجلى  العالم.  في   ً فقرا األشد  اخلمسني  البلدان 
من  بالقرب  املالريا  داء  مكافحة  البرامج  هذه  وتتضمن  االجتماعي.  باالستثمار  املعنية 
مواقع عملياتنا، واتخاذ إجراءات بشأن فيروس نقص املناعة البشرية/اإليدز لدى املوظفني 

وعائالتهم ومجتمعاتهم احمللية (انظر الصفحة ٢٩). 

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
صياغة التقارير متشياً مع األهداف اإلمنائية لأللفية – 

  www.shell.com/society

مدفوعاتنا في منطقة آسيا واحمليط الهادئ

كأجور ورواتب  سداد ١٫١ مليار دوالر  
لـ ٢٢٫٠٠٠ موظف

على الشركات احمللية إنفاق ٤٫٩ مليارات دوالر  

كضرائب على الشركات واملبيعات وإتاوات  سداد ٨ مليارات دوالر  
للحكومات في منطقة آسيا واحمليط 

الهادئ

لبرامج االستثمار االجتماعي  التبرع بـ ٢٣ مليون دوالر  
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توعية الناس حول فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز في نيجيريا 
«إن عدد املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز في نيجيريا يكاد يصل إلى ثالثة 
ماليني شخص - أي ما يقرب من ٤٪ من إجمالي تعداد سكان نيجيريا. وإلى جانب اخلسائر 
من  مسبقاً  يعاني  بلد  في  االقتصادية  تنميتنا  على  خطير  تأثير  لإليدز  أصبح  األرواح،  في 
العمل  سن  في  هم  البشرية  املناعة  نقص  بفيروس  املصابني  معظم  أن  كما  مدقع.  فقر 
واإلنتاج. والتنمية تعاني بسبب ارتفاع عدد األيتام وهبوط عدد األشخاص الذين ميكن أن 

يشغلوا وظائف أساسية.

منذ  النيجر  دلتا  في  املرض  ضد  الكفاح  في  شل  بها  ساهمت  التي  بالطريقة  فخور  إنني 
عام ٢٠٠١. ومبواكبة برنامج شل ملكافحة فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز على نطاق 
انتشار  ملنع  احمللية  اجلالية  وأفراد  واملقاولني  للموظفني  العون  نقدم  فإننا  كلها،  الشركة 
من  العديد  مع  بالتعاون  تنفيذها  يتم  التي  املبادرات  خالل  من  نتائجها،  ومعاجلة  العدوى 

املنظمات غير احلكومية. 

يتم عقد نشاطات وفعاليات لتشجيع منع انتشار فيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز 
في مواقع مشاريع شل لتيسير مجيء املقاولني واملوظفني وعائالتهم. وبإمكان املوظفني 

نقص  فيروس  وجود  الختبار  مجاناً  واخلضوع  اإلرشادية  املشورة  على  احلصول  واملقاولني 
املناعة البشرية لديهم. وفي عام ٢٠٠٧، مت تقدمي املشورة واالختبار ملا يربو على ٣٫٠٠٠ موظف 

مع أفراد عائالتهم. 

إن أكثر من ٩٠٪ من النساء احلوامل (اللواتي يعملن، أو يعمل أزواجهن، لدى شل) ممن تلقني 
العالج في مستشفيات شل في عام ٢٠٠٧ وافقن على اخلضوع الختبار وجود فيروس نقص 
متت  فقد  لديهن،  الفيروس  وجود  ثبت  اللواتي  للنساء  وبالنسبة  لديهن.  البشرية  املناعة 
للعالج  أمواالً  ندفع  أننا  كما  اجلنني.  إلى  األم  من  الفيروس  انتقال  ملنع  بنجاح  معاجلتهن 
والعاملني  املوظفني  ولرعاية  العكسي)  النسخ  (فيروسات  الرجعية  للفيروسات  املضاد 

ليهم من املصابني بفيروس نقص املناعة البشرية/ اإليدز.  ومعوّ

في عام ٢٠٠٧، أنفقنا ١٫٥ مليون دوالر على توفير خدمات املشورة اإلرشادية واختبارات فيروس 
نقص املناعة البشرية/ اإليدز في اتمعات الريفية في منطقة الدلتا، وقمنا بتدريب ٢٥٠ 
شخصاً من السكان احملليني لتوعية جيرانهم حول املسائل املتعلقة بهذا املرض. ويعتبر 
البرنامج مبثابة نقطة االنطالق لتحديث أنظمة الرعاية الصحية وحتديث البنية التحتية 

في املنطقة. وأنا أعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب علينا القيام به.»

د. باباتوندي فاكونلي
مدير قسم الشؤون الصحية للجالية احمللية

شركة شل لتنمية النفط في نيجيريا

ً والذي ساعدنا في تنفيذه يقل أكثر  ممر احلافالت اإلبداعي الذي يبلغ طوله ٢٠ كيلومترا
من ٢٦٠٫٠٠٠ شخص في اليوم. وفي عام ٢٠٠٧، تعهد عمدة املدينة ببناء ١٠ ممرات أخرى 
مماثلة. وقد أبدت عدة مدن أخرى في املكسيك والبرازيل، باإلضافة إلى مدينة إسطنبول 

في تركيا، رغبتها في تطبيق مثل هذا البرنامج. 

يفتح  والذي  بنا،  اخلاص   «Trading UP أب  «ترايدينغ  برنامج  من  وكجزء   ،٢٠٠٧ عام  في 
األسواق أمام املزارعني في بلدان العالم النامي، ساعدنا املزارعني على بيع ٨٥٠٫٠٠٠ باقة 
من زهور الفينبوس اجلنوب أفريقية الفريدة من نوعها، وذلك في متاجر التجزئة البريطانية 
ماركس & سبنسر Marks & Spencer. وبذلك أوجد هذا البرنامج ١٣٥ فرصة عمل جديدة 
في اتمعات الفقيرة، وساعد على حماية واسترداد ٣٠٫٠٠٠ هكتار من األراضي احلساسة 

بيئياً. 

ً نحو حتقيق رؤيتنا املستقبلية:  أن نشهد معاجلة ناجحة لتحديات  لقد قطعنا شوطاً كبيرا
التنمية العاملية من خالل التطبيق الواسع االنتشار للفكر التجاري وأساليب املؤسسات 

التجارية. ترقبوا املزيد في عام ٢٠٠٨.»

كورت هوفمان
مدير مؤسسة شل اخليرية

أنشئت مؤسسة شل اخليرية عام ٢٠٠٠ من خالل هبة من شركة شل بقيمة ٢٥٠ مليون 
دوالر. وهي مؤسسة خيرية مستقلة مسجلة في اململكة املتحدة ولها مشاريع في جميع 

أنحاء العالم. .

حلول الشركة ملكافحة الفقر

في  الشركة  ترعاه  الذي  أسلوبنا  إن  اخليرية.  شل  ملؤسسة  بالنسبة  مثير  وقت  هذا  «إن 
معاجلة حتديات التنمية الدولية يتم األخذ به واستخدامه عبر كافة الشركات واملؤسسات 

التجارية واجلمعيات واملنظمات اخليرية. 

ً (ولكنها غير مستغلة  ونحن نعتقد أن للشركات املتعددة اجلنسيات إمكانيات هامة جدا
بعد على نطاق واسع) لالستعانة مبعرفتها وخبرتها التجارية (بدالً من االستعانة بأموالها 
فحسب) لعالج املشاكل العاملية. إننا نستغل عالقتنا الفريدة مع شركة شل إلثبات ذلك، 
معرفتها  واستخدام  لشل  التجاري  االسم  قوة  استخدام  خالل  من  ممكناً،  يكون  حيثما 
وبنيتها التحتية ملساعدتنا على حتقيق أهدافنا اخليرية. كما تقوم مؤسسة شل بتطبيق 
الفكر التجاري للتوصل إلى حلول ملشاكل الفقر والتحديات البيئية حول العالم، والتي 
كان من املعتاد أن تتصدى لها املنظمات غير احلكومية أو احلكومات أو املنظمات الدولية. 
النامي  العالم  ملساعدة  املقررة  النشاطات  من  العديد  بأن  نؤمن  ألننا  بذلك  نقوم  إننا 
تعتمد على إرسال شيك اإلعانة التالي، والذي ال يصل في معظم األحيان. ونحن نأمل 
قليلة  سنوات  خالل  تستطيع  بحيث  بالتحديد،  الفقر  ملشاكل  جتارية  حلوالً  جند  أن  في 
االعتماد على متويلها الذاتي، ويستطيع اآلخرون عندئذ مضاهاتها حتى تنتشر تلك احللول 

بني الناس. 

بحلول نهاية عام ٢٠٠٧، عملت صناديق أسباير Aspire Funds التابعة لشل على تخصيص 
ما يربو على ١٠٠ مليون دوالر لالستثمار مع أصحاب املشاريع التجارية األفريقية، وحققت 
من  املزيد  بإيجاد  الصناديق  هذه  وتقوم  واحد.  عام  خالل  األموال  حجم  ضعف  من  أكثر 
فرص العمل املطلوبة بإحلاح، وتعزيز النمو االقتصادي من خالل دعم املشاريع واملؤسسات 
احمللية.  األفريقية  البنوك  تتجاهلها  ما  غالباً  التي  احلجم  واملتوسطة  الصغيرة  التجارية 
ع بسرعة برنامج إمبارق EMBARQ اخلاص بنا والذي يهدف إلى تخفيض ازدحام  كما توسّ
فإن  مكسيكو،  مدينة  وفي  النامي.  العالم  لدول  الكبرى  املدن  في  الهواء  وتلوث  السير 
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ً من املبادئ العامة ألعمال شل، كما  يعتبر دعم حقوق اإلنسان األساسية جزءا
ً ال يتجزأ من أسلوبنا في العمل.  يشكل جزءا

ً بناءً يجب أن تلعبه في مساندة وتعزيز حقوق اإلنسان، سواء  إننا نعتقد بأن للشركات دورا
بوسائل عملية تتعلق مباشرة بنشاطاتها التجارية، أو بتشجيع ومساعدة احلكومات على 

حتسني أدائها املتعلق بحقوق اإلنسان. 

ما هو دور املؤسسات التجارية؟ 
تعد احلدود الفاصلة بني مسؤوليات الشركات ومسؤوليات احلكومات غير واضحة املعالم 
تلعبه  أن  يجب  الذي  الدور  حول  وارتباك  غموض  هناك  خاصة،  وبصورة  اإلطالق.  على 
الشركات العاملة في بلد ما، عندما ال تستطيع، أو ال تريد، احلكومات أن تفي بالتزاماتها 

املتعلقة بحقوق اإلنسان. 

حتدث عن هذه املشكلة السيد/ جون راغي John Ruggie، املندوب اخلاص لدى األمم املتحدة 
حول حقوق اإلنسان والشركات العابرة للحدود، حيث أوضح قائالً: «عندما تفتقر احلكومات 
إلى القدرة، أو حني تتخلى عن واجباتها، يبرز بالتالي مدى تأثير الشركات بشكل تلقائي، 

وليس بسبب أي دعم قائم على مبادئ أخالقية.» 

لقد شاركنا في املشاورات االستطالعية التي أجراها راغي خالل عام ٢٠٠٧، ونحن ندعم 
مبادرة األمم املتحدة التي يقودها لتوضيح حدود املسؤوليات. كما نرحب بتقريره النهائي 
الذي نشر في إبريل/ نيسان ٢٠٠٨، للمساعدة على تقدمي صورة واضحة، وتوفير اإلرشاد 

العملي.

إدارة ااطر في كل بلد
إن البحث عن النفط والغاز ميكن أن يقود شركات الطاقة إلى بلدان تتميز بسجل رديء 
حلقوق اإلنسان. ومن الواضح أن ذلك يبرز أنواعاً من التحديات ويستلزم أنواعاً أخرى من 
ال  منافسة  شركات  أمام  واسعاً  الباب  سينفتح  هناك،  العمل  رفضنا  فإذا  املقايضات. 
تبالي باملبادئ والقيم واحلقوق. وإذا بقينا في بلدان كهذه، فإن الشركة ميكن أن تتعرض 
لالتهام بأنها متواطئة مع املمارسات احلكومية السيئة. ونحن نتخذ قرارانا في كل بلد 

على حدة، ويعتمد ذلك على مدى قدرتنا على اتباع املبادئ العامة ألعمالنا. 

