
كة البيئة وتغير المناخسياسة  لدى الشر  

باإلدارة البيئية المستدامة من خالل تطبيق معايير عالية من ممارسات حماية البيئة وتحسينها، وسنقوم بإعداد ومشاركة مواقف واضحة    كابريكورنتلتزم شركة  
دارة الخاصة بنا نظام اإل بشأن تغير المناخ وانتقال الطاقة والتنوع البيولوجي، بما يتماشى مع األهداف الدولية والممارسات الجيدة أو يتجاوزها، وسنقوم بتنفيذ

محددة وطنيًا بموجب اتفاقية  للتحسين المستمر في األداء وفقًا للقوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك العمل مع الحكومات في الدول المضيفة لتلبية المساهمات ال
 باريس.

 اإلدارة البيئية: 
يقوم نظام اإلدارة الموثق لدينا بما يلي: 

 لإلدارة البيئية وتعزيزها والمحافظة عليها، مما يدل على وجود قيادة واضحة على جميع المستويات. الترويج لثقافة قوية  •

 االمتثال للقوانين واللوائح والمعايير البيئية الوطنية والدولية المعمول بها.  •

منهج وقائي وإدارة تلك المخاطر إلى أدنى حد ممكن تحديد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ والتنوع البيولوجي من خالل وضع   •
 عمليًا باستخدام التقنيات المتوفرة، حيثما يكون ذلك متاًحا ولكن دون المساومة على الرعاية االجتماعية. 

 التأكد من وضع وتنفيذ خطط إدارة بيئية خاصة بالموقع.  •

البيئة والتنوع البيولوجي الخاصة بنا وتعزيزها على نحو فعال، بما في ذلك تبادل  التأكد من امتالكنا للموارد المختصة الالزمة لتحقيق التزامات   •
 المعرفة البيئية وتدريب العاملين لدينا وتحسين وعي أصحاب المصلحة لدينا. 

التقارير العلنية ذات الصلة بها. وضع األهداف والغايات لتحسين اإلدارة واألداء البيئي، بما في ذلك متابعة تقييم المخاطر والتأثيرات واألداء وتقديم   •

الوقت    منع التلوث والتأكد من وجود قدرة استجابة مالئمة في حالة الطوارئ واختبارها بصورة منتظمة، بحيث يمكن االستجابة للحوادث البيئية في •
 المناسب وبالطريقة الفعالة في حالة وقوعها. 

، وحاالت عدم االمتثال لإلجراءات، والتحقيق فيها، وتبادل الدروس المستفادة وإدراجها في التأكد من اإلبالغ عن الحوادث البيئية وشيكة الوقوع •
 السياسات والمعايير واإلجراءات لتمكين التعلم المؤسسي.

ستوى معاييرهم لتلبية التأكد من أن المقاولين على دراية بالسياسات والمعايير البيئية الخاصة بنا وامتثالهم لها، والعمل معهم، عند الضرورة، لرفع م •
متطلباتنا وتقييم وتدقيق أنظمتهم وأدائهم.

استخدام نفوذنا وتأثيرنا على المقاولين والشركاء التجاريين لتعزيز المعايير العالية من اإلدارة البيئية. •
 تغير المناخ وانتقال الطاقة: 

بون الصفرية، لذلك نقوم بما يلي:بتحقيق التقليل المستمر في صافي انبعاثات الكر كابريكورنتلتزم شركة 

إلدارة نشر وإعداد التقارير عن األهداف الواضحة لتقليل االنبعاثات على جداول زمنية محددة لدعم اتفاقية باريس على النحو المعتمد من مجلس ا  •
 لدينا، وتعجيل تحقيقها حيثما أمكن ذلك.

التعويض من أجل تحقيق صافي   –العزل    –االستبدال    – التقليل    –يما يلي: التجنب  وضع التسلسل الهرمي المفضل للتخلص من الكربون والمتمثل ف •
 صفري من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في نطاقي أعمالنا األول والثاني.

 تقييم مخاطر وفرص التغير المناخي لجميع المشاريع، والتأكد من دمجها في قرارات أعمالنا.  •

فريق العمل المعني بمتطلبات اإلفصاح اإلبالغ بشفافية عن المخاطر والفرص على المدة القصير والمتوسط والطويل، بما يتماشى مع متطلبات   •
 .المالي المتعلق بالمناخ

ذلك تصميم وبدء تشغيل    الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري وتقليلها قدر اإلمكان في جميع مراحل دورة أعمال النفط والغاز، بما في •
 وتشغيل وإيقاف تشغيل المشروع، دون المساس بسالمة األفراد والمجتمعات. 

 تعزيز كفاءة العمليات، بما في ذلك استخدام الطاقة والمياه وتقليل النفايات بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية. •

 ر باعتبار ذلك جزًءا من استراتيجية صافي االنبعاثات الصفرية الخاصة بنا.استخدام تعويضات الكربون المعتمدة على نحو مالئم وإعداد التقاري  •

بصمتنا الجغرافية.   التقييم واالستثمار، حسبما يلزم، في الطاقات الجديدة التي تدعم استراتيجية الطاقة في الدولة المضيفة وتعهداتها المناخية، بما يكمل •
 التنوع البيولوجي: 

ا يلي: نقوم في تنفيذ أنشطتنا بم

أ( من فئات المناطق المحمية وفق    1تجنب العمل في مواقع التراث العالمي أو المواقع المصنفة بمثابة محميات طبيعية ذات الحماية الصارمة )الفئة ) •
 (. ب( من فئات المناطق المحمية وفق االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  1االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة( والمناطق البرية )الفئة )

لحة  السعي بجد لتحقيق عدم الخسارة الصافية للتنوع البيولوجي في المناطق والعمليات التي نتحكم فيها، وتعزيز ذلك مع شركائنا وأصحاب المص  •
 لدينا. 

المحلية أو المتضررة لالستفادة حماية التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية واألنواع البيولوجية وموارد المياه وجودتها من خالل إشراك المجتمعات   •
 من معرفتهم بالبيئة المحلية للمساعدة في حماية التنوع البيولوجي والموارد البيئية والمحافظة عليها.

ق  يتعل  التشاور والمشاركة مع أصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك المجتمعات المحلية أو المتضررة والشركاء التجاريين والموظفين وممثليهم فيما •
 بإدارة وأداء البيئة والتنوع البيولوجي.

ذلك تقييمات  االمتثال لجميع التشريعات ذات الصلة بحماية البيئة، وإجراء تقييمات التأثير البيئي، بما يتماشى مع أحدث الممارسات الجيدة، بما في   •
 قبل بدء العمليات. التنوع البيولوجي الخاصة، عند الضرورة، التي ينتج عنها خطط عمل التنوع البيولوجي 

 كابريكورناصة بشركة  تقع المسؤولية عن هذه السياسة على عاتق الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة، وتقع مسؤولية االمتثال لسياسات ومعايير البيئة والمناخ الخ
 على مسؤوليها ومديريها ومديري إداراتها وموظفيها. 


