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قيادة الثورة في مجال النقل

ــر  ــى تغيي ــّي عل ــر فعل ــا تأثي ــورة له ــل، وهــي ث ــي مجــال النق ــورة ف ــي خضــّم ث نحــن ف
األســاليب الحالّيــة المعتمــدة علــى الطرقــات وفــي البحــار وفــي الســماء كمــا تقــوم التقنّيات 
ــة  ــات الكهربائّي ــر المركب ــل.  وتؤّث ــة التنّق ــر طبيع ــات المســتهلكين بتغيي ــة وتوّجه الحديث
ــي  ــة الت ــر العالق ــى تطوي ــتركة عل ــادة المش ــة والقي ــادة الذاتّي ــات القي ــب مركب ــى جان إل
ــة  ــات الخفيف ــطة المركب ــل بواس ــاً التنّق ــّدد قريب ــد يح ــن ق ــي حي ــّيارة، ف ــع الس ــا م نبنيه
الــوزن وســّيارات األجــرة الطائــرة والهايبرلــوب المعاييــر الجديــدة فــي مجــال النقــل. مــع 
تســارع وتيــرة هــذه الثــورة، يجــب علينــا التكّيــف لضمــان تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى 
التنّقــل وبطريقــة مســتدامة. علمــاً أّن النقــل يمّثــل حالّيــاً أحــد أســرع مصــادر اإلنبعاثــات 
نمــّواً، فــإّن تقليــل تأثيــره البيئــي ُيعــّد أمــراً أساســّياً لمواجهــة التحــدّي المناخــّي الحالــي.
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معرفة المزيد 

#صفر_إنبعاثات_بحلول_2050
ــود  ــج وتســّوق الوق ــة، تنت ــال هــي شــركة ذات نشــاطات شــاملة فــي مجــال الطاق توت
والغــاز الطبيعــي والكهربــاء. يعمــل بالشــركة 100000 موّظــف وهــم ملتزمــون مــن 
ــرة  ــة ومتوّف ــر نظاف ــة وأكث ــر موثوقّي ــع وأكث ــاول الجمي ــي متن ــة أفضــل وف أجــل طاق
ألكبــر عــدد ممكــن مــن األشــخاص. كشــركة فاعلــة فــي أكثــر مــن 130 بلــد، تهــدف 

توتــال إلــى أن تكــون رائــدة فــي مجــال الطاقــة المســؤولة.  
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اليــوم، تشــّكل الطرقــات حوالــى ثالثــة أربــاع إنبعاثــات النقــل العالمــّي. ومــع التوّقــع 
ــام 2050،  ــول الع ــة بحل ــاري مركب ــن ملي ــر م ــى أكث ــات إل ــدد المركب ــة ع بمضاعف
ســتلعب المركبــات الكهربائيــة دوراً أساســّياً فــي تلبيــة الطلــب المتزايــد. فمنــذ حوالــى 
ــعبّية  ــدت ش ــوس Prius، تزاي ــيارة بري ــن س ــا ع ــفت تويوت ــذ أن كش ــرن من ــع ق رب
الســّيارات الكهربائّيــة كمــا إرتفعــت المبيعــات العالمّيــة بنســبة 43٪ إلــى أكثــر مــن 3 
مالييــن فــي العــام 2020 ممــا يعكــس التحســينات األخيــرة فــي تكنولوجيــا البطارّيــات 

وتوافــر محّطــات الشــحن إلــى جانــب البيئــة التنظيمّيــة.
كجــزء مــن هدفهــا بــأن تصبــح شــركة عالمّيــة رائــدة فــي مجــال الطاقــة المســؤولة، 
ــة للســّيارات  ــا البنيــة التحتّي تقــوم مجموعــة توتــال بزيــادة إســتثماراتها فــي تكنولوجي
الكهربائّيــة. فبالنســبة لفيليــب مونتانتيــم، نائــب رئيــس توتال لالســتراتيجّيات والتســويق 

واألبحــاث، فــإّن هــذا يعكــس إلتــزام توتــال بمســتقبل متعــّدد الطاقــات:
ــاء أو الغــاز أو المنتجــات  ــل؛ ســواء كانــت الكهرب ــة للتنّق ــر الطاق ــي توفي »هــذا يعن