وعملياتنا  مشاريعنا  تواجهها  التي  اإلنسان  حقوق  انتهاك  مخاطر  بتقييم  نقوم  إننا 
هذه  إحدى  تقوم  اإلنسان».  حلقوق  الدمناركي  «املعهد  رها  طوّ التي  األدوات  باستخدام 
األدوات بإجراء مقارنة بني القوانني واملمارسات احمللية وبني اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
خطط  وتطوير  بوضع  نقوم  ااطر،  بعض  على  التعرف  وعند  أخرى.  دولية  معاهدة  و٨٠ 
أن  من  بالتحقق  الثانية  األداة  وتقوم  املناطق.  هذه  في  احلقوق  انتهاك  لتجنب  عالجية 
املثال،  سبيل  على  البرازيل  ففي  احمللية.  واألنظمة  القوانني  مع  تتوافق  شركتنا  إجراءات 
سلطت هذه األدوات الضوء على املزيد من اجلهود التي يجب أن نبذلها للوفاء بالتزامنا بأن 
نكون أرباب عمل يؤمنون مببدأ تكافؤ الفرص، وأن نفي بالشروط واملتطلبات احلكومية بأن 
قون ما ال يقل عن ٥٪ من القوى العاملة لدى الشركة. ونتيجة لذلك، قامت  يشغل املعوّ
«شركة شل البرازيل» بطرح برامج جديدة لتشجيع توظيف األشخاص املعوقني، مبا في 

ذلك دعم تدريباتهم املهنية مبساعدة املنظمات غير احلكومية العاملة في هذا اال. 

 International في عام ٢٠٠٧، بدأنا العمل في تعاون وثيق مع مؤسسة «إنترناشونال أليرت
Alert»، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في بناء السالم. والهدف من هذا العمل 
هو تقليل احتمال أن تتسبب سياسات أعمالنا وممارساتنا بدون قصد في نشوء نزاعات أو 
في زيادة حدتها. وابتداءً من عام ٢٠٠٨، سيعمل خبراء منظمة «إنترناشونال أليرت» مع 
موظفينا على األرض في بعض املواقع احلساسة، وسيقومون بتطوير ودعم التدريب على 

مهارات تفادي النزاعات الستخدامها على نطاق أوسع في شل. 

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
وسائل وتوجيهات إرشادية وتدريب مهني حول حقوق اإلنسان – 

  www.shell.com/humanrights

بعض  في  احمللي  املستوى  على  املساعدة  احمللية:  للجاليات  بالنسبة 
أخرى،  مناطق  في  الناس  إسكان  عند  املستخدمة  املعايير  مثل  القضايا 
واحترام الهوية الثقافية، وتشجيع احلصول على فرص التعليم، وجتنب اآلثار 

الصحية السلبية من مرافقنا. 

بالنسبة للمورّدين واملقاولني: تأثير بارز من خالل وضع املعايير، والتصنيف 
العاملة  بالقوى  واالستعانة  األمن،  لعناصر  التدريب  وتوفير  والغربلة، 

احمللية، ومعاملة مواطني العالم الثالث باحترام. 

حقوق  مثل  القضايا  بعض  عن  مباشرة  مسؤولية  للموظفني:  بالنسبة 
العمال وظروف العمل ومنع التمييز بينهم. 

لتحسني  املضيفة  احلكومات  جهود  دعم  الوطنية:  للحكومات  بالنسبة 
التنمية  في  مساهمتنا  ذلك  في  مبا  اإلنسان،  بحقوق  املتعلق  أدائها 

االقتصادية. 

املبادرات  ومساندة  دعم  خالل  من  املساعدة  الدولية:  للجهود  بالنسبة 
«املبادئ  و   «Global Compact العاملي  «االتفاق  مبادرة  مثل  الطوعية 
الطوعية حول األمن وحقوق اإلنسان» وإقرارات وإعالنات منظمة العمل 

الدولية. 

منذ عام ٢٠٠٠، نستخدم هذا الرسم البياني 
ليساعدنا على حتديد دورنا طبقاً لإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة.

٣٠     تقرير شل حول التنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧
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حقوق املوظفني والعاملني 
الدولية  العمل  منظمة  إعالن  مع  متشياً  موظفينا  حقوق  واحترام  مبراعاة  ملتزمون  إننا 

اخلاص بحقوق اإلنسان األساسية في العمل. ويتضمن ذلك ما يلي:
أو  شركتنا  في  املباشرة  بالعمالة  سواء  األطفال  استغالل  بعدم  التزامنا  – 
مورّدينا.  أو  مقاولينا  لدى  أو  املشتركة  مؤسساتنا  في  مباشرة  غير  بعمالة 
وطبقاً لالستبيان السنوي الداخلي لكبار ممثلي شل لدى الدول التي نعمل 
فيها، كانت شركات شل في ٩٩٪ من البلدان التي نعمل فيها تطبق إجراءات 

حلظر عمالة األطفال في عملياتها في عام ٢٠٠٧.
٪ من البلدان التي نعمل فيها، نطبق  منع السخرة (العمل القسري). في ٩٩ –

إجراءات رادعة ملنع السخرة. 
في  الفرص  تكافؤ  مبدأ  خالل  من  والعاملني.  املوظفني  بني  التمييز  منع  – 
التوظيف، والتطور الوظيفي والترقية والتدريب املهني ومنح املكافآت، متشياً 

مع سياسات احلكومة، ومع مراعاة املمارسات احمللية. 
حرية االنضمام لالحتادات والنقابات. يستطيع املوظفون االنضمام الحتاد أو  – 

نقابة حيثما يكون ذلك مسموحاً به مبوجب أحكام القانون الوطني. 

وباإلضافة إلى حماية حقوق العمل ملوظفينا، فإننا نسعى أيضاً إليجاد مكان عمل يكون 
رضياً ومستنهضاً للعمل، بحيث يشجع املوظفني على استغالل مواهبهم االستغالل  مُ

إلى أقصى حد، ويوفر لهم ظروف العمل املرنة لتلبية احتياجاتهم الفردية. 

وكجزء من إجراءاتنا في منح عقد املقاولة، نقوم بالتحقق من أن املقاولني احملتملني قادرون 
على االلتزام مبعاييرنا، مبا فيها احترام حقوق اإلنسان. ففي عام ٢٠٠٧ على سبيل املثال، 
فرضت شركات شل في ٩٨٪ من البلدان التي نعمل فيها شرطاً بأن يكون لدى مقاوليها 
إجراءات نافذة ملنع عمالة األطفال، وذلك وفقاً لالستبيان الداخلي السنوي الذي جنريه 
لكبار ممثلي شل في البلدان التي نعمل فيها. وفي العام املاضي، وضعنا أيضاً شرطاً في 
العقود اجلديدة جلميع املقاولني يفرض عليهم اتباع مدونة السلوك اخلاصة بنا. إذ توضح 
املدونة، من بني أشياء أخرى، معاييرنا لتوفير مكان للعمل تتكافأ فيه الفرص للجميع، 

بحيث ال يتعرض املوظفون للمضايقات والتحرشات. 

األمن وحقوق اإلنسان
بحماية  نقوم  كيف  شركتنا  وفروع  أقسام  كافة  في  املتبعة  األمنية  املعايير  توضح 
موظفينا ومنشآتنا، بينما نقوم في الوقت ذاته باحترام احلقوق اإلنسانية لآلخرين، مبن 
األمنية  احلراسة  باستخدام  يُسمح  ال  املثال،  سبيل  فعلى  احمللية.  اجلاليات  أفراد  فيهم 
املسلحة إال حينما تكون مطلوبة مبوجب القانون، أو عندما يتعذر وجود وسيلة مقبولة 

أخرى إلدارة ااطر. وتوضح املعايير التوجيهات الصارمة املتعلقة باستعمال القوة. 

في عام ٢٠٠٧، مت استخدام احلراسة األمنية املسلحة فيما يناهز ١٥٪ من البلدان التي 
نعمل فيها، كما أن ثلثيْ أوقات هذه احلراسة كانت من خالل شركات األمن التي نستعني 
بخدماتها. وفي العام املاضي متكنا من إنهاء استخدام احلراسة األمنية املسلحة بشكل 
تدريجي في جميع محطاتنا لتعبئة الوقود في الفيليبني، وذلك من خالل حتسني ظروف 
السالمة، على سبيل املثال من خالل إضاءة أفضل وتغيير الطريقة التي نخزن بها األموال 

النقدية في موقع العمل.

من  توقعاتنا  وحتديد  توضيح  أجل  من   ٢٠٠٧ عام  في  األمنية  معاييرنا  بتشديد  وقمنا 
عملياتنا في كافة أنحاء العالم، وإلدراج املبادئ الطوعية حول األمن وحقوق اإلنسان. وقد 
مت تطوير املبادئ الطوعية من قبل املنظمات غير احلكومية واحلكومات والشركات كدليل 
للشركات العاملة في الصناعات االستخراجية، مثل استخراج النفط والغاز من احلقول 

واآلبار، واستخراج املعادن من املناجم.

األمنية  مخاطرها  إدارة  عملياتنا  جميع  من  اآلن  تـتطلب  املنقحة  األمنية  معاييرنا  إن 
بنفس األسلوب، وفقاً للتقييم القياسي للمخاطر، والذي جتب مراجعته سنوياً. ويشمل 
السجالت  فحص  فيها  مبا  الطوعية،  املبادئ  في  املبيّنة  البنود  من   ً عددا التقييم  هذا 

األمن والتدريب املهني حول حقوق اإلنسان في نيجيريا
 Bayelsa إنني أتولى اإلشراف على األمن في مشروع شل للنفط والغاز في والية بايلسا»
املسلح  االشتباك  حلوادث  تتعرض  خطرة  منطقة  في  املشروع  هذا  ويقع  نيجيريا.  في 
واختطاف األشخاص والسيارات واملركبات، واضطرابات السكان احملليني. وقد تسببت هذه 
هذه  في  والعمل  املوظفني.  سالمة  على  حرصاً  مناسبات  عدة  في  املوقع  بإغالق  احلوادث 
الظروف املتوترة يعني أنه يتعني علينا بصفتنا احلراس األمنيني أن نعرف كيف نتعامل مع 

ااطر بطريقة مأمونة ومسؤولة. 

في عام ٢٠٠٧، حضرت دورة تدريبية مدتها ثالثة أيام حول حقوق اإلنسان نظمتها شركة 
وقد  حكومية.  غير  رائدة  نيجيرية  منظمة  وهي   ،CLEEN كلني مؤسسة  متها  وقدّ شل 
نبّهتني هذه الدورة إلى أهمية احترام حقوق اإلنسان بالنسبة ألفراد اتمعات املضيفة 
في جميع األوقات. كما علّمتني أيضاً أن من األهمية مبكان فهم أسباب أعمال احملتجني أو 
إجراءات املتمردين املسلحني، لكي أدرك كيفية االستجابة على نحو الئق للمخاطر التي 
ً إقامة املزيد من هذه الدورات التدريبية التي  يجلبونها إلى موقعنا. وسوف تساعدنا كثيرا
التنشيطية/  الدورات  وكذلك  شل،  عمليات  في  الطوعية  املبادئ  تطبيق  كيفية  تشرح 
تسوية  حول  باملستجدات  علم  على  لي  التابعني  احلراس  إبقاء  أجل  من  التذكيرية 

الصراعات.» 

أوشي أوفيلي
رئيس احلراس األمنيني

لدى شركة شل لتنمية النفط في نيجيريا

اإلنسان،  حقوق  انتهاك  في  لهم  سوابق  وجود  عدم  من  للتأكد  األمن،  لعناصر  املاضية 
وأنه مت تدريبهم على تطبيق هذه املبادئ.  

إننا اآلن نفرض على جميع حراسنا األمنيني في كافة أنحاء العالم، والبالغ عددهم ٣٠٠ 
إتقانهم  مدى  تقييم  مبوجبه  يتم  قياسي  مهني  تدريب  لبرنامج  يخضعوا  أن  حارساً، 
للمهارات الضرورية للقيام بواجباتهم. كما قمنا بتشديد الشروط واملتطلبات التي يجب 
إدراجها ضمن عقودنا مع شركات األمن اخلاصة، مع اإلشارة إلى املبادئ الطوعية، وتوضيح 
اتهامات  أي  في  الفور  على  بالتحقيق  يقومون  أشخاص  مع  للتعاقد  حاجتنا  حول  األمر 
بانتهاك حقوق اإلنسان واتخاذ اإلجراءات التأديبية التي يتطلبها األمر. ونحن نستخدم 

اليوم أيضاً املبادئ الطوعية عندما نعمل مع قوات األمن احلكومية. 
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قوانني حماية املنافسة
القوانني  ووفق  وأخالقية  عادلة  بصورة  أعمالنا  ملزاولة  ونسعى  احلرة  املنافسة  ندعم  إننا 
النافذة حلماية املنافسة، والتي حتظر ممارسات مثل تثبيت األسعار. وكما يتضح في مدونة 
من  ذلك،  ومع  شل.  في  املنافسة  حماية  قوانني  انتهاك  مع  تهاون  يوجد  ال  سلوكياتنا، 
٢٠٠٧، أجبرنا على دفع غرامة  املؤسف أن حتدث انتهاكات في بعض األحيان. ففي عام 
٨٥٢٫٠٠٠ دوالر في السلفادور نتيجة ادعاءات مبمارسات تسعير غير عادلة في  مقدارها 
رفض  األرجنتني،  وفي  احلالي.  الوقت  في  القضية  هذه  نستأنف  ونحن  بالتجزئة،  البيع 
استئنافنا ضد غرامة مقدارها ٣٣٫٠٠٠ دوالر فرضت علينا عام ١٩٩٨ بسب تثبيت أسعار 

غاز البترول املُسال.

