الطرق نحو الحياد الكربوني
الرياح
قوة ّ
الحلقة ّ – 5

ّ
بالحــد مــن
المتمثــل
التحــدي
فــي حيــن يواجــه العالــم
ّ
ّ
إلتفاقيــة
الدرجتيــن وفقـ ًـا
اإلحتبــاس الحــراري إلــى مــا دون
ْ
ّ
األساســي الــذي
باريــس للمنــاخ ،يظهــر بوضــوح الــدور
ّ
الريــاح.
ســتلعبه طاقــة ّ
العالميــة  750جيجاواط
الريــاح
ّ
تبلــغ قــدرة طاقة ّ
ـزود حوالى  375مليــون منزل.
كمــا تـ ّ
حاليـ ًـا أكثــر
الريــاح يمنــع
ويمكــن الجــزم ّ
ّ
أن إســتخدام طاقــة ّ
مــن حوالــى مليــار طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون مــن
ـوي ّ
كل عــام مــا يعــادل تقريبـ ًـا إنبعاثــات
دخــول الغــاف الجـ ّ
الجنوبيــة ّ
كلهــا.
ـنوية فــي أمريــكا
الكربــون السـ ّ
ّ
الريــاح
لــذا فليــس مــن المفاجــئ ّ
أن اإلســتثمار فــي طاقــة ّ
العالميــة
تصاعديــة إذ تزايــد حجــم الســوق
ينمــو بوتيــرة
ّ
ّ
بنســبة أربــع مـ ّـرات تقريبـ ًـا خــال العقــد الماضــي فــي حيــن
شــهد العــام  2020أعلــى مســتوى مــن اإلســتثمارات
الريــاح كمــا زادت اإلســتثمارات
العالميــة فــي توليــد طاقــة ّ
ّ
بأكثــر مــن  ٪50فــي العــام .2019

الرياح
قوة ّ
أبرز اللقطات من الحلقة ّ - 5
فــي هــذه الحلقــة سنكتشــف مــا هــي أبعــاد اإلهتمــام
ً
أساســي ًا فــي
دورا
الريــاح وكيــف أنّ هــا ســتلعب
ّ
بطاقــة ّ
المناخــي.
التغيــر
تحــدي
ّ
ّ
ّ
شاهد الحلقة الكاملة

الرياح
مستقبل طاقة ّ
إتفاقيــة باريــس للمنــاخ يجــب أن
مــن أجــل تلبيــة أهــداف
ّ
مــرات خــال العقــد
يــزداد حجــم القطــاع بنســبة ثــاث ّ
التوســع فــي هــذه الطاقــة
المقبــل .وباإلعتمــاد علــى
ّ
المتجــددة ،جعلــت شــركة  TotalEnergiesمــن توليــد
ّ
أساســية لجهودهــا لتحقيــق صفــر
الريــاح ركيــزة
ّ
طاقــة ّ
لعملياتهــا بحلــول العــام .2050
إنبعاثــات
ّ

اإلجمالية لشــركة TotalEnergies
المتجددة
زادت قــدرة توليــد الطاقة
ّ
ّ
مرتكــزة
بأكثــر مــن الضعــف بيــن العــام  2019ونهايــة العــام 2020
ً
الريــاح .ففــي جميــع
بشــكل كبيــر علــى إرتفــاع إســتثماراتها فــي طاقــة ّ
أنحــاء العالــم إســتثمرت الشــركة فــي مجموعــة مــن المشــاريع الجديــدة
الجنوبيــة
فــي مواقــع جديــدة فــي فرنســا والمملكــة المتحــدة وكوريــا
ّ
لتوليــد أكثــر مــن  5000ميجــاواط.

 2.4تيراواط

سنوي ًا
المتجددة
ساعة من الكهرباء
ّ
ّ

605000
أسرة

مؤخ ً
حصــة كبيــرة فــي
ــرا
وقعــت الشــركة
ّ
ّ
إتفاقيــة لالســتحواذ علــى ّ
ّ
المبنيــة فــي البحــر فــي مقاطعــة يونليــن فــي تايــوان.
الريــاح
ّ
مزرعــة ّ
ـم إنتــاج  2.4تيــراواط ســاعة مــن
ومــع بــدء المشــروع مــن
ّ
المتوقــع أن يتـ ّ
ســنوي ًا مــا يكفــي لتلبيــة إحتياجــات الطاقــة لنحــو
المتجــددة
الكهربــاء
ّ
ّ
 605000أســرة.

البحرية
المنصات
تطور قدرة
دعم
ّ
ّ
ّ
يرتكــز الوجــه الرئيســي لمشــاركة  TotalEnergiesفي
التوســع
الريــاح علــى مجــال دقيــق وفــي طــور
ّ
طاقــة ّ
البحريــة.
المنصــات
الســريع وهــو
ّ
ّ

ّ
الريــاح
مــن
المتوقــع أن تــزداد طاقــة ّ
البحرية
المنصــات
العالميــة الناتجــة عــن
ّ
ّ
ّ
ً
ضعفا بحلــول العام 2040
خمســة عشــر
لتصبــح قيمــة هــذه الصناعــة تريليــون
المقبليــن.
العقديــن
دوالر خــال
ْ
ْ
ً
البحريــة
المنصــات
نظــرا إلــى خبرتهــا الواســعة فــي
ّ
ّ
فليــس مــن المســتغرب أن تكــون  TotalEnergiesفــي
النمــو
الريــاح ذي
صلــب هــذا المجــال
ّ
الفرعــي لطاقــة ّ
ّ
الســريع.

