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ان حماوالت احلكومة الفيدرالية 
العراقية  الدخال الطاقة 

املتجددة يف قطاع الطاقة السائد 
مل تكن انجحة متاما بسبب 

املشاكل السياسية صعبة احلل 
و الرتكيبات املؤسساتية و 

احلكومية سيئة التصميم و اليات 
السوق املشوهة و التحدايت 

التقنية خاصة تلك املتعلقة 
ابلربط يف الشبكات.

يف هذا التقرير يقدم املؤلفان 
مراجعة حلالة قطاع الطاقة يف 

العراق الفيدرايل مع الرتكيز على 
التحدايت الرئيسة اليت تواجهه 
قبل مناقشة خارطة الطريق حنو 

حتويل الطاقة ،  و اخلطوات 
الكبرية اليت جيب اختاذها من 

اجل التحويل الناجح . تتضمن 
هذه اخلطوات اجراءات تقنية و 

اقتصادية و قانونية.

تغري املناخ والطاقة والبيئة
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خارطة طريق اسرتاتيجية حنو حتويل الطاقة يف العراق

تنويه

 أي شخص يستخدم هذا التقرير، عليه أن يوافق على 
شروط إخالء املسؤولية. لقد أُِعدَّ هذا التقرير بعناية، مع بذل 
قصارى اجلهود؛ لضمان أن تكون مجيع البياانت والتحليالت 
الواردة يف هذا التقرير دقيقة وكاملة قدر اإلمكان، مع هذا ال 
ميكننا تقدمي أيِّ ضماانت بشأن دقَّة أو اكتمال أي أرقام أو 
حتليالت أو استنتاجات أو توصيات، خصوصاً أنَّه قد ُحِصَل 
الواردة يف  البياانت  البياانت من جهات خارجية.  على هذه 
التغيريات  تؤثِّر  قد  إليها.  املشار  للتواريخ  صاحلة  التقرير  هذا 
الالحقة على جداول التعريفة وأسعار الصرف وأسعار الوقود 
التقرير ما مل  العامة يف  واملتغريات األخرى على االستنتاجات 
يف  الواردة  اآلراء  إنَّ  ذلك.  على عكس  كتابياً  أتكيداً  نقدِّم 
هذا املنشور ليست ابلضرورة أن تكون آراء مؤسسة )فريدريش 
املؤلفون.  فيها  يعمل  اليت  املنظمة  أو   ،)”FES“( إيربت( 
ال تضمن مؤسسة )فريدريش إيربت( عمان، مكتب األردن( 
هذا  يف  ورد  بيان  )أي  والتخطيط  للدراسات  البيان  ومركز 
التقرير، وال تتحمَّل مؤسسة )فريدريش إيربت( أو مركز البيان 
أو أيٍّ من موظفيها أي مسؤولية عن أيِّ خسارة، أو ضرر، أو 
التقرير. توافق  نفقة؛ العتمادهم على أيِّ مادة واردة يف هذا 
أي  رفع  التقرير على عدم  تستخدم هذا  اليت  األطراف  مجيع 
ومركز  إيربت(  )فريدريش  مؤسسة  اإلطالق ضد  على  دعوى 
البيان، أو أي من موظفيهم عن أي خسارة أو ضرر يتكبَّده 

أي طرف؛ العتمادهم على أي مادة واردة يف هذا التقرير.

FES Jordan & Iraq، 2022 © حقوق النشر

شكر وامتنان

)فريدريش  مؤسسة  من  مدعومة  هذه  السياسة  ورقة 
املقيم  املدير  انئب  نشكر  األردن.  عمان،  ستفونغ،  إيربت( 
على  خاصاً  شكراً  والطاقة  للمناخ  اإلقليمي  املشروع  ومنسق 
رؤيته، وخربته اليت ساعدت مساعدة كبرية يف البحث، مع أنَّ 
شركة )فريدريش إيربت( ستيفتونغ، عمان، األردن قد ال تتفق 

مع مجيع التفسريات/االستنتاجات الواردة يف الورقة.