مساعدة موظفينا وشركائنا على االلتزام مببادئنا
منذ عام ٢٠٠٥، يوجد لدينا هاتف استعالمات Helpline عاملي وموقع إلكتروني ملوظفينا 
النصح  على  ويحصلوا  وكتمان،  بسرية  شكاواهم  يقدموا  لكي  العمل  في  وشركائنا 
بإدارة  ويقوم  أعمالنا.  مبادئ  حول  أو  بها،  يُشـتبه  للقانون  انتهاكات  أي  حول  واملشورة 
على  يومياً  يتواجد  وهو  شل،  خارج  من  مستقل  اختصاصي  خبير  االستعالمات  هاتف 
مدار الساعة وعلى مدار السنة. وقد مت اإلبالغ عن حوالي ٤٠٪ من االنتهاكات املشتبه 
بها عبر هاتف االستعالمات عام ٢٠٠٧، ونسبة الـ ٦٠٪ املتبقية جاءت من إبالغ املوظفني 

لرؤسائهم املباشرين وملديري أقسام املوارد البشرية

ونحن نقدم التدريب املهني على شبكة اإلنترنت أو بصورة شخصية إفرادية حول مواضيع 
رئيسية، من بينها الرشوة والفساد واالمتثال لقوانني حماية املنافسة. ومع نهاية عام 
٢٠٠٧، مت توفير التدريب املهني حلوالي ٢٠٫٠٠٠ موظف على قانون حماية املنافسة. كما 
بدأنا مبساعدة موظفينا على إدراك ما تتطلبه منهم «مدونة سلوكياتنا» (التي أطلقت 
عام ٢٠٠٦). وقد تضمن ذلك إطالق أول دورة تدريبية إلزامية عبر اإلنترنت جلميع موظفي 
من   ً عددا التدريب  تضمن  وقد  ألعمالنا.  العامة  املبادئ  تطبيق  على  ملساعدتهم  شل، 
تواجه  أن  ميكن  التي  واملعضالت  املآزق  لتوضيح  احلياة  واقع  من  املأخوذة  السيناريوهات 

املوظفني في عملهم اليومي وكيفية معاجلتها.

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
التعاون مع موظفينا وشركائنا حول النزاهة واالستقامة في األعمال – 

مدونة السلوك في شل - متوفرة للتحميل بـ ١٣ – لغة.

  www.shell.com/integrity

لقد حددت «املبادئ العامة ألعمال شل» هويتـنا وطريقة تصرفنا منذ أكثر من 
٣٠ عاماً. كما نتوقع أن نستمر باسترشاد هذه املبادئ في السنوات اخلمسني 
القادمة، ألننا نساهم في بناء طاقة مسؤولة في املستقبل. ومدونة السلوك 
ً من اإلرشادات املفصلة حول السلوكيات التي  اخلاصة بنا تقدم ملوظفينا مزيدا

تتطلبها مبادئ أعمالنا.

التصرف بنزاهة واستقامة
تكمن في صميم مبادئ أعمالنا ثالث قيم معنوية أساسية، وهي األمانة واالستقامة 
ال  أننا  وبساطة  وضوح  وبكل  بالفعل  تعني  أعمالنا  في  االستقامة  إن  الناس.  واحترام 
نتسامح مع الرشاوى وحاالت الغش واالحتيال، مبا فيها املدفوعات اخلاصة بتسهيل املنافع 
واملعامالت. ويتم اإلبالغ عن قضايا الرشوة والغش واالحتيال إلى «جلنة الرقابة واإلشراف» 
في مجلس إدارة شركة رويال داتش شل بي إل سي. وفي عام ٢٠٠٧، مت اإلبالغ عن ١١٢ 
ً من املوظفني واملقاولني  مخالفة من هذا النوع. ونتيجة لذلك، أنهينا خدمات ١٥١ فردا

لدينا.

املقاولون
ذلك  في  مبا  املبادئ،  تلك  يرادف  ما  أو  ألعمالنا،  العامة  املبادئ  اتباع  مقاولينا  من  نتوقع 
وفي  معنا.  عملهم  جوانب  كافة  في  والبيئة،  والسالمة  بالصحة  املتعلقة  سياستنا 
العديد من املواقع، نعمل على توفير التدريب املهني ملساعدتهم على فهم هذه املبادئ 
واالمتثال لها. وإذا لم يتمكنوا من االمتثال لها، فإنه يتحتم علينا إعادة النظر في العالقة 
ً بسبب اإلخفاق في االلتزام مببادئ أعمالنا، وذلك  معهم. وفي عام ٢٠٠٧، ألغينا ٣٥ عقدا
حسب استبـياننا الداخلي السنوي ملسؤولي ومندوبي مجموعة شل في مختلف البلدان. 
وقد تضمنت نصف احلاالت انتهاكات ملعايير الصحة والسالمة واألمن والبيئة. هذا وقد مت 

إلغاء عدد من العقود في الهند ومدغشقر والواليات املتحدة األمريكية.
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منصة بلتون ب، في سخالني

 .Joint Ventures من أعمالنا عبر مؤسسات مشتركة ً ً كبيرا نحن منارس جزءا
في  حصصاً  ومينحنا  وااطر  التكاليف  يوزع  آخرين  شركاء  مع  العمل  إن 
فإن  وطنية،  نفط  شركات  املشاريع  في  شركاؤنا  يكون  وعندما  أكثر،  مشاريع 
ذلك يساعدنا على الوصول إلى مزيد من املوارد. ولكن عندما ال نتحكم بهذه 
تشغيل  لتشجيع  نفوذنا  استخدام  إلى  نحتاج  فإننا  املشتركة،  املؤسسات 

املشاريع بروح املسؤولية على الصعيدين البيئي واالجتماعي على حد سواء.

املؤسسات املشتركة التي نتحكم فيها
الشركة/  إدارة  كيفية  ر  نقرّ أن  لنا  يحق  فيها،  نتحكم  التي  املشتركة  املؤسسات  في 
املؤسسة، على سبيل املثال، ألننا منتلك أغلبية حقوق التصويت فيها. ويتوجب على هذه 
العامة  املبادئ  تشمل  والتي  شل»،  ضوابط  «هيكلية  استخدام  املشتركة  املؤسسات 
ذلك  في  مبا  الشركة،  أقسام  كافة  في  املطبقة  واملعايير  سلوكياتنا  ومدونة  ألعمالنا 

معايير الصحة والسالمة واألمن والبيئة، أو املعايير واملبادئ املرادفة لها.

املؤسسات املشتركة التي ال نتحكم بها
في املؤسسات املشتركة التي ال نتحكم بها، نتوقع أيضاً من الشركة/ املؤسسة أن تكون 
لها مجموعة من املبادئ العامة للعمل، وااللتزام مبعايير الصحة والسالمة والبيئة، وأن 
تكون لها سياسة مماثلة لسياستنا في هذا اال. بيد أننا ال منتلك صالحية وضع معايير 
مشغـلني  اختيار  على  املشتركة  املؤسسة  نشجع  ذلك،  من  وبدالً  لالستخدام.  محددة 
السالمة  شؤون  إدارة  في  األداء  أفضل  معهم  نتقاسم  ونحن  املعنوية.  بقيمنا  يؤمنون 
ملراعاة  مخصصة  ومناصب  وظائف  إنشاء  ذلك  في  مبا  واالجتماعية،  البيئية  واملسائل 
معايير الصحة والسالمة واألمن والبيئة، وإغناء األداء االجتماعي. كما أننا نطلب إجراء 
تقييم لآلثار احملتملة قبل أن يبدأ العمل في مشروع ما، وان حتتفظ املؤسسة املشتركة 

بعالقات جيدة مع أصحاب الشأن اخلارجيني.

وفي حال عدم التمكن من تلبية متطلباتـنا خالل فترة معقولة، نقوم بإعادة النظر في 
ً عن مؤسسة مشتركة بسبب عدم امتثالها ملبادئ  هذه العالقة. ولذلك تخلينا مؤخرا
أعمالنا عام ٢٠٠٣. ومتشياً مع األداء القياسي لشركات الطاقة، تركز تقاريرنا العامة على 
املشغلني  نحن  نكون  أو  السيطرة  حصة  فيها  لنا  تكون  مشتركة  ومؤسسات  شركات 
األداء.  إدارة  على  قادرين  ونكون  املباشرة  واحملاسبة  املساءلة  نقبل  ألننا  وذلك  ملشاريعها، 
والبيئة  واألمن  والسالمة  الصحة  بيانات  بإدراج  أيضاً  نقوم  النادرة،  احلاالت  بعض  وفي 
سيطرة  لنا  تكون  أن  دون  تشغيلية  خدمات  لها  نوفر  التي  الشركات  املؤسسات/  من 
عليها. وال يتم إدراج بيانات الشركات/ املؤسسات التي مت التخلص منها أو اقتـناؤها أثناء 
السنة احلالية إال خالل الفترة التي تكون لنا فيها السيطرة عليها. وفي بعض احلاالت، 
يتم إدراج البيانات عن كامل السنة للشركات التي تـتبدل السيطرة عليها أثناء السنة 
نفسها (مثل «شركة سخالني للطاقة»)، ألن ذلك ضروري للسماح بإجراء مقارنة ثابتة 

ومنسجمة لتوجهات األداء على مستوى الشركة.

مشروع سخالني ٢ 
مشروع سخالني ٢ الذي يتم إنشاؤه حالياً يعتبر أكثر مشاريع النفط والغاز الطبيعي 
ً في العالم. وسوف يضيف ٥٪ إلى قدرة العالم اإلنتاجية للغاز الطبيعي  املُسال تعقيدا

املُسال، مما يكفي إلنتاج طاقة كهربائية حلوالي ٢٤ مليون منزل.

تبني  التي  املشتركة  املؤسسة  على  السيطرة  انتقلت   ،٢٠٠٧ عام  نيسان  إبريل/  في 
سخالني  شركة  (أو  احملدودة  الطاقة  الستـثمارات  سخالني  «شركة  وهي  املشروع، 
في  شل  حصة  هبوط  االتفاق  وشهد  غازبروم.  شركة  إلى  شل  شركة  من  للطاقة)»، 
«شركة سخالني للطاقة» من ٥٥٪ إلى ٢٧٫٥٪. وقد غيّر ذلك دورنا في تنفيذ املشروع. 
ومت في عام ٢٠٠٧تعيني ٢ مديرِيْن تنفيذيني رشحتهما شركة غازبروم. وخالل عام ٢٠٠٨، 
سيكون هناك نقل مزيد من املناصب العليا من موظفي شل إلى موظفني ترشحهم 
توفير  شل  تواصل  إذ  االستمرارية.  من  كبير  قدر  أيضاً  هناك  سيكون  ولكن  غازبروم. 
كانت  التي  التشغيل  اتفاقية  تطبيق  كذلك  ويستمر  للمشروع.  الفنية  اخلدمات 
«شركة سخالني للطاقة» تستعملها قبل تغيير حصص امللكية، مع كافة متطلباتها 

البيئية واالجتماعية. 

كما تواصل دعم «شركة سخالني للطاقة» خلطة رعاية األقلية من سكان سخالني 
األصليني. وتهدف اخلطة إلى تخفيف اآلثار السلبية احملتملة على منط حياة السكان 
األصليني ومورد رزقهم بسبب عمليات تطوير النفط والغاز، كما تسعى إلى تشجيع 
موارد الرزق التقليدية. ومع نهاية عام ٢٠٠٧، مت اختيار ومتويل ٩٠ مشروعاً مبوجب اخلطة، 
حيث يتم تنفيذ املرحلة األولى منها حتى نهاية عام ٢٠١٠. وقد قدمت «شركة سخالني 
للطاقة» متويالً مقداره ١٫٥ مليون دوالر، وهي عضو في اموعات اإلشرافية املسؤولة عن 
ضمان تنفيذ اخلطة. وقد حظيت اخلطة باهتمام خاص من مؤسسة التمويل الدولي، 
التي تعتبر ذراع القطاع اخلاص في البنك الدولي، كنموذج «لألداء اجليد» على الصعيد 

الدولي. 

 AEA تكنولوجي  أيه  إي  «أيه  االستشارية  الشركة  أقرت   ،٢٠٠٧ سنة  أواخر  في 
حني  للطاقة»  سخالني  «لشركة  واالجتماعية  البيئية  باجلهود   «Technology
 AEA شركة  واستخلصت  للمشروع.  احملتملني  املقرضني  عن  بالنيابة  تعمل  كانت 
كبيرة  مجموعة  بالكامل  تلبي  للطاقة ...  سخالني  شركة  أن «خطط   Technology
من الشروط واملتطلبات التي كان يتم تقييم املشروع على أساسها، وأن هناك مناذج 
لألداء األفضل الذي يستحق املديح والثناء. وحيثما توجد حاالت لعدم تلبية املتطلبات 
في وثائق املشروع، فإنها إما أن تكون ضئيلة وتافهة بطبيعتها، أو أن تكون لدى شركة 

سخالني للطاقة خطط جاهزة إليجاد حلول لها».  