«لدينــا خبــرة واســعة وعريقــة فــي
عمليات
البحريــة فــي إطــار
المنصــات
ّ
ّ
ّ
اإلستكشــاف واإلنتــاج».
ريمي بورجوا
المتجددة في شركة .TotalEnergies
العمليات ،قسم الطاقات
نائب رئيس
ّ
ّ

العمليــات فــي قســم الطاقــات
ويقــول ريمــي بورجــوا ،نائــب رئيــس
ّ
أن لدينــا أصـ ً
قوية وفرصـ ًـا للتطوير».
المتجـ ّـددة« :لهــذا الســبب نعتقــد ّ
ـوال ّ
وكدليــل علــى حجــم طمــوح الشــركة فلننظــر إلــى إســتثمارها األخيــر
ســيوفر
رئيســية ثابتــة
بحريــة
منصــة
ّ
فــي  Seagreen 1وهــو مشــروع ّ
ّ
ّ
قريبـ ًـا الطاقــة لحوالــى مليــون أســرة فــي المملكــة المتحــدة.

الرياح
اإلبتكار في توربينات ّ
الريــاح ذات المحــور األفقــي علــى
إزداد حجــم توربينــات ّ
ً
قــدرا أكبــر
مــر الســنين حيــث تســتخدم هــذه التوربينــات
ّ
ّ
وتولــد المزيــد مــن الطاقــة.
الريــاح
مــن ّ

الرياح
هندسة مستقبل جديد لطاقة ّ
متنوعــة مــن
تنشــغل الشــركة فــي العمــل عبــر مجموعــة
ّ
المنصــات وفــي مناطــق مختلفــة لضمــان وصــول طاقــة
ّ
الريــاح إلــى إمكاناتهــا الكاملــة بأســرع وقــت ممكــن.
ّ
إتفاقي ْتيــن
وقعــت TotalEnergies
فــي العــام ّ 2020
ّ
المنصــات
الريــاح عبــر
ّ
لتطويــر قدرتهــا فــي مجــال طاقــة ّ
البحريــة العائمــة.
ّ
حصة  ٪80في مشــروع بقدرة
تشــمل هاتــان
اإلتفاقيتــان ّ
ّ
 100ميجــاواط فــي البحــر الكلتــي فــي منطقــة يبلــغ
عمــق الميــاه فيها  70متـ ً
مما يجعــل TotalEnergies
ـرا ّ
واحــدة مــن أولــى الشــركات التــي إســتثمرت فــي هــذه
التكنولوجيــا الناشــئة فــي المملكــة المتحــدة .وبالنســبة
البحريــة فــي
للريــاح
ّ
ـي ّ
لغريغــوار دو ســيفر ،الرئيــس الفنـ ّ
«تجســد مــا يمكــن
ـإن مثــل هــذه المبــادرات
الشــركة ،فـ ّ
ّ
تقدمــه  TotalEnergiesمــن خــال اإلســتفادة مــن
أن ّ
حقـ ًـا
المنصــات
التقنيــة فــي مجــال
خبرتهــا
البحريــة وهــذا ّ
ّ
ّ
ّ
هــو تبــادل الخبــرات فــي المشــاريع».

إستخدام رياح التغيير
الريــاح علــى المســاهمة فــي تغييــر
ّ
إن قــدرة طاقــة ّ
التغيــر
ـص جهودنــا لمعالجــة
قواعــد اللعبــة فــي مــا يخـ ّ
ّ
ـإن توافرهــا الهائــل فضـ ً
ـا عــن أنّ هــا
ـي واضحــة .فـ ّ
المناخـ ّ
ً
أساســي ًا فــي
العبــا
خاليــة مــن اإلنبعاثــات يجعــل منهــا
ّ
الحــراري.
مســاعدتنا علــى معالجــة ظاهــرة االحتبــاس
ّ

الريــاح ثقــة كبيــرة فــي إمكاناتهــا كمصــدر
ُيعطــي حجــم االســتثمار فــي توليــد طاقــة ّ
الفنية والمســاعدة
للطاقــة المتجـ ّـددة .كمــا تنشــغل  TotalEnergiesبتقديــم خبراتهــا
ّ
ـوي للتقـ ّـدم بخطــوة كبيــرة نحــو تحقيــق صفــر
فــي تســريع تطويــر هــذا القطــاع الحيـ ّ
إنبعاثــات بحلــول العــام .2050

الرياح
قوة ّ
الحلقة ّ - 5
لمعرفــة المزيــد عــن مشــاريع شــركة TotalEnergies
الريــاح ،شــاهد الفيلــم
لتحقيــق اإلمكانــات الوفيــرة لطاقــة ّ
هنــا.

لمشاهدة المزيد من هذه الحلقات:

TotalEnergiesهــي شــركة ذات نشــاطات
شــاملة فــي مجــال الطاقــة تعمــل علــى إنتــاج
عالمــي :النفــط
وتســويق الطاقــات علــى صعيــد
ّ

والوقــود الحيــوي والغــاز الطبيعــي والغــازات
المتجــددة والكهربــاء.
الخضــراء والطاقــات
ّ

#صفر_إنبعاثات_بحلول_العــام_2050

ّ
موظــف وهــم ملتزمــون من
يعمــل بالشــركة 105000
أجــل طاقــة فــي متنــاول الجميــع ونظيفــة وموثوقــة
ومتوفــرة ألكبــر عــدد ممكــن مــن األشــخاص .تعمــل
ّ
شــركة  TotalEnergiesفــي أكثــر مــن  130بلــد

وتضــع التنميــة المســتدامة بجميــع أبعادهــا فــي
وعملياتهــا للمســاهمة فــي تأميــن
صلــب مشــاريعها
ّ

راحــة األفــراد.

للمزيد من المعلومات