يف  املتميِّز  الزميل  اخلطيب  لؤي  للدكتور  خاص  شكر 
جامعة كولومبيا ووزير الطاقة العراقي األسبق؛ ملراجعة العمل، 
ومالحظاته القيمة. كما نود أن نشكر املدير التنفيذي ملركز 
البيان للدراسات والتخطيط الدكتور علي طاهر احلمود، بغداد، 

العراق، على إاتحة الفرصة؛ إلجناز هذا العمل.
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ملخص تنفيذي

املتزايدة؛  البيئية  التحدايت  مع  العراق  يتصارع  بينما 
والعواصف  املرتفعة  احلرارة  درجات  ذلك  يف  مبا  املناخ،  لتغريُّ 
الرتابية املستمرة، واجلفاف، أعربت احلكومة الفيدرالية العراقية 
نظيفة  طاقة  إىل  لالنتقال  استعدادها  عن  عديدة  مرَّات  يف 
مع  وابلشراكة   2020 عام  احلكومة يف  أطلقت  ومستدامة. 
برانمج األمم املتحدة للبيئة )UNEP( عملية؛ لتطوير خطة 
التكيف الوطنية )NAP( لبناء قابلية البالد على الصمود يف 
مواجهة تغريُّ املناخ1. هتدف اخلطة إىل الرتكيز على االستفادة 
احلراري  االحتباس  غازات  انبعااثت  لتقليل  التكنولوجيا؛  من 
األقل  على   )30%( بنسبة  امليثان  وانبعااثت   ،)GHG(
غضون  ويف   .2 عام2030  حبلول   2020 مستوايت  من 
املناخي،  للتغريُّ  وطنية  رؤية  لتطوير  البيئة  وزارة  ختطِّط  ذلك، 
3]وثيقة   )NDCs( وطنياً  احملددة  املسامهات  ذلك  يف  مبا 
املسامهات الوطنية وإطار عمل لتنفيذها[. نظراً إىل أنَّ العراق 
اثين أسوأ دولة يف العامل من حيث حرق الغاز بعد روسيا يف 
عام 2020، فقد أعربت بغداد أيضاً عن التزامها ابستخدام 
الغاز املصاحب، وتطوير حقول الغاز؛ لغرض تقليل انبعااثت 
يف  التباين   )1( رقم  الشكل  ح  يوضِّ البيئة.  ومحاية  الكربون، 

انبعااثت الكربون يف ظل ثالثة سيناريوهات خمتلفة.

الشكل رقم )1(: منو انبعااثت اثين أوكسيد الكربون يف 
العراق يف ظل سيناريوهات خمتلفة
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 .املؤلفني( )حتليل خمتلفة سيناريوهات ظل يف العراق يف الكربون كسيدوأ اثين انبعااثت منو :(1) رقم الشكل

 جدي مسار على بغداد أنَّ  النظيفة والطاقة البيئة حول املتمركزة الفعاليات من لعديد العراقية احلكومة انضمام يوهم

 اإلطار ووضع ،هبا املتعلقة السياسات إعداد قبل الطاقة لحتو   عن احلديث لكن .الطاقة جمال يف لالتحو   حنو

 احلصان. مامأ العربة ووضع ،االجتاه بعكس السري نزلةمب د  عيُ  جناحها لضمان ؛التنظيمي

 الشمسية الطاقة لدمج -املثال سبيل على- احلكومة حماوالت تنجح مل ،التقرير هذا حمور هو الذي الطاقة قطاع يف

 وآليات ،واحلكومية املؤسسية اهلياكل تصميم وسوء ،السياسة معضالت بسبب ؛ابلكامل السائد الطاقة قطاع يف

 جزاءأ بني ابالتصال قتتعلَّ  اليت تلك وصا  خص ،الفنية املشكالتو ،الرديئة اجلودة ذات املنتجاتو ،املشوهة السوق

 .الشبكة

م  التحدايت على الرتكيز مع ،الفيدرايل العراق يف الكهرابء قطاع حالة عن عامة حملة -التقرير هذا يف- املؤلفان يقدِ 

 اختاذها جيب اليت الرئيسة واخلطوات ،الطاقة جمال يف لالتحو   حنو الطريق خارطة مناقشة قبل ،يواجهها اليت الرئيسة

 (2 رقم )الشكل :تيةاآل املفصلة والقانونية واالقتصادية الفنية اإلجراءات هذه ستشمل .لالتحو   هذا لنجاح
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الحالة األساسية مع وثيقة المساهمات الوطنية مع انعدام الحرق

الفعاليات  من  لعديد  العراقية  احلكومة  انضمام  يوهم 
املتمركزة حول البيئة والطاقة النظيفة أنَّ بغداد على مسار جدي 
الطاقة  الطاقة. لكن احلديث عن حتوُّل  التحوُّل يف جمال  حنو 
التنظيمي؛  اإلطار  هبا، ووضع  املتعلقة  السياسات  إعداد  قبل 
لضمان جناحها يُعدُّ مبنزلة السري بعكس االجتاه، ووضع العربة 

أمام احلصان.