استشارية  هيئة  من  واملشورة  النصح  أخذ  في  للطاقة»  سخالني  «شركة  استمرت 
العاملي  من «االحتاد  بدعوة  اجتمعوا  مستقلني  وعلماء  خبراء  من  مؤلفة  األمد  طويلة 
لصون الطبيعة IUCN». وسوف تقوم تلك الهيئة مبراقبة التأثير احملتمل للمشروع على 
فصيلة احليتان الرمادية الغربية املهددة باالنقراض في املنطقة من اآلن حتى عام ٢٠١١. 
وقد أجرى املشروع تغييرات هامة جتاوباً مع توصيات الهيئة، ومن ضمنها تخفيف سرعة 
السفن وتخفيض مستوى ضجيجها وتعزيز برنامج االستجابة حلوادث تسرب النفط. 
املستحسن  بأن «من  القول  إلى   AEA Technology شركة خلصت   ،٢٠٠٧ عام  وفي 
في  مرموقة  مكانة  ذوي  خبراء  تضم  مستقلة  لهيئة  األمد  الطويل  الدعم  هذا  توفير 

ً هاماً في حماية هذه احليتان».  العالم، ومن املرجح أن يلعب هذا الدعم دورا

في أوائل عام ٢٠٠٨، سحبت «شركة سخالني للطاقة» طلبها للحصول على قروض من 
وكاالت التسليف الداعمة للتصدير في حكومتي الواليات املتحدة واململكة املتحدة. إذ 
ساورتها ااوف من عدم قدرة هذه الوكاالت على التوصل إلى قرار بشأن القروض بحلول 
منتصف عام ٢٠٠٨، وهو الوقت الذي تسعى «شركة سخالني للطاقة» ألن يكتمل فيه 

متويل املشروع.  

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني

  www.sakhalinenergy.com
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لدينا أيضاً ثالثة أهداف تتعلق بالتنويع والشمولية، وهي:
 ٪ رفع نسبة متثيل العنصر النسائي في املناصب اإلدارية العليا لتصل إلى ٢٠ –
النسبة  تلك  بلغت   ،٢٠٠٧ عام  نهاية  وبحلول  البعيد.  املدى  في  األقل  على 

١٢٫٩٪ في حني أنها كانت ١١٫٦٪ عام ٢٠٠٦.
كل  في  العليا  اإلدارية  املناصب  نصف  من  أكثر  احملليون  السكان  يشغل  أن  – 
بلد نعمل فيه. ومع نهاية عام ٢٠٠٧، حتقق هذا الهدف في ٣٣٪ من البلدان 
في حني كانت النسبة ٢٥٪ في السنة املاضية. ويُعزى هذا االرتفاع إلى زيادة 
عدد األشخاص احملليني ذوي اخلبرة الذين مت توظيفهم، وإلى التنويع الذي يؤخذ 

باحلسبان عند تعيني موظفني في مناصب عليا.
فيها،  يعملون  التي  املؤسسات  لشمولية  وإدراكهم  املوظفني  فهم  حتسني  – 

وهذا ما سوف نقيسه في العام ٢٠٠٨.

العمليات واحلوافز
وفي  االستثمارية  قراراتنا  اتخاذ  في  متنامياً   ً دورا واالجتماعية  البيئية  العوامل  تلعب 
الطريقة التي نتبعها لتخطيط وتصميم مشاريع رئيسية جديدة. فعلى سبيل املثال، 
اتخاذ  عند  الكربون  أكسيد  ثاني  النبعاثات  املتوقعة  املستقبلية  التكاليف  بإدراج  نقوم 
جميع القرارات االستثمارية الرئيسية. ويستلزم األمر إجراء تقييم لآلثار البيئية والصحية 
واالجتماعية قبل أن نباشر العمل باملشاريع الرئيسية أو املرافق القائمة. وينبغي تطبيق 
أي حتسينات يتم التعرف عليها كجزء من تصميم املشروع وتشغيله. وفي عام ٢٠٠٧، 
من  والغاز  للنفط  اجلديدة  املشاريع  بتطوير  املتعلقة  القياسية  لعمليتنا  تنقيحاً  أجرينا 
مبكرة  مرحلة  في  واالجتماعية  البيئية  املسائل  ومعاجلة  حتديد  على  مساعدتنا  أجل 

وبصورة أكثر ثباتاً وانسجاماً (انظر دراسة احلالة أدناه).

ً من عملية تقييم أدائنا ودفع أجور ومكافآت املوظفني  وتعتبر التنمية املستدامة أيضاً جزءا
والعاملني لدينا. فهي تتعلق بـ ٢٠٪ من «بطاقة النتائج» موعة شل، والتي نستخدمها 

في حتديد املكافآت ملستحقيها.

وضوابطنا  وعملياتنا  معاييرنا  ضمن  املستدامة  التنمية  وإدماج  إدخال  مت  لقد 
وهيكليتـنا اإلدارية.

املعايير
توجد لدينا هيكلية ضوابط موحدة تصف لنا كيف نقوم بتنظيم شل وإدارتها. وتـتضمن 
هذه الضوابط املبادئ العامة ألعمال شل ومدونة السلوكيات، ومعاييرنا اخلاصة بشؤون 
الصحة والسالمة واألمن والبيئة. وتـنطبق هيكلية ضوابط شل على شركات شل وعلى 
أن  على  عملياً  نتفق  أن  ميكن  أننا  العلم  مع  عليها،  نسيطر  التي  املشتركة  املؤسسات 

املؤسسة املشتركة قد تعمل ضمن مبادئ ومعايير مرادفة أو مماثلة لها. 

إن مبادئ أعمالنا، التي وضعناها منذ أكثر من ٣٠ عاماً، تصف أهدافنا وقيمنا املعنوية 
في  باملساهمة  تلزمنا  وهي  أعمالنا.  بها  ننجز  التي  والطريقة  ومسؤولياتنا  األساسية 
الرشوة  ممارسات  حتظر  أنها  كما  األساسية.  اإلنسان  حقوق  ودعم  املستدامة  التنمية 
والغش واالحتيال والسلوكيات املنافية حلرية املنافسة. كما أن مدونة السلوكيات، التي 
مبادئ  وفق  العمل  كيفية  عن  تفصيلية  تعليمات  للموظفني  تقدم   ،٢٠٠٦ عام  صدرت 

أعمالنا. 

والبيئة  واألمن  والسالمة  للصحة  معاييرنا  فإن  عليها،  نسيطر  التي  الشركات  وفي 
لالحتباس  املسببة  الغازات  انبعاثات  وإدارة  األحيائي  للتنوع  ومتطلبات  شروطاً  تتضمن 
احلراري، واإلدارة البيئية، وإدارة الصحة، والسالمة على الطرقات وسالمة العمليات وجودة 

السفن. 

كما نشترط على املقاولني إدارة شؤون الصحة والسالمة واألمن والبيئة مبا يتماشى مع 
معاييرنا، ونتوقع منهم اتباع مبادئ أعمالنا أو ما مياثلها لديهم عندما يتعاقدون للعمل 
معنا. أما مؤسسات التوريد واملؤسسات املشتركة التي ال نسيطر عليها، فإننا نشجعها 
على تبني واتباع املبادئ العامة ألعمالنا وتطبيق معايير ذات مستوى عال لشؤون الصحة 
والسالمة واألمن والبيئة بحيث تكون مماثلة ملعاييرنا. وإذا لم تـتم تلبية توقعاتنا في فترة 
زمنية معقولة، فإننا نعيد النظر في عالقاتنا معها، وميكن أن يتضمن ذلك اتخاذ إجراءات 

إلنهاء تلك العالقات.  

النتائج املستهدفة
السالمة  بشؤون  املتعلقة  الداخلية  للتحسينات  مستهدفة  نتائج  بوضع  عادة  نقوم 
متواصل،  بشكل  تشتعل  التي  الغاز  نفايات  إلزالة  عامة  أهدافاً  لدينا  أن  كما  والبيئة، 

وإلدارة انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري من عملياتنا (انظر الصفحة ١٩).
ً: التنمية املستدامة  الوصول باكرا
في مشاريع االستخراج اجلديدة

واالجتماعية  البيئية  اآلثار  إدارة  حول  الدروس  الستخالص  مشاريعنا  في  نظرنا  عندما 
 ً بصورة أفضل، اتضح لنا أمر واحد: أن املشاريع التي أخذت هذه ااطر واالحتماالت باكرا
بعني االعتبار، ثم عاجلتها في مرحلة تصميم املشروع وتنفيذه، كانت هي املشاريع األكثر 
احتمال  هناك  كان  فقد  واالحتماالت،  ااطر  معاجلة  في  تأخرت  التي  املشاريع  أما  جناحاً. 
أو  البيئية  ااوف  بروز  أو  احمللي  اتمع  احتجاجات  خالل  من  تعطيلها  أو  لتأخيرها  أكبر 

تداخل املشاكل فيها. 

وجتاوباً مع ذلك، أجرينا عدة تغييرات في معاجلتنا ملشاريع النفط والغاز اجلديدة. إذ يتوجب 
على كل مشروع في الوقت احلاضر حتديد مخاطره البيئية واالجتماعية بصورة منهجية 
منذ البداية، أي قبل مرحلة وضع احلجر األساسي للتصاميم الفنية والشروط التجارية 
في  للمخاطر  املشروع  إدماج  كيفية  من  منتظمة  بصورة  التحقق  يتم  ثم  للمشروع. 
تطوير  مركز  في  املستدامة  التنمية  مدراء  كبار  يراجع  ذلك،  على  وعالوة  تنفيذه.  طريقة 
أعمال الشركة في الوقت احلاضر أكثر من ٧٠ مشروعاً ضخماً في مراحلها املبكرة مرتني في 
ري املشاريع وفرق املراجعة على حتديد أهدافهم وتطوير طرق تغيير  السنة. وملساعدة مطوّ

مشاريعهم ملعاجلة هذه القضايا، نقوم بتعزيز تدريبهم املهني في هذا اال. 

   

٣٤     تقرير شل حول التنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧



نننننينينينينينا هندرسون و ومي كوك 
 مو مو م مو مارتن فان دين بيرغ
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ااانالنلننالناناا اااال واواواوالللصيلصيانة التابعة ة

الهيكلية اإلدارية
املسؤولية  وجلنة  سي،  إل  بي  شل  داتش  رويال  شركة  إدارة  مجلس  في  جلان  أربع  توجد 
وهي  تنفيذيني،  غير  مدراء  ثالثة  من  اللجنة  هذه  وتتألف  منها.  واحدة  هي  االجتماعية 
ومدونة  أعمالنا،  مببادئ  يتعلق  ما  في  وأدائنا  سياساتنا  تقيـيم  في  نشطاً   ً دورا تلعب 
تشغل  التي  الرئيسية  والقضايا  والبيئة،  واألمن  والسالمة  الصحة  وسياسة  السلوك، 

بال الناس (انظر دراسة احلالة أدناه).

اموعة  يرأس  فهو  املستدامة.  التنمية  عن  اإلدارية  املسؤولية  التنفيذي  مديرنا  يتولى 
شل،  شركة  في  والبيئة  واألمن  والسالمة  والصحة  املستدامة  للتنمية  التنفيذية 
األهداف  وترسم  الرئيسية،  األداء  ومؤشرات  األولويات  وتضع  األداء  مبراجعة  تقوم  والتي 

املنشودة.

والبيئة،  واألمن  والسالمة  الصحة  وقسم  االجتماعي،  لألداء  املركزية  اإلدارة  وحدة  أما 
ضمن  األعمال  فروع  مختلف  ويدعمون  يستـنهضون  فإنهم  القضايا،  إدارة  وموظفو 
مجموعة شل، وذلك مبساعدتها على تطوير خبراتها ومهاراتها، وتبادل الدروس املستفادة، 

واتباع نهج ثابت ومنسجم ملعاجلة القضايا البيئية واالجتماعية.

والتنمية املستدامة جزء من واجبات ومهام كل مدير تنفيذي. ويتولى كل فرع من فروع 
أعمالنا مسؤولية التقيد بشروطنا ومتطلباتـنا، وحتقيق أهدافها احملددة في هذا اال.

مراقبة التقيد بالشروط واملعايير
في نهاية كل سنة، يرفع رؤساء األقسام وفروع األعمال في شركتنا تقارير إلى الرئيس 
تطمني  رسائل  خالل  من  ألعمالنا،  العامة  واملبادئ  باملعايير  التقيد  مدى  حول  التنفيذي 

سنوية.

هذا وتقوم دائرة التدقيق الداخلية في شل بالتحقيق في قضايا الغش واالحتيال واحلوادث 
اللجنة  إلى  والقانونية  األخالقية  احلوادث  عن  اإلبالغ  ويتم  للضوابط.  اخلاضعة  األخرى 

التنفيذية وجلنة الرقابة واإلشراف.

ونحن ندقق بصورة منتظمة بأنظمة إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة في مرافقنا، 
صنا عمليات تدقيق في السالمة يقوم بها متخصصون في سالمة العمليات.  وقد خصّ
ويُشترط على كافة مصانعنا ومنشآتنا الرئيسية أن حتمل شهادات تتعلق باملعايير البيئية 
الدولية صادرة عن مؤسسات خارج شل، مثل شهادة اجلودة آيزو ١٤٠٠١. وفي عام ٢٠٠٧، 
انـتدبنا فريقاً من كبار املدققني الداخليني املستقلني (املتخصصني في سالمة العمليات) 

من أجل التحقق من تطبيق املعايير في جميع أقسام وفروع شل.