ــة مســتدامة.« ــون هــذه الطاق ــة، يجــب أن تك ــة الهيدروجينّي البترولّي

وبنــاًء علــى مــا ســبق، وفضــالً عــن توســيع شــبكة نقــاط الشــحن الخاّصــة بالمجموعــة 
ــر  ــة PSA لتطوي ــال ومجموع ــت توت ــام 2025، تعاون ــول الع ــى 150000 بحل إل
ــن خــالل شــركة  ــال م ــط توت ــا تخّط ــوم. كم ــون الليثي ــات أي ــن بطارّي ــد م ــل جدي جي
)Automotive Cells Company (ACC إلمــداد حوالــى مليــون ســّيارة بالطاقــة 

ــة. ــة كّل عــام أي مــا يعــادل حوالــى 10٪ مــن الســوق األوروبّي الكهربائّي

إحتضان المركبات الكهربائّية

دعم التنّقل المستدام

ــفت  ــد كش ــة فلق ــبٍل مختلف ــالل س ــن خ ــة م ــال الطاق ــي مج ــّول ف ــاً التح ــال أيض ــود توت تق
ــّي  ــاز الطبيع ــا للغ ــي أوروب ــد ف ــزّود الرائ ــح الم ــة لتصب ــط طموح ــن خط ــة ع المجموع
ــن  ــّي م ــاز الطبيع ــة بالغ ــات التعبئ ــن محّط ــبكتها م ــادة ش ــك زي ــي ذل ــا ف ــات بم للمركب
ــول العــام 2025. ويأتــي هــذا بعــد اســتحواذها مؤخــراً علــى ثالــث  375 إلــى 500 بحل
ــائها  ــب إنش ــى جان ــا إل ــي أوروب ــّي ف ــاز الطبيع ــي للغ ــع القطاع ــة بالبي ّي ــركة معن ــر ش أكب
ــة  ــة المتنامي ــطة المجموع ــن أنش ــزٍء م ــو Total Gas Mobility. وكج ــد وه ــاٍن جدي لكي
ــة  ّي ــر تقن ــى تطوي ــا عل ــاً عمله ــال أيض ــل توت ــة، تواص ّي ــات الكهربائ ــال المركب ــي مج ف
ــا  ــادم. كم ــات نظــام الع ــع إنبعاث ــى جمي ــة تقضــي عل ّي ــي تقن ــن وه ــود الهيدروجي ــا وق خالي
 Total Carbon Neutrality أوضــح غيريــش نادكارنــي، الرئيــس التنفيــذي لشــركة
ــاس  ــه الن ــر ل ــذي ُيظه ــود ال ــن الوق ــد م ــل الجدي ــو »الجي ــن ه Ventures، أّن الهيدروجي

ــراً.« ــاً كبي حماس

ــى عشــر  ــي هــذا المجــال، مســتندًة عل ــد ف ــال المتزاي ــّو توت وتعكــس كّل هــذه المشــاريع نم
ــزام  ــا. إّن إلت ــي ألماني ــروع H2 Mobility ف ــائها لمش ــد إنش ــتثمار بع ــن االس ــنوات م س
اً فــي المســاعدة فــي  توتــال بالبحــث والتطويــر يأتــي بثمــاره كمــا يلعــب دوراً رئيســّي

ــام 2050. ــول الع ــات بحل ــر إنبعاث ــتراتيجّية صف إس
ــول  ــر الحل ــاً... لتطوي ّي ــودة حال ــّددة والموج ــول المتع ــن الحل ــة م ــى مجموع ــل عل »العم

ــن.« ــات الزبائ ــق واحتياج ــا لتتواف ّم تكييفه ــيت ــي س الت
ــث  ــات، البح ــويق والخدم ــال للتس ــم توت ــي قس ــر ف ــث والتطوي ــرة البح ــر، مدي ــي باي صوف