التقرير، مل تنجح  يف قطاع الطاقة الذي هو حمور هذا 
حماوالت احلكومة -على سبيل املثال- لدمج الطاقة الشمسية 
يف قطاع الطاقة السائد ابلكامل؛ بسبب معضالت السياسة، 
السوق  وآليات  واحلكومية،  املؤسسية  اهلياكل  تصميم  وسوء 
الفنية،  الرديئة، واملشكالت  املشوهة، واملنتجات ذات اجلودة 

خصوصاً تلك اليت تتعلَّق ابالتصال بني أجزاء الشبكة.

حالة  عن  عامة  حملة  التقرير-  هذا  -يف  املؤلفان  يقدِّم 
قطاع الكهرابء يف العراق الفيدرايل، مع الرتكيز على التحدايت 
الرئيسة اليت يواجهها، قبل مناقشة خارطة الطريق حنو التحوُّل 
الرئيسة اليت جيب اختاذها لنجاح  يف جمال الطاقة، واخلطوات 
واالقتصادية  الفنية  اإلجراءات  هذه  ستشمل  التحوُّل.  هذا 

والقانونية املفصلة اآلتية: )الشكل رقم 2(

الفور، .   على  التوزيع  شبكة  لتحسني  االستثمار  زايدة 
مع الرتكيز على زايدة التوليد، مبا يف ذلك املصادر املتجددة، 

وخصوصاً الطاقة الشمسية.

صياغة القوانني الالزمة اليت تركز على إشراك االستثمار .  
منخفض الكربون ومحاية البيئة وإقرارها.

توسيع موثوقية إمدادات الكهرابء وزايدهتا، )على سبيل .  
.4)CAIDI ،SAIFI ،SAIDI ،املثال

زايدة كفاءة الطاقة واحلفاظ عليها، مبا يف ذلك تطوير . 4
شركات خدمات الطاقة.

االنقطاعات  حماضر  إهنا  النظام.  انقطاع  فرتة  متوسط  مؤشر   =  SAIDI  .4
الكهرابئية غري اللحظية، يف السنة، اليت خيتربها العميل العادي. SAIFI = مؤشر 
اللحظية  غري  الكهرابئية  االنقطاعات  عدد  هو  للنظام.  االنقطاع  معدل  متوسط 
االنقطاع  متوسط  مؤشر   =  CAIDI املتوسط.  العميل  هبا  مير  اليت  السنة  يف 
للعميل. هو متوسط عدد الدقائق اليت تستغرقها استعادة االنقطاعات الكهرابئية 

غري اللحظية.
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طريق . 5 عن  الكهرابء  قطاع  يف  واألداء  اإلدارة  حتسني 
الفصل الواضح بني واجبات الشركات التابعة لوزارة الكهرابء 

.)MOELC( ووظائفها

النقل، . 6 لنظام  ومشغِّل  مستقل،  طاقة  سوق  إنشاء 
اسرتداد  تعريفات  إىل  للوصول  التدرجيية  الزايدة  وتشجيع 
التكاليف عن طريق التسويق التجاري الكامل لقطاع الكهرابء.

تطوير سياسات التمويل -اليت تشمل اإلعاانت املوجهة .  
وأسعار الكهرابء املعدلة بصورة روتينية- وخططها.

الشكل رقم )2( اجملاالت اإلسرتاتيجية للحكومة

العراق  سيحتاج  تدرجيياً،  اإلجراءات  هذه  ولتحقيق 
إىل دعم تقين ومايل دويل، ومسامهة كبرية من القطاع اخلاص 
العراق  يف  العام  االستثمار  يعتمد  إذ  األجانب.  واملستثمرين 
جمال كبري  هناك  ولكن  العام،  التمويل  على  مباشراً  اعتماداً 
االستفادة  طريق  عن  للحكومة  اإلمجالية  التكاليف  خلفض 
من التمويل اخلاص. ومع ذلك، سيتطلب هذا بيئة استثمارية 

جذابة، وهو ما يفتقر إليه العراق الفيدرايل يف الوقت الراهن.
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املصطلحات