والهيئات واملؤسسات الرقابية اخلارجية تساعدنا على مراقبة األداء البيئي واالجتماعي. 
ومن بينها هيئات من اتمعات احمللية في عدد من املرافق تقوم بتقدمي النصح واملشورة 

لنا حول أدائنا االجتماعي (انظر الصفحة ٢٦).

التدريب املهني
ومن  املهني،  التدريب  برامج  من  العديد  في  املستدامة  التنمية  مسائل  ندمج  إننا 
ضمنها الدورات التدريبية على القيادة اصصة لكبار اإلداريني، والتي نديرها باالشتراك 
وبالنسبة  األمريكية.  املتحدة  والواليات  وأوروبا  آسيا  في  األعمال  إدارة  كليات  أفضل  مع 
ملوظفي املشاريع واملوظفني التجاريني الرئيسيني، يتم إدراج املعرفة بالتنمية املستدامة 
في املقررات الدراسية التي تقدمها أكادميية املشاريع واألكادميية التجارية التابعتان لنا. 
وابتداءً من العام ٢٠٠٨، سيُطلب من كبار صانعي القرارات حول املشاريع اجلديدة في «فرع 
أعمال االستكشاف واإلنتاج» أن يتلقوا «دورة تدريبية خاصة» عن التنمية املستدامة تدار 
مع «منتدى املستقبل» اخليري. وفي عملياتنا اخلاصة بالتكرير والتسويق والتوزيع، نقوم 
بنشر خبرات ومهارات املوظفني احملليني في إجراء مراجعات لألداء االجتماعي في العمليات 

التي تتم في بلدهم أو منطقتهم. 

جلنة املسؤولية االجتماعية
 ٤ تعقد  وهي  األسبق،  هولندا  وزراء  رئيس   ،Wim Kok كوك  ومي  اللجنة  هذه  يترأس 
اجل  من  التنفيذيني  املدراء  مع  مقابالت  وجتري  تقارير  وتتسلم  السنة،  في  اجتماعات 
واملستجدة،  احلالية  واالجتماعية  البيئية  للقضايا  الشركة  معاجلة  كيفية  مراجعة 
اللجنة  تتلقى  اجتماع  كل  وفي  الرئيسية.  والعمليات  املشاريع  عن  الناجمة  واآلثار 
والبيئة،  واألمن  والسالمة  الصحة  بشؤون  يتعلق  فيما  أدائنا  حول  املعلومات  أحدث 
اللجنة  عقدت   ،٢٠٠٧ عام  وفي  املذكور.  األداء  تطوير  برنامج  يحرزه  الذي  التقدم  وحول 
الدائر  للجدل  وفهمها  معرفتها  لتعميق  كامل  يوم  مدار  على  إضافياً  اجتماعاً  كذلك 
حول تغير املناخ وتداعياته بالنسبة لعملياتنا ومؤسساتنا وأعمالنا. وقد قدمت اللجنة 
مساهمات في هذا التقرير وقامت مبراجعة مسوداته، كما اجتمعت مع جلنة املراجعة 

اخلارجية التابعة لنا (انظر الصفحة ٣٨). 

باملوظفني  وتلتقي  العالم،  حول  شل  مواقع  إلى  االجتماعية  املسؤولية  جلنة  تسافر 
واجلاليات  احلكومات  فيهم  مبن  شل،  خارج  من  الشأن  وبأصحاب  احملليني  والعاملني 
احمللية واملنظمات غير احلكومية، للوقوف مباشرةً على األداء التشغيلي للمواقع. كما 
تبني اللجنة تصورها اخلاص حول كيفية تطبيق معاييرنا، وحتدد مواطن الضعف التي 
حتتاج للتطوير. وفي عام ٢٠٠٧، زارت اللجنة موقع عملياتنا على الرمال الزيتية في كندا، 
إدارة  مجلس  رئيس  بصحبة  نيجيريا  كوك  ومي  زار  كما  روسيا.  في   ٢ سخالني  ومشروع 
ً حول مالحظاتها إلى  رويال داتش شل بي إل سي. وبعد كل زيارة، تقدم اللجنة تقريرا

مجلس اإلدارة وإلى املدير التنفيذي املسؤول عن املشروع أو املوقع ذي الصلة. 

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
االلتزامات واملعايير البيئية واالجتماعية في جميع فروع وأقسام شركتنا – 

التنمية املستدامة في عملياتنا وفروع أعمالنا – 
مزيد من املعلومات حول هيكليتنا اإلدارية – 

  www.shell.com/howwework

تقرير شل حول التنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧     ٣٥



مؤشرات األداء الرئيسية ر 

معت بيانات االستثمار االجتماعي وبيانات التعاقد وتدبير املشتريات ألول مرة من خالل نظامنا املالي. في عام ٢٠٠٧، جُ س  
غير محسوب غ/م 

 (API, IPIECA, OGPI) .اإلرشادات الدليلية لشركات البترول لتقدير كمية الغازات املسببة لالحتباس احلراري ، ديسمبر/ كانون األول ٢٠٠٣ [أ] 
ً حسب الطرق املستخدمة.  تشير إلى أن هامش عدم التيقن في قياس الغازات املسببة لالحتباس احلراري ميكن أن يكون كبيرا

أعيد احتسابه من ٣٢٣ ألف طن بسبب خطأ حسابي في إحدى عملياتنا في نيجيريا. [ب] 
بيانات ٢٠٠٦-٢٠٠٧ أعيد احتسابها من جديد منذ نشر التقرير السنوي لعام ٢٠٠٧ ومنوذج (F-20)، بسبب التحقيقات في حوادث حصلت  [ج] 

في مناطق يصعب الوصول إليها، والتي جرى استكمالها في هذه الفترة.
منذ عام ٢٠٠٧ أصبح تعريفنا للتسربات يتفق مع التعريف القياسي لشركات الطاقة. وبياناتنا في الوقت احلاضر تتضمن تسربات  [د] 

الهيدروكربونات فقط.
أعيد احتسابه عن كل السنوات مع استثناء مياه التبريد التي متر مرة واحدة عبر املنشأة. [هـ] 

أعيد احتسابه من ١٫٥٨٢ بسبب إدراج أتربة إضافية خطرة وغير خطرة في هذه الفئات ضمن بعض عمليات التكرير والتسويق والتوزيع. [و] 
ازدادت في عام ٢٠٠٧، والسبب الرئيسي لذلك هو النفايات غير اخلطرة. فقد جاء ثلثا الزيادة من أعمال االستخراج واإلنتاج في الواليات  [ز] 
املتحدة بسبب إغالق وتنظيف مواقع اآلبار على اليابسة التي اشترينا فيها مساحة تشغيل صناعية واسعة. وقد جاء الباقي بشكل 

رئيسي من عمليات بناء وهدم مواقع البيع بالتجزئة التي مت شراؤها وبيعها من قبل فرع أعمال التكرير والتسويق والتوزيع في شركتنا. 

البيانات البـيئية

١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧

١٠٣٩٩١٠١١٠٣١٠٦١١٢١١٢١٠٥٩٨٩٢انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري مباليني األطنان مما يعادلها من ثاني أكسيد الكربون[أ]

٥٢٢٤٥٦٣٩٨٣١٥٢٤١٢٣٤٢٤٣٢١١١٥٤١٥٠غاز امليثان بآالف األطنان

٩٢٩٠٩٢٩٥١٠٠١٠٦١٠٦١٠٠٩٤٨٨ثاني أكسيد الكربون مباليني األطنان

٩٫١٨٫١٩٫٣١٠٫٣٧٫٦٩٫٣٩٫٢٨٫٠٥٫٧٤٫٢اشـتعال الغاز (في فرع االستكشاف واإلنتاج فقط) مباليني األطنان

٣٠٠٢٩٦٢٦٣[ب]٣٣٧٣٠٤٢٧٧٢٧٤٢٧٠٢٩٢٣٠٤ثاني أكسيد الكبريت بآالف األطنان

٢٥٢٢١٨٢٠٢٢١٣٢١٣٢١٩١٩٧١٨٤١٨٠١٧١أكاسيد النيتروجني بآالف األطنان

١١١٢٦٫٠٥٫٠٨٫٠٣٫٣٢٫٦١٫٠٠٫٦٠٫٤مركبات الكلورو فلورو كربون، والهالونات، والكلوروإيثان الثالثي (بالطن)

٥٨٤٤٩٩٥٣٨٣٧٢٣٧٩٢٩٤٢٦٥٢٤٤٢٢٤٢٠٩املركبات العضوية املتطايرة (بالطن)

٦٫٧(د)١٣٫٢١٨٫٧٩٫٩١٧٫٨٧٫٤٦٫٧٦٫١٩٫٠٦٫٣التسربات بآالف األطنان[ج]

٥٫٢٣٫٣٢٫٨٢٫٩٢٫٥٢٫٤٢٫٣٢٫٥٢٫١١٫٩النفط املتدفق للبـيئة السطحية بآالف األطنان

٦٨١٦٨٣٦٧٩٦٦٧٦٥٧٦٣٨٥٦٠٥٧٤غ/مغ/ماستهالك املياه العذبة [هـ]  مباليني األمتار املكعبة

النفايات بآالف األطنان
٢٤٠٢٧٢٤٠٠٤٤٥٥٠٤٥٥٤٤٥٥٤٥١٥٩٤٧٢٢خطرة

٥٢١٤٦٨٤٩٠٤٥٢٥٢٤٥١٠٤٧٠٦٦٨١٫١٩٩١٫٩٧١غير خطرة
٢٫٦٩٣(ز)١٫٧٩٣[و]٧٦١٧٤٠٨٩٠٨٩٧١٫٠٢٨١٫٠٦٤٩٢٥١٫١١٩اإلجمالي

كثافة الطاقة
٨٦٫٥٨٥٫٩٨٥٫٠٨٣٫٩٨٤٫٠٨٥٫٠غ/مغ/مغ/مغ/مفي مصافينا: مؤشر كثافة الطاقة

١٠٠١٠١٫٤٩٩٫٧٩٨٫٣٩٣٫٣٩٥٫٨٩٢٫٥٩٢٫٦غ/مغ/مفي مصانع الكيماويات: مؤشر طاقة الكيماويات
١٣٫٠٧٫٠٦٫٨٦٫٤٦٫٧غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مفي فرع أعمال الرمال الزيتية (جيجاجول لكل طن من اإلنتاج)[ح]

٠٫٨٠٫٨٠٫٧٠٫٧٠٫٨٠٫٨٠٫٨٠٫٨٠٫٩١٫٠فرع أعمال االستكشاف واإلنتاج (جيجاجول لكل طن من اإلنتاج)[ط]

املفهوم اخلارجي لألداء البـيئي[ي]
مجتمعات خاصة (النسبة املئوية ملن يقولون: األفضل/ من بـني األفضل)

٣١٣٩٣١٣٢٢٨٣٩غ/مغ/مغ/مغ/مشركة شل
١٩٣١٢٤٢٨٢٥٢٤غ/مغ/مغ/مغ/مأقرب شركة منافسة

ر

ر

ر

ر
ر

ر

ر

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
بيانات أدائنا البيئي واالجتماعي – 

شل في املؤشرات الرائدة  للتنمية املستدامة  – 

    www.shell.com/performancedata

حول بياناتنا 
التقارير  صياغة  عن  تختلف  واالجتماعية  البيئية  البيانات  حول  التقارير  صياغة  إن 
البيئية  البيانات  بدقة  التقيد  من  بد  فال  مختلفة.  نواح  عدة  من  وذلك  املالية،  للبيانات 
واالجتماعية وصحتها واكتمالها. وهذه القيود تفرضها علينا طبيعة هذه البيانات. إذ 
واملفاهيم  بالثقافة  تتأثر  فإنها  ولذلك  البشري،  السلوك  على  املتغيرات  بعض  تعتمد 
الشخصية. وتعتمد متغيرات أخرى على قياسات معقدة حتتاج إلى معايرة دائمة، بينما 
تعتمد متغيرات غيرها على عملية التقدير وإنشاء النماذج. ونحن نوافق على أن بياناتنا 
البيئية واالجتماعية التي ننشرها سوف تتأثر بهذه القيود األساسية. كما أننا نواصل 
املتعلقة  فالبيانات  الداخلية.  الضوابط  تعزيز  خالل  من  بياناتنا  وتكاملية  جودة  حتسني 