ــر. والتطوي

وطيــران  الكربــون  منخفــض  شــحن  تقديــم 
مســتدام

مــع نقــل حوالــى 90٪ مــن البضائــع فــي العالــم عــن طريــق البحــر، تلعــب صناعــة الشــحن 
ــل  ــداً بالفع ــال دوراً رائ ــا تلعــب توت ــون. كم ــد للكرب ــن مســتقبل محاي ــي تأمي ــّياً ف دوراً رئيس
فــي دعــم التحــّول نحــو إســتخدام الغــاز الطبيعــّي المســال الــذي يقضــي تقريبــاً علــى جميــع 
ــاس  ــازات اإلحتب ــات غ ــل إنبعاث ــب تقلي ــى جان ــة إل ــْيمات الملّوث ــت والجس ــات الكبري إنبعاث
الحــراري بنحــو 20٪. لــذا فــإّن إســتخدام الغــاز الطبيعــي المســال علــى نطــاق واســع ســيكون 

ــة الناجمــة عــن صناعــة الشــحن. لــه تأثيــر علــى التخفيــف مــن اآلثــار البيئّيــة والصحّي

ولتحقيــق هــذه الغايــة، تعــّول توتــال علــى مركزهــا كثانــي أكبــر مــوّرد فــي القطــاع الخــاّص 
للغــاز الطبيعــّي المســال فــي العالــم للمســاعدة فــي تقليــل مــن إنبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون 
البحرّيــة بمقــدار النصــف بحلــول العــام 2050. فمــن خــالل إســتخدام خبرتهــا الرائــدة عالمّيــاً 
ــة الخاليــة مــن  ــات البحرّي ــة إلــى جانــب التقنّي فــي الغــاز الطبيعــّي المســال والزيــوت البحرّي
اإلنبعاثــات، ُتعتبــر توتــال شــريكة ناشــطة فــي ائتــالف القطــاع الهــادف إلــى الوصــول إلــى 
صفــر إنبعاثــات. كجــزء مــن هــذا الجهــد، تعمــل توتــال علــى زيــادة توافــر الغــاز الطبيعــّي 
ــات بنحــو ٪20،  ــل االنبعاث ــذي يقلّ المســال وفضــالً عــن إدخــال الغــاز الطبيعــّي المســال ال
فقــد ُكلِّفــت توتــال ببنــاء ســفينتْين جديدتْيــن مخّصصتْيــن لتزويــد الغــاز الطبيعــّي المســال فــي 

أوروبــا.

ســيتطلّب تحقيــق مســتقبل محايــد للكربــون اتبــاع نهــج جديــد للطيــران أيضــاً. فقبــل جائحــة 
كورونــا كان هنــاك مــا يعــادل 9728 طائــرة فــي الســماء فــي آٍن واحــد مّمــا يســاهم بحوالــى 
3 ٪ مــن إجمالــي إنبعاثــات الكربــون. وعلــى الّرغــم مــن كوننــا فــي المراحــل األولّيــة مــن 
تطويــر حلــول وقــود منخفضــة الكربــون إاّل أّن وقــود الطيــران المســتدام SAF قــد زّود أكثــر 
 SAF مــن 250000 رحلــة تجارّيــة حتــى اآلن. وتلعــب توتــال دوراً رائــداً فــي تطويــر وقــود
عبــر تحالــف األجــواء النظيفــة للغــد التابــع للمنتــدى االقتصــادّي العالمــّي، مــن خــالل دراســة 

مــا هــو مطلــوب لتطويــر SAF لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى وقــود الطائــرات.

ــد  ــه ق ــاً أّن ــل علم ــا للنق ــي مقاربتن ــاً ف ــراً جذرّي ــل مســتدامة تغيي ــر أســاليب تنّق يســتوجب توفي
ــب  ــة الطل ــن تلبي ــالً ع ــاءة فض ــادة الكف ــات وزي ــض اإلنبعاث ــي خف ــر ف ــّدم كبي ــق تق ــّم تحقي ت
ــي  ــال ف ــاعد توت ــوّي، تس ــرّي والج ــرّي والبح ــل الب ــاالت النق ــي مج ــتمرار. وف ــد باس المتزاي
ــة  ــي تغذي ــداً ف ــا تلعــب دوراً رائ ــون كم ــة منخفضــة الكرب ــول طاق ــا نحــو حل ــه عمالئه توجي

ــتدام. ــل المس ــال التنّق ــي مج ــورة ف الث

لمعرفــة المزيــد عــن كيــف تقــوم توتــال بمســاعدة خــوض المســارات نحــو صفــر إنبعاثــات، 
انقــر هنــا. 
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