مؤشر متوسط فرتة انقطاع النظام SAIDI
اجملمعة الفنية والتجارية C&AT
بنك التنمية اآلسيوي ADB

الوحدة احلرارية الربيطانية. يوجد ما يقرب من )3412( وحدة حرارية بريطانية يف واحد كيلو وات ساعة من الطاقة BTU
مكافئ اثين أوكسيد الكربون CO2e

أول أوكسيد الكربون CO
البنك املركزي العراقي CBI

توربينات الغاز ذات الدورة املركبة CCGT
جملس النواب CoR

مؤشر متوسط مدة االنقطاع للعميل CAIDI
املستثمرون األجانب املباشرون FDI

اتفاقية توريد الغاز GSA
غازات االحتباس احلراري GHG

إمجايل الناتج احمللي GDP
منتجو الطاقة املستقلني IPP
مؤسسة التمويل الدولية IFC

الدينار العراقي IQD
املسامهات املقصودة احملددة وطنيًا INDCs
كيلووات يف ساعة وحدة كهرابئية kWh

التكلفة املعيارية للكهرابء LCOE
ميجا وات MW

ميجا وات بيك MWp
ميجا وات ساعة MWh

طن مرتي Mt
مليون قدم مكعب قياسي mmscf

وزارة الكهرابء MOELC
وزارة النفط MoO

خطة التكيف الوطنية NAP
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املسامهات احملددة وطنيًا NDC
أكاسيد النيرتوجني NOx

البحث والتطوير R&D
Voltaic صورة على السطح RTPV

مشاريع مملوكة من الدولة SOE
مؤشر متوسط تواتر االنقطاعات يف النظام SAIFI

خذ أو ادفع TOP
تريا قدم مكعب قياسي tscf

مؤمتر األمم املتحدة لتغريُّ املناخ 2021 26 COP
وكالة الطاقة الدولية IEA

صندوق النقد الدويل IMF
الوكالة الدولية للطاقة املتجددة IRENA

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ UNFCCC
برانمج األمم املتحدة للبيئة UNEP

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية UNOCHA
دوالر أمريكي $US

إدارة معلومات الطاقة األمريكية EIA
جمموعة البنك الدويل WBG
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خلفية الدراسة. 	

يعتمد العراق يف توليد الكهرابء اعتماداً كبرياً على الوقود 
األحفوري، إذ تستهلك حمطات الطاقة احلرارية ما يقرب من 
)22( مليون طن من الوقود الغازي والسائل يف عام 2020 

)جدول رقم 1(. 

الكمية )طن( نوع الوقود
12،847،384 الغاز الطبيعي

634866 النفط اخلام
3،050،408 زيت الوقود)املازوت(
5،387،059 زيت الغاز)الديزل(

919،717،21 اجملموع

 اجلدول رقم )1(: استهالك الوقود لتوليد الكهرابء يف عام 
2020 )املصدر: وزارة الكهرابء، حتليل املؤلفني(.

للغاية حبوايل  الكهرومائية منخفضة  الطاقة  إنَّ مسامهة 
)%4(، مع وجود هنر الفرات ودجلة الرئيسني، يف حني تبقى 
نسبة الطاقة املتجددة مثل الكتلة احليوية، والنفاايت الصلبة، و 
الطاقة الشمسية، وطاقة الرايح من إمجايل التوليد صغرية للغاية، 
مع اإلمكاانت الضخمة للمصادر املتجددة، وخصوصاً الطاقة 

الشمسية )الشكل رقم 3(.

الشكل رقم )3(: مزيج التوليد )2022( ]اتريخ املصدر: 
]MOELC 
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 [MOELC املصدر: ]اتريخ (2022) التوليد مزيج :(3) رقم الشكل

 

 نصيب نَّ إ إذ) الكربون أوكسيد اثين لغاز نسبيا   منخفض انبعاث مصدر د  عيُ  العراق أنَّ  مع
 يف أخرى بلدان مع مقارنة (2020 عام يف مرتي نط 5.24 هو االنبعااثت من الفرد

 مقلقة خريةاأل السنوات يف البالد شهدهتا اليت الزايدة أنَّ  إال ، )25 رقم )اجلدول املنطقة
 للغاية.