بشؤون السالمة والبيئة يتم جمعها من الشركات واملؤسسات املشتركة التي تكون لنا 
فيها حصة كافية للسيطرة عليها، وكذلك من بعض الشركات التي نزودها بخدمات 
تشغيلية. هذا وقد مت جمع البيانات املتعلقة بالسالمة والبيئة من الشركات واملؤسسات 
املشتركة التي منلك فيها حصة تكفي للسيطرة عليها، ومن بعض الشركات التي نقدم 
كنا  وإن  حتى   ٪١٠٠ أساس  على  بالكامل  نقل  تــُ البيانات  وهذه  تشغيلية.  خدمات  لها 
قمنا  التي  والعمليات  املشاريع  البيانات  تتضمن  كما  الشركة.  في  ثانوية  حصة  منلك 
احلاالت،  بعض  وفي  فقط.  لها  ملكيتنا  فترة  خالل  ولكن  العام،  خالل  شرائها  أو  ببيعها 
فإن بيانات الشركات التي تـتبدل فيها السيطرة أثناء السنة كما هو احلال في «شركة 
سخالني للطاقة» مت إدراجها على مدار السنة كلها، لضرورة ذلك من أجل السماح بإجراء 

في عام ٢٠٠٧، قمنا بنشاطات تتعلق بالرمال الزيتية القابلة للتنقيب في كندا، وهي جزء منفصل من فرع أعمال التكرير والتسويق  [ح] 
ً من فرع االستكشاف واإلنتاج. ونحن اآلن نقدم تقارير عن كثافة الطاقة في الرمال  والتوزيع في شركتنا. وقد كانت في السابق جزءا

الزيتية بشكل منفصل.
مت تعديل أرقام ٢٠٠٣-٢٠٠٥ بسبب إزالة نشاطات الرمال الزيتية من فرع أعمال االستكشاف واإلنتاج. [ط] 

يتم إجراء مسح إحصائي يدعى The Reputation Tracker Survey بالنيابة عنا في ١٤ سوقاً رئيسياً، وذلك بواسطة وكالة بحوث تسويقية  [ي] 
مستقلة تدعى Ipsos MORI. وفي عام ٢٠٠٧، خفضنا عدد األسواق التي نستخدم فيها مسح The Reputation Tracker Survey مع عامة 

الناس، ومبا أن النتائج الصادرة عنها لم تعد تعكس الواقع، فإننا لم نعد نرفع تقارير عنها خارجياً. وقد تغير ميزان االستجابة لصالح 
”التصور اخلارجي لألداء البيئي“ عام ٢٠٠٧. وهذا مينع إجراء مقارنة مباشرة لتلك النتائج مع نتائج السنوات السابقة. كما ميكن وضع 

املقارنات بخصوص الفجوة بني شركة شل وأقرب شركة منافسة لها. 
تعكس البيانات النطاق املتغير للمناصب القيادية العليا عام ٢٠٠٥. أعيد احتسابها عن كل السنوات. [ك] 

مستوى الدخل القومي كما هو محدد في مرجع UNDP مؤشر اإلمناء البشري التابع لبرنامج األمم املتحدة إلمنائي. [ل] 
حوادث رشاوى وغش واحتيال، قام بجمعها نظام التدقيق الداخلي في شل. [م] 
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مت  أخرى  بيانات  وهناك  الشركة.  صعيد  على  األداء  لتوجهات  ومنسجمة  ثابتة  مقارنة 
جمعها من مصادر خارجية، ومن استطالعات إحصائية للموظفني، ومصادر داخلية أخرى 

كما هو مبـيّـن ومشار إليه.

ونحن نـُدرج فقط البيانات واألحداث، مثل حوادث السالمة، التي مت إقرارها والتأكيد عليها 
في وقت ذهاب هذا التقرير للطباعة. وفي حال إعادة تصنيف أو تأكيد البيانات واألحداث 

بعد النشر، فستتم إعادة احتساب البيانات في تقرير العام القادم.

س في جدول البيانات االجتماعية، مستقاة من استطالع  إن املعلومات املشار إليها بعالمة 
إحصائي داخلي أجراه كبار ممثلي شل في كل بلد. وتقلّ نسبة الدقة في هذه البيانات 

بشكل كبير عنها في تلك املستقاة عبر أنظمتـنا املالية.

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

غازات االحتباس احلراري من عملياتنا.

وما لم يُذكر خالف ذلك، يتم تقدير عدد املنازل أو السيارات التي استفادت من نشاطاتـنا 
في هذا التقرير، وفقاً ملعدل استهالك الكهرباء لألسرة في أوروبا، ومردودية الوقود وحجم 

خزان البنزين لسيارة صغيرة منوذجية (فورد فييستا).

التحويالت إلى الدوالر األمريكي تستند إلى معدل أسعار الصرف لعام ٢٠٠٧.
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البيانات االجتماعية

١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧
حاالت الوفاة[ج]

٦٣٥٣٨٥٢٣٢٢بني املوظفني
٥٧٤٤٥٥٣٧٤٥٤٢٣٥٣٣٤١٢٨بني املقاولني

٦٣٤٧٦٠٤٠٥٣٤٧٣٧٣٦٤٣٣٠العدد اإلجمالي

معدل احلوادث املميتة
٨٫٦٦٫٩٨٫٢٥٫٢٦٫٣٥٫٦٤٫٤٤٫٤٥٫٤٣٫٤عدد حاالت الوفاة في كل ١٠٠ مليون ساعة عمل (للموظفني واملقاولني)

اإلصابات - املعدل اإلجمالي للحاالت املسجلة
٤٫٤٣٫٧٣٫٢٢٫٩٢٫٦٢٫٦٢٫٦٢٫٥٢٫٣٢٫٢في كل ١٠٠ مليون ساعة عمل (للموظفني واملقاولني)

معدل الوقت الضائع بسبب إصابات العمل
١٫٦١٫٤١٫٣١٫٢١٫١١٫٠١٫٠٠٫٩٠٫٨٠٫٧ساعات اإلصابات لكل ١٠٠ مليون ساعة عمل (للموظفني واملقاولني)

غ عنها ـّ إجمالي معدل األمراض املهنية املبل

٣٫٢٣٫٥٢٫٢٢٫٣٢٫٠٢٫٠٢٫١٢٫٠١٫٨١٫٥احلاالت املرضية لكل مليون ساعة عمل (للموظفني فقط)

األمن النسبة املئوية من الدول
٢٤٢٦٢٢١٨١٦٢٢١٨١٩١٥١٦استعمال احلراسة املسلحة

٤٢٢٢١٢٢٢٢٢استعمال احلراسة املسلحة للشركة
١٦١٥١٢١٢١٢٢٢١١١١٩١٢استعمال احلراسة املسلحة للمقاولني

التـنويع بني اجلنسني النسبة املئوية من النساء[ك]

١٥٫٤١٧٫١١٧٫٧١٨٫٩١٩٫٥٢٠٫٧٢١٫٨٢٣٫٢٢٤٫٦غ/مالوظائف اإلشرافية واملهنية
٨٫٩٩٫٣٩٫٢١١٫٣١٢٫٢١٢٫٩١٦٫٢١٧٫٧غ/مغ/موظائف اإلدارة التـنفيذية
٧٫٢٧٫٩٨٫٨٩٫٦٩٫٦٩٫٩١١٫٦١٢٫٩غ/مغ/مفي مرااكز القيادة العليا

منـتديات املوظفني وإجراءات التظلم
٩٩٫٩٩٩٫٩٩٩٫٩١٠٠١٠٠٩٩٫٢١٠٠غ/مغ/مغ/مالنسبة املئوية للموظفني الذين بإمكانهم املشاركة في منـتديات املوظفني أو سبل التظلم أو أنظمة الدعم

عمالة األطفال النسبة املئوية للدول التي تـتأكد من تطبيق اإلجراءات
٦٤٨٢٨٤٨٩٨٦٧٨٨٣٨٨٩٥٩٩في عملياتـنا
٣٩٤٦٥١٥٧٥٦٥٧٦١٦٩٨٩٩٨لدى املقاولني
٢١٣٠٣١٤١٤٢٥٠٥٣٦٢٨٢٩٦لدى املورّدين

املقاوالت واإلمدادات

٥٫٢٦٫٣٩٫٢١٠١٧غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مما مت إنفاقه على منـتجات وخدمات من قبل شركات محلية في دول ذات دخل منخفض ومتوسط[ل] مبليارات الدوالرات

٦٩٦٢١٠٦١٠٠٥٤٤٩٦٤٦٣٤١٣٥عقود مت إلغاؤها لعدم توافقها مع مبادئ األعمال

١٢٠٠١٠٠٠٠غ/ممؤسسات مشتركة مت التفرغ منها لعدم التزام عملياتها مببادئ األعمال

١٢٣١٠٢٩٦١١٢غ/مغ/مغ/مغ/مغ/مغ/منزاهة األعمال[م]

٨٥٨٥٩٦١٠٢١٠٦١٢٧١٤٠١٧٠غ/مغ/ماالستـثمار االجتماعي (أسهم عادية) مباليني الدوالرات

تفضيل الشركة على غيرها[ي]
اتمعات اخلاصة

٤٣٥٩٤٣٤٧٤٩٥٤غ/مغ/مغ/مغ/مشل
٣٩٥٢٤٦٤٥٤٧٣٨غ/مغ/مغ/مغ/مأقرب شركة منافسة
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ما الذي فعلناه
لقد ركزنا اهتمامنا على ثالثة أسئلة رئيسية:  

هل اختارت الشركة أهم املواضيع للتقرير؟ – 
كيف تعامل التقرير مع هذه املواضيع وكيف لبّى مصلحة أصحاب الشأن؟ – 

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

كيف عملنا 
في خريف عام ٢٠٠٧، قدمنا مالحظاتنا حول اختيار شل األولي للمسائل واملواضيع التي 
ستعاجلها في التقرير. وقمنا مبراجعة التقرير وعلقنا على تصميمه في أواخر عام ٢٠٠٧، 
وعلى مسودات التقرير املتتالية في يناير/ كانون الثاني وفي مارس/ آذار عام ٢٠٠٨. وقد 
عقدت اللجنة اجتماعني بوجود أعضائها شخصياً، وعقدت عدة اجتماعات عبر مكاملات 
هاتفية جماعية. وتضمنت اجتماعاتنا الشخصية مقابالت مع كبار اإلداريني، ومن بينهم 

الرئيس التنفيذي وأعضاء جلنة املسؤولية االجتماعية في مجلس اإلدارة.

ب بالروابط اإلضافية التي تؤدي  تقتصر مراجعتنا على التقرير املطبوع فقط. ونحن نرحّ
إلى مزيد من املعلومات املنشورة على شبكة اإلنترنت، لكننا لم نراجعها. ولم نتحقق من 
دقة البيانات التي يتضمنها التقرير. وباإلضافة إلى تعليقاتنا على تقرير الشركة، قدمنا 

لشركة شل مالحظاتنا حول أداء التنمية املستدامة.

وامتناناً لوقتنا وخبرتنا ومهارتـنا، متّ تكرمينا مبكافأة شرفية تـُدفع لنا بشكل فردي أو إلى أي 
مؤسسة أو منظمة نختارها. كما سددت لنا شل نفقات السفر واإلقامة.

تقارير شل
املستدامة.  التنمية  تقارير  في   ً جديدا ريادياً  مستوىً   ٢٠٠٧ لعام  شل  تقرير  يعكس 
وبالتحديد، أوضحت شل كيف أن استراتيجيتها تعالج أهم قضايا التـنمية املستدامة 
التي تواجه الشركة. كما أنها تفسر بإسهاب نيتها املعلنة في حشد التأييد للسياسات 
في  إستراتيجيتها  يعكس  وهذا  املستدامة.  للطاقة  مستقبالً  تدعم  التي  العامة 

ق ملواجهة حتديات الطاقة. املساهمة بالعمل املنسّ

لقد وضع تقرير عام ٢٠٠٧ أولويات القضايا األكثر أهمية للشركة واألكثر فائدة للمعنيني 
بشأن شل، باإلضافة إلى أنه يغطي أحد  أكثر املواضيع البارزة التي تواجه العالم اليوم، 
وهو تغير املناخ. ومن الصعب دائماً تقدمي نظرة متعمقة حول قضايا حساسة ومعقدة 
املناخ،  تغير  ظاهرة  مواجهة  في  اإلحلاحية  وبسبب  السنة،  هذه  وفي  قصير.  تقرير  في 
شجعنا شل على تكريس مساحة أكبر لشرح أحدث سيناريوهاتها االستراتيجية للطاقة 
ً حملدودية املساحة املتوفرة،  واجلهود التي تبذلها حلشد التأييد من مختلف اجلهات. ونظرا
كان ال بدّ ملواضيع أخرى، مثل اآلثار البيئية احمللية، ومساهمات شل في حتقيق األهداف 
اإلمنائية لأللفية (مبا فيها الربط بني الطاقة وتخفيف حاالت الفقر)، واألداء االجتماعي 
في بيئات عمل صعبة، أن حتوز على قدر أقل من االهتمام. لذلك، فإننا نحث شل على 
استخدام أدوات أخرى مثل موقعها اإللكتروني لتعزيز التغطية لكافة قضايا التـنمية 
املستدامة الهامة للمعنيـني بشأنها، ولتوفير حتديثات دورية كلما تسمح الظروف بذلك 

أثناء الفترة الفاصلة بني هذا التقرير والتقرير السنوي القادم. 

وبصورة عامة، جتاوبت شل إلى حد كبير مع مالحظاتنا وتعليقاتنا على التقارير، سواء 
تلك التي وردت في رسالة اللجنة في العام املاضي، أو التي أبديناها أثـناء عملية تطوير 
التقرير لهذه السنة. ومع ذلك، فإننا نشير مرة أخرى هذه السنة إلى أن على شل أن تقدم 
ً أكبر من االهتمام مبستويات االستثمار في مصادر الطاقة املتجددة. إن مصداقية  قدرا
توفير  خالل  من  كبير  حدّ  إلى  تتعزز  سوف  بحق  عليه  تركز  الذي  التأييد  حشد  في  شل 

هذه املعلومات.

حتديات الطاقة
مستقبل  عن  شل  نظر  وجهة  توضيح  في  واسعة  خطوات   ٢٠٠٧ عام  تقرير  خطا  لقد 
لوصفها  شل  على  نثني  ونحن  املستقبل.  هذا  إجناز  في  ودورها  املستدامة  الطاقة 
حول  احلوار  لصياغة  السيناريوهات  هذه  واستخدام  االستراتيجية  الطاقة  سيناريوهات 
الطاقة وتغير املناخ في هذا التقرير. كما نرحب بشكل خاص بالبيان الواضح الصادر عن 
جرى  الطاقة  نظام  في  وتغيرات  لسياسات  احلاضر  الوقت  في  التأييد  حتشد  بأنها  شل 
توضيحها في سيناريو «اططات». ونحن نتطلع للحصول على مزيد من التقارير حول 

هذه اجلهود في السنوات القادمة.

آرون كرمير
الرئيس واملدير العام التنفيذي لشركة املسؤولية االجتماعية

-  رئيس جلنة املراجعة اخلارجية

جيرمني بروكس
مدير برامج القطاع اخلاص،
مؤسسة الشفافية الدولية

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

للعام الثالث على التوالي، استدعت شل جلنة مراجعة خارجية لتقييم مضمون 
تقريرها حول التـنمية املستدامة، والطريقة العملية التي أخرج بها.

إن هذا هو تقييمنا اخلاص لتقرير شل حول التـنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧. ونحن 
نعبر عن وجهات نظرنا كأفراد وليس بالنيابة عن مؤسساتنا ومنظماتنا.
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إننا نرحب بالرعاية املتزايدة التي توليها شل لقطاع النقل املستدام من أجل إدارة الطلب 
على الطاقة. وبصورة خاصة، اتخذت شل خطوة شجاعة في تسليط الضوء على جهودها 
حلث الزبائن على استخدام قدر أقل من الطاقة، ورغبتها في دعم املعايير الصارمة لترشيد 

استهالك الوقود.

بتوفير  الطاقة  حتديات  حول  لتقاريرها  أكبر  قوة  متنح  أن  شل  بإمكان  أن  نعتقد  ونحن 
معلومات إضافية عما يلي:

كيف سيتم قياس هدفها املعلن لتحقيق أداء جلميع أقسام الشركة «ضمن  – 
أعلى ٢٥٪ من معدالت األداء»، ورفع تقرير عنه في املستقبل.

فكرة  باستخدام  الكربون  انبعاثات  حول  الشركة  أداء  قياس  سيتم  كيف  – 
«أعلى ٢٥٪ من معدالت األداء» عندما تنقضي فترة آخر نتيجة مستهدفة 
لالنبعاثات في عام ٢٠١٠. وبدون إيراد تفاصيل أكثر عن كيفية تطبيقها، ليس 
واضحاً لدينا بأن هذه النتيجة طموحة بشكل كاف لشركة رائدة بني شركات 
الطاقة، وما إذا كان حتقيق هذه النتيجة املفصلية سيجعل القراء يعرفون ما 

إذا كانت االنبعاثات اإلجمالية للشركة سوف تتزايد أو تـتـناقص.
الزيادة املتوقعة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب عمليات الشركة  – 
ً لالعتماد املتنامي  في العقد القادم. إن هذا أمر حساس بصورة خاصة نظرا
على مصادر الطاقة غير التقليدية، مثل الرمال الزيتية، قبل االنتشار الواسع 

لتكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون.
الكميات الهائلة للطاقة واملياه الالزمة لتطوير استثمارات شل املتنامية في  – 

أعمالها اخلاصة بالرمال الزيتية.
التقدم الذي حترزه الشركة نحو تطوير قدرة متميزة لعملية احتجاز وتخزين  – 

ثاني أكسيد الكربون.
جتاري  نطاق  على  البديلة  الطاقة  منشآت  تطوير  باجتاه  حترزه  الذي  التقدم  – 

واسع، وال سيما في اجليل القادم من الوقود العضوي.
نيجيريا،  في  املستمر  الغاز  اشتعال  في  تخفيض  إجناز  سيتم  ومتى  كيف  – 
مراكز  بقية  في  املستمرة  الغاز  اشتعاالت  بنجاح  أنهت  شل  أن  العلم  مع 

عملياتها عام ٢٠٠٧.

العمل في ظروف قاسية
متزايد  بشكل  تظهر  سوف  شل  عمليات  بأن  ثانية  مرة  يعترف   ٢٠٠٧ لعام  شل  تقرير 

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني

مزيد من املعلومات عن أعضاء اللجنة  •

شروط مرجعية اللجنة  •

 www.shell.com/reviewcommittee

كارين آيرتون
رئيسة أسواق واقتصاديات التنمية املستدامة،

شركة أنغلو أميركان بي إل سي

دافيد رانولز - عضو جديد
رئيس املعهد الدولي للتنمية املستدامة

ليجيا نورونها  - عضو جديد
زميل أول، معهد أبحاث الطاقة 

صعبة  األحيان  أغلب  في  واالجتماعية  البيئية  الظروف  تكون  حيث  معقدة  أماكن  في 
ومستعصية. إننا نرحب باعتراف شل بأن اإلدماج املبكر لنشاطات التنمية املستدامة 
تلك  في  للمشاريع  الناجح  التشغيل  في  حاسماً  عامالً  يشكل  سوف  املشاريع  ضمن 
ً من الدراسات حلاالت ومناذج من  األماكن. وفي املستقبل، نود أن نرى شل وهي تورد مزيدا
البلدان النامية، وأنها توفر معلومات إضافية عن كيفية إدماج االعتبارات االجتماعية 

والبيئية بطريقة فعالة في كافة عملياتها. 

التنمية احمللية 
إن مساهمات شل في التنمية احمللية وتدبير مشترياتها ومدفوعاتها الضريبية تشير إلى 
حدوث آثار إيجابية، ولكن كان باإلمكان ذكرها في التقرير بطريقة أكثر شموالً. ولرمبا كان 
قسم التنمية احمللية سيظهر أقوى وأمنت لو مت إدراج نقاش حول أثر األموال التي تنفقها 

شل على االستثمارات االجتماعية.

العمل في مؤسسات مشتركة
تصف شل بشكل جيد الفرق بني املؤسسات املشتركة التي تسيطر عليها وتلك التي ال 
تسيطر عليها. ونحن نعتقد أنه ال ينبغي على شل اتخاذ وجهة نظر ميكانيكية بشكل 
مفرط حول ماهية املشروع الذي ينبغي إيراده في التقرير. فنحن نودّ أن تورد شل تقارير عن 
العمليات، مبا فيها تلك التي ال تسيطر عليها بالكامل، والتي تكون لها فيها مكانة مميزة 
وتثير تساؤالت جوهرية حول كيفية الوفاء للمبادئ العامة ألعمال شل، وكيفية تلبية 

التوقعات االجتماعية والبيئية. 

اخلالصة
إننا نثني على أسلوب شل اجلدي في صياغة تقارير التـنمية املستدامة، وعلى التزامها 
باملساهمة في مستقبل الطاقة املستدامة. إذ يقدم تقرير شل اجلدي والصريح أساساً 
ويساهم  بالغة  أهمية  ذات  قضايا  معاجلة  في  جهودها  تقييم  أجل  من  للقراء  متيناً 

مساهمة مهمة في اجلدل الدائر حول الطاقة واملناخ.

تقرير شل حول التنمية املستدامة لعام ٢٠٠٧     ٣٩



داخلية  ضوابط  مجموعة  بتطوير  قمنا  الشركة،  خارج  من  مدققني  نصيحة  على  وبناء 
ملساعدتنا في تأكيد دقة الوقائع الواردة في تقاريرنا حول التنمية املستدامة. وتتضمن 
يوافق  والتي  التقرير،  في  الواردة  والبيانات  املعلومات  كل  مصادر  تعقب  الضوابط  هذه 
كبار  ويقوم  والتدقيق.  الفحص  لعملية  تخضع  والتي  التنفيذيني  املدراء  كبار  عليها 
املسؤولني في الشركة بالتوقيع على جودة بيانات الصحة والسالمة واألمن والبيئة، كما 
 ،٢٠٠٧ عام  وفي  أخطاء.  أي  الكتشاف  الواقع  أرض  على  شاملة  إحصائية  فحوصاً  جنري 
كبار  يجريه  الذي  الداخلي  االستبـيان  من  املستقاة  باملعلومات  اخلاصة  الضوابط  عززنا 
ممثلينا في كل بلد من البلدان التي نعمل فيها، وأدى ذلك إلى حتسني مستوى اعتمادية 

تلك البيانات. 

التوافق مع اإلرشادات الدليلية اخلارجية
والتي  املستدامة،  التـنمية  بتقارير  املتعلقة   G3 الدليلية  اإلرشادات  نستخدم  نحن 
أصدرتها «مبادرة كتابة التقارير العاملية GRI». ووفقاً لتقييمنا اخلاص، بلغنا أرفع مستوى 
(A+) في تطبيق هذه اإلرشادات عام ٢٠٠٧. كما أننا نكتب تقاريرنا متاشياً مع اإلرشادات 
موقعنا  عبر  الضوء  ونسلط  البيئة»،  حلفظ  الدولية  النفط  صناعة  «لرابطة  الدليلية 
اإلمنائية  وفي «األهداف  املتحدة»  لألمم  العاملي  في «االتفاق  مساهمتنا  على  اإللكتروني 

لأللفية». 

كتابة التقارير حول املواضيع األكثر أهمية
لكي نـتأكد من أننا نعالج القضايا البيئية واالجتماعية األكثر أهمية ليس لنا فحسب، 
وإمنا ألصحاب الشأن أيضاً، نستخدم عملية راسخة وقابلة للتدقيق عند اختيار املواضيع 

لتقاريرنا.

معلومات إضافية في موقعنا اإللكتروني
« – GRI صياغة التقارير متشياً مع «مبادرة كتابة التقارير العاملية

كيف نختار املواضيع األكثر أهمية – 
تأكيد تقاريرنا حول التـنمية املستدامة – 

 www.shell.com/sdreporting

لقد قمنا طوعياً بصياغة تقارير حول أدائنا البيئي واالجتماعي منذ عام ١٩٩٧ 
ألن ذلك يصب في مصلحة املعنيني بشأننا، ويساهم في جناح أعمالنا.

تلبية احتياجات جماهير مختلفة
فبالنسبة  شل.  خارج  من  الشأن  أصحاب  املستدامة  التـنمية  حول  تقاريرنا  تستهدف 
ملن لديهم مصالح واهتمامات خاصة بالقضايا االجتماعية والبيئية، يوفر لهم موقعنا 
اإللكتروني حول الطاقة املسؤولة Responsible Energy معلومات متعمقة عن أفكارنا 
وسياساتنا وأدائنا. وباإلضافة إلى ذلك، فإننا نصف أسلوبنا في إدارة ااطر واالحتماالت 
البيئية واالجتماعية في تقريرنا السنوي والنموذج ٢٠-F. كما نـتعاون على مدار السنة 
مع مجموعات عديدة توفر لنا مستثمرين مع معلومات وحتليالت حول األداء االجتماعي 
والبيئي تلف الشركات. ومن بني هذه اموعات منتجو مؤشرات داو جونز حول التـنمية 
البيئي  العاملية  الطاقة  ومؤشر   ،FTSE4GOOD غود  فور  فوتسي  ومؤشر  املستدامة، 
واالجتماعي واإلداري لشركة غولدمان ساكس، ومشروع الكشف عن مستوى الكربون. 
ونحن نقدم مراجعة منفصلة حول التـنمية املستدامة لزبائننا ومورّدينا، بحيث نوجز لهم 
مجاالت أدائنا األكثر صلة بهم. ويتم توزيع املراجعة على موظفينا كجزء من جهد أوسع 
للتواصل الداخلي من أجل توضيح دالالت التزامنا بالتـنمية املستدامة وانعكاسات هذا 

االلتزام على عملهم اليومي. 