 طن مليون (71.7( من العراق يف اإلمجايل الطاقة قطاع من الكربون اثتاانبع قفزت فقد 
 من مرتي طن مليون (210.8) إىل 2000 عام يف الكربون أوكسيد اثين مكافئ من مرتي

 يصل حىت ايدداالز يف يستمر أن عويتوقَّ  ،2020 عام يف الكربون أوكسيد اثين مكافئ
 2050 عام حبلول الكربون أوكسيد اثين مكافئ من مرتي طن مليون (472.9( إىل

 (.4 رقم )الشكل

 

 

 

 
 (الرابط) 

0.42

0.19

0.04

0.04

0.05

0.24
0.02

غاز نفط ماء ديزل خطوط توصيل  منتج طاقة مستقل نوع اخر

مع أنَّ العراق يُعدُّ مصدر انبعاث منخفض نسبياً لغاز 
اثين أوكسيد الكربون )إذ إنَّ نصيب الفرد من االنبعااثت هو 

5.24 طن مرتي يف عام 2020( مقارنة مع بلدان أخرى يف 
املنطقة )اجلدول رقم 2(5، إال أنَّ الزايدة اليت شهدهتا البالد يف 

السنوات األخرية مقلقة للغاية.

 فقد قفزت انبعااثت الكربون من قطاع الطاقة اإلمجايل 
اثين  مكافئ  من  مرتي  طن  مليون  من)71.7(   العراق  يف 
أوكسيد الكربون يف عام 2000 إىل )210.8( مليون طن 
مرتي من مكافئ اثين أوكسيد الكربون يف عام 2020، ويتوقَّع 
أن يستمر يف االزدايد حىت يصل إىل )472.9( مليون طن 
 2050 عام  حبلول  الكربون  أوكسيد  اثين  مكافئ  من  مرتي 

)الشكل رقم 4(.

اجلدول رقم )2(: نصيب الفرد من مكافئ اثين أوكسيد 
الكربون السنوي

انبعااثت اثين أوكسيد الكربون 
السنوية ]طن مرتي للفرد[

الدولة

37.02 قطر
20.83 الكويت
20.55 البحرين
17.96 اململكة العربية السعودية
15.19 اإلمارات العربية املتحدة
12.17 سلطنة عمان

8.87 إيران
5.24 العراق

5. Our world in data: 
https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-
per-capita?tab=table
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الشكل رقم )4(: انبعااثت اثين أوكسيد الكربون 
الفعلية، واملتوقعة للعراق )2000-2050( 
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 World Our البياانت: )مصدر السنوي الكربون أوكسيد اثين مكافئ من الفرد نصيب :(2) رقم اجلدول
Data in) 
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(طن)انبعاثات ثنائي اكسيد الكربون الفعلية  (طن)انبعاثات ثاني اكسيد الكربون المتوقعة 

 مرتي ]طن السنوية الكربون أوكسيد اثين انبعااثت
 للفرد[

 لةدوال

 قطر 37.02

 الكويت 20.83

 البحرين 20.55

 السعودية العربية اململكة 17.96

 املتحدة العربية اإلمارات 15.19

 عمان سلطنة 12.17

 إيران 8.87

 العراق 5.24

]املصدر: جمموعة البنك الدويل، حتليل املؤلفني[.

الطاقة  إىل  االنتقال  الفيدرايل عن  العراق  أييت حديث 
النظيفة وسط استهالك متزايد للوقود األحفوري، وحرق الغاز 
يف  الكبرية  املناخي  التغريُّ  آاثر  يف  يساهم  والذي  املصاحب، 
دولة  خامس  أنَّه  على  العراق  يصنَّف  إذ  البالد.  أحناء  مجيع 
معرَّضة للتأثُّر ابلتغريُّ املناخي يف العامل َوْفقاً ملكتب األمم املتحدة 

.6)UNOCHA( لتنسيق الشؤون اإلنسانية

عانت البالد على مدى السنوات املاضية من موجات 
والتصحُّر،  األمطار،  هطول  انتظام  وعدم  الطويلة،  احلرارة 
هذه  من  ُيَد  مل  إذا  املياه7.  يف  الشديد  والنقص  واجلفاف، 
الناتج  على  تؤثِّر  ا  فإهنَّ السليم،  التخطيط  ات عن طريق  التغريُّ
احمللي اإلمجايل للبالد على املدى الطويل. فَوْفقاً لدراسة نشرهتا 
للفرد يف  اإلمجايل  احمللي  الناتج  سينخفض  ستانفورد،  جامعة 
العراق بنسبة )-%93( حبلول2100 ؛ بسبب التغريُّ املناخي 

)الشكل رقم 5(8.