ما الذي يؤكد؟
التنمية  حول  تقريرنا  لتأكيد   ٢٠٠٥ عام  أطلقناه  الذي  األسلوب  نفس  نتبع  زلنا  ما 
املستدامة، مستخدمني جلنة مراجعة خارجية مؤلفة من خبراء للتحقق من أن تقريرنا 
متوازن، ويتضمن املواضيع التي تهم أصحاب الشأن، ويستجيب ملتطلباتهم وتطلعاتهم. 
إن مالحظات االستـنهاض التي أبدتها اللجنة، ومشورتها الواسعة النطاق حول تقريرنا، 
في  املباشرة  جتربتهم  وإلى  املواضيع،  مبختلف  الواسعة  أعضائها  معرفة  إلى  تستـند 
القراء  فعل  ردود  زالت  وما  الثاقبة  اآلراء  هذه  من  االستفادة  نواصل  ونحن  معنا.  العمل 
إيجابية للغاية في نظرتهم إلى دور اللجنة. ونحن ننوي استبدال عضوين من األعضاء 
الستة في اللجنة بالتناوب كل عام لكي نتمكن من معاجلة طلباتـنا الستهالك وقت 
جهة  من  لالستمرارية  احلاجة  بني  توازناً  نحقق  ولكي  اللجنة،  أعضاء  عمل  من  أطول 

والتطلعات اجلديدة من جهة أخرى، وقد اتبعنا هذا النظام ألول مرة عام ٢٠٠٧. 

مواضيع مذكورة 
في تقرير التنمية 

املستدامة

اخلطوة األولى

اخلطوة الثانية

اخلطوة الثالثة

اخلطوة الرابعة استراتيجية شل في التأثير على اتمع

التأثير على اتمع

مواضيع غير 
مذكورة

مواضيع يغطيها 
موقعنا اإللكتروني

لتحديد  بنا،  اخلاصة  الداخلية  ااطر  إدارة  أجهزة  نستخدم 
استراتيجية  على   ً تأثيرا األكثر  واالجتماعية  البيئية  املواضيع 

أعمالنا. 

ندمج النتائج. ومع مراعاة القيود القانونية، نقوم بإدراج جميع 
التي  املواضيع  أما  تقريرنا.  في  الكبرى  األولوية  ذات  املواضيع 
موقعنا  في  تغطيتها  فتـتم  األهمية،  درجة  حيث  من  تليها 

اإللكتروني

نقوم بالتحقق من أن تغطيتنا لهذه املواضيع متوازنة ومكتملة، 
جلنة  ومع  الشركة  في  الشأن  أصحاب  مع  بالتنسيق  وذلك 

املراجعة اخلارجية.

خالل  من  إليهم،  بالنسبة  املواضيع  أهم  عن  القراء  نسأل 
االستطالعات اإلحصائية واملقابالت واملراجعات اإلعالمية. كما 
بالنسبة  أهمية  ذات  تكون  التي  املواضيع  احلسبان  في  نأخذ 

للمجتمع، ولكنها تلقى اهتماماً أقل في وسائل اإلعالم. مراجعة إعالمية 
شاملة

االستطالعات 
اإلحصائية للقراء

مراجعة السياسة 
العامة لشركة شل

تقارير ومؤشرات 
االستثمارات املسؤولة 

اجتماعياً

عدد زوار املوقع

منهجية شل في استراتيجية شل
إدارة ااطر

منهجية شل في 
إدارة السمعة
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بـيان إبراء الذمة
إن الشركات التي متلك 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 «اموعة» و «مجموعة شل» وكذلك اإلشارات إلى شل «كشركة»، يتم استعمالها في بعض 
األحيان من أجل سهولة القراءة إذا كان في سياق النص ما يشير إلى شركات اموعة إشارة عامة. وبصورة مماثلة، فإن ضمير املتكلم في 
الشركات.  تلك  لصالح  يعملون  من  إلى  أو  عموماً  اموعة  شركات  إلى  لإلشارة  يُستعمل  نا»)  املتصل «  أو  اجلمع (املنفصل «نحن»  صيغة 
وهذه التعابـير تـُستخدم أيضاً في مواضع ال يُقصد فيها تسمية شركات بالتحديد. إذ أن عبارات مثل «شل للتجارة» أو «شل للهيدروجني» 
أو «شل لطاقة الرياح» أو «شل للطاقة الشمسية» تشير إلى مختلف الشركات التي تعمل في مجاالت التجارة والهيدروجني وطاقة الرياح 

والطاقة الشمسية على التوالي. 

كافة  إن  شل.  داتش  رويال  شركة  لدى  األعمال  وفروع  العمليات  ونـتائج  املالي  بالوضع  تـتعلق  استـشرافية  عبارات  التقرير  هذا  ويتضمن 
عبارات  االستـشرافية  بالعبارات  ونعني  استـشرافية.  عبارات  هي  تاريخية،  بحقائق  متعلقة،  اعتبارها  ميكن  أو  املتعلقة،  تلك  غير  العبارات 
وأخرى  معروفة  والتباسات  مخاطر  على  وتـنطوي  احلاليـني،  التـنفيذيـني  املدراء  وافـتراضات  توقعات  إلى  تستـند  مستـقبلية  توقعات  ذات 
مجهولة بحيث ميكن أن جتعل النـتائج أو األحداث أو بـيانات األداء الفعلية مختلفة متاماً عن تلك التي وردت صراحة أو ضمناً في هذه العبارات. 
وبـيانات  األسواق،  اطر  شل  داتش  رويال  شركة  تعرض  باحتمال  تـتعلق  عبارات  أخرى،  أشياء  عن  فضالً  تـتضمن،  االستـشرافية  والعبارات 
ر عن توقعات وآراء وتـقديرات وتصورات وافـتراضات املدراء التـنفيذيـني. ويتم التعرّف على هذه العبارات االستـشرافية من خالل كلمات  تعبّ
كن» أو «قد» أو  ر» أو «من املقصود» أو «نـنوي» أو «يُحتمل» أو «ميُ ر» أو «نـتصوّ ومصطلحات مثل «نـتوقع» أو «نعتـقد» أو «من املمكن» أو «نـقـدّ
ر» أو «أهداف» أو «آفاق» أو «تصورات» أو «نسعى» أو «نريد» أو «مستهدف» أو «مخاطر» أو «غايات» أو «ينبغي» أو «يجب» أو «يتوجب»  «من املقرّ
وما شابهها من التعابـير والكلمات واملصطلحات. وهنالك بعض العوامل التي قد تؤثر على املشاريع والعمليات املستـقبلية لشركة رويال 
داتش شل، وقد جتعل نـتائجها مختلفة متاماً عن تلك التي ذكرت في العبارات االستـشرافية الواردة في هذا التقرير، مبا فيها، وعلى سبيل 
املثال ال احلصر: (أ) تقلبات أسعار النفط اخلام والغاز الطبـيعي؛ (ب) التغيرات في الطلب على منـتجات اموعة؛ (ج) تقلبات أسعار صرف 
العمالت؛ (د) نـتائج عمليات احلفر واإلنـتاج؛ (هـ) تـقدير االحتياطيات؛ (و) فـقدان بعض الزبائن واألسواق واملنافسة من شركات النفط األخرى؛ 
(ز) ااطر البـيئية وااطر احملسوسة؛ (ح) ااطر املرتبطة بتحديد بأهداف وخصائص عمليات االقـتـناء احملتملة املالئمة، واملرتبطة بنجاح 
املفاوضات واستكمال تلك العمليات؛ (ط) مخاطر مزاولة األعمال 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 االحتياطيات؛ (ك) األوضاع املالية واالقـتصادية 
لألسواق في بلدان ومناطق مختلفة؛ (ل) مخاطر األوضاع السياسية، مبا فيها مخاطر التجريد من امللكية وإعادة التفاوض على شروط العقود 
مع الهيئات احلكومية، وعمليات التأخير أو اإلبكار في املصادقة على املشاريع، وتأخير تسديد التكاليف املشتركة؛ (م) التغيرات في أوضاع 
وشروط التجارة. إن جميع العبارات االستـشرافية الواردة في هذا التـقرير مت استهدافها مبجملها وبشكل صريح ضمن التـنبـيهات الواردة أو 
املشار إليها في هذا البـيان. وينبغي أال يضع القراء للعبارات االستـشرافية موثوقية غير مالئمة أو مبالغاً فيها. كما أن العوامل اإلضافية 

التي قد تؤثر على النـتائج املستـقبلية مدرجة في منوذج رويال داتش شل رقم F-20 عن السنة املنـتهية في ٣١ ديسمبر/ كانون األول ٢٠٠٧ 
(النموذج متوافر في املوقعني اإللكترونيـني www.shell.com/investor  وwww.sec.gov). وينبغي أن يأخذ القارئ هذه العوامل أيضاً بعني االعتبار. 
وكل عبارة استـشرافية تـتحدث فقط عما حصل حتى تاريخ إعداد هذا التـقرير، أي ١٣ مايو/ أيار ٢٠٠٨. إن شركة رويال داتش شل، وكذلك 
كل شركة تابعة لها، ال تـتعهد وليست ملزمة مبراجعة أو نشر املستجدات حول أي عبارة استـشرافية بعد ظهور معلومات جديدة أو أحداث 
أو تطورات أو بيانات مستـقبلية. وفي ضوء هذه ااطر، فإن النـتائج ميكن أن تختلف متاماً عما ورد صراحة أو ضمناً أو استدالالً في العبارات 

االستـشرافية املتضمنة في هذا التقرير.

عند حدوث أي تضارب بني النسخة اإلجنليزية للتقرير والنسخة املترجمة، فإن الغلبة تكون للنسخة اإلجنليزية التي يجب االعتداد بها.

Flag التصميم: شركة فالغ
صور الغالف: تيم برادفورد 

صورة جلنة املراجعة اخلارجية: ياب فاندن بويكل
ترجمة: آدم أحمد حرب - مركز الترجمة العربـية - لندن 

www.atranslationcentre.co.uk  :موقع إلكتروني

شاركونا آراءكم
وذلك  إليه،  تطرّق  موضوع  أي  أو  التقرير،  هذا  حول  آرائكم  على  تطلعونا  أن  يُرجى 

 sustainabilityreport@shell.com بإرسال بريد إلكتروني إلى

الصور الفوتوغرافية بواسطة موظفي شل
التقطت بعض الصور الفوتوغرافية في هذا التقرير من قبل موظفي شل الذين 
دعتهم الشركة لكي يظهروا ماذا تعني التنمية املستدامة بالنسبة لهم في 

أعمالهم حول العالم.

نود أن نقدم الشكر إلى:
بول أندرسون، صورة منـتدى بيلتون بي، سخالني، الصفحة ٣٣

فيندل بروري، صورة سباق شل املاراثوني لدعم البيئة، الصفحة ١٤
ديرك نيفيلستني، صورة جزيرة سخالني، الصفحة ٢١

جوزيف شاشنر، صورة مزرعة الرياح البحرية إيغموند آن زيه، الصفحة ٧ 

مراجعة تقرير شل حول التـنمية 
املستدامة لعام ٢٠٠٧ 

تعدّ هذه املراجعة املنفصلة التي تتكون 
ً ألهم ما ورد في  من ٨ صفحات موجزا

تقرير شل الرئيسي حول التـنمية 
املستدامة.

مت إعداد هذه املراجعة من أجل موظفينا 
أدائنا األكثر صلة بهم.وزبائننا ومورّدينا، وهي تلخص مجاالت 

 
تـتوافر من

شركة رويال داتش شل بي إل سي
Bankside :عناية

هاتف: 700 232 1635(0) 44+
E-mail bbs@shellbankside.co.uk 



تقارير شل السنوية

20-F التقرير السنوي ومنوذج
للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧
توجد نظرة عامة شاملة للمجموعة على 

املوقع اإللكتروني:
www.shell.com/annualreport

بيانات املراجعة السنوية وملخص 
البيانات املالية لعام ٢٠٠٧

مراجعة موجزة لشل
www.shell.com/annualreport

Jaaroverzicht en verkorte 
jaarrekening 2007

نسخة باللغة الهولندية
www.shell.com/annualreport

معلومات مالية وتـشغيلية 
٢٠٠٣-٢٠٠٧ (متوفرة في مايو/ أيار 

(٢٠٠٨
معلومات مالية وتـشغيلية على مدى 

خمس سنوات، تـتضمن خرائط لنشاطات 
فرع االستكشاف واإلنـتاج.متوافرة على 

املوقع:
www.shell.com/faoi

 

تقرير شل حول التـنمية املستدامة 
لعام ٢٠٠٧ 

تـقرير حول مدى املساهمة في التـنمية 
املستدامة

www.shell.com/responsibleenergy
 

منشورات أخرى

تـقرير شل حول التكنولوجيات 
نبذة عامة عن ٢٧ من التكنولوجيات املتطورة.

www.shell.com/technology

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

كل شركة من شركات شل في إدارة شؤونها
 www.shell.com/sgbp

مدونة سلوك شل
تبـنيّ قواعد ومعايـير السلوك املهني املتوقع من 

موظفي شل
www.shell.com/codeofconduct

تـتوافر من

شركة رويال داتش شل بي إل سي
Bankside :عناية

هاتف: 700 232 1635(0) 44+
bbs@shellbankside.co.uk :بريد إلكتروني

خدمات التقرير السنوي ومنوذج F-20 للمقيمني 
في الواليات

املتحدة األمريكية - هاتف: 7789 400 888

يوجد مزيد من املعلومات على:
www.shell.com