العاملية:  البيئة  توقعات  للبيئة،  املتحدة  االمم  برانمج   )UNEP )2019  .6
/https://www.apple.com/uk

7. جمموعة البنك الدويل، بوابة معرفة تغري املناخ:
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/

country/iraq
8.جامعة ستانفورد، األثر االقتصادي لتغري املناخ على العراق:

https://web.stanford.edu/~mburke/climate/map.
php

 الشكل رقم )5(: اآلاثر املتوقَّعة لتغريُّ املناخ على نصيب 
الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل يف العراق حىت عام 2100
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 جمموعة ]املصدر: (2050-2000) للعراق واملتوقعة ،الفعلية الكربون أوكسيد اثين انبعااثت :(4) رقم الشكل
 .املؤلفني[ حتليل ،الدويل البنك

 الغاز وحرق ،األحفوري للوقود متزايد استهالك وسط النظيفة الطاقة إىل االنتقال عن الفيدرايل العراق حديث أييت

 خامس هأنَّ  على العراق فيصنَّ  إذ .البالد أحناء مجيع يف الكبرية املناخي التغري   آاثر يف يساهم والذي ،املصاحب

 اإلنسانية الشؤون لتنسيق املتحدة األمم ملكتب ا  قفْ و   العامل يف املناخي ابلتغري   رللتأث   ضةمعرَّ  دولة

(UNOCHA)6. 

 ر،والتصح   األمطار، هطول انتظام وعدم الطويلة، احلرارة موجات من املاضية السنوات مدى على البالد عانت

 على رتؤث ِ  افإهنَّ  السليم، التخطيط طريق عن اتالتغري   هذه من دُي   مل إذا .7املياه يف الشديد والنقص ،واجلفاف

 احمللي الناتج سينخفض ستانفورد، جامعة نشرهتا لدراسة ا  قفْ و  ف .الطويل املدى على للبالد اإلمجايل احمللي الناتج

 .8(5 رقم )الشكل املناخي التغري   بسبب ؛2100 حبلول (%93-) بنسبة العراق يف للفرد اإلمجايل

  

 
 (رابط) العالمية البيئة توقعات ، للبيئة  المتحدة االمم برنامج () 
 ( رابط) المناخ تغير معرفة بوابة ، الدولي  البنك مجموعة 

 (. رابط ) ، العراق على المناخ لتغير االقتصادي األثر  ، ستانفورد جامعة

-113%

-90%

-68%

-45%

-23%

0%

2010 2020 2040 2060 2080 2100

https://web.stanford.edu/~mburke/ :املصدر
climate/map.php

الوقود  على  الكبري  االعتماد  فإنَّ  ذلك،  عن  فضاًل 
األحفوري، واحرتاق الغاز املستمر، ال سيَّما يف جنوب العراق 
العمل  خطة  سيعوق  الرئيسة،  النفط  حقول  توجد  حيث 
املناخي يف العراق الفيدرايل- عن طريق املسامهة احملددة وطنياً 
مع  والتكيُّف  الدفيئة،  الغازات  انبعااثت  لتقليل  NDC((؛ 

أتثريات التغريُّ املناخي9. 

للعراق يف عام 2021 ابتفاقية  الطوعي  كان االلتزام 
ابريس هو خفض انبعااثت مكافئ اثين أوكسيد الكربون بنسبة 
)%2-1( من الصناعة وفتح انفذة الستثمار )100( مليار 
القطاعني  من  األخضر، من كل  االقتصاد  أمريكي يف  دوالر 

العام واخلاص على مدى السنوات العشر املقبلة10.
9.برانمج األمم املتحدة اإلمنائي:

https://www.undp.org/arab-states/press-releases/
iraq-reaffirms-commitment-climate-action-un-
der-paris-agreement-draft-nationally-determined-
contributions-document 

اتفاق ابريس،  العراق إىل  العراق )2021(، مع انضمام  10. األمم املتحدة يف 
تدعو األمم املتحدة إىل مزيد من الدعم ملساعدة البلد على التكيف:

https://iraq.un.org/en/161240-iraq-joins-paris-
agreement-un-calls-further-support-help-coun-
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تبدو التزامات العراق الفيدرايل ابلطاقة اخلضراء والنظيفة 
مشجعة. ومع ذلك، ففي قطاع الطاقة، الذي هو موضوع هذا 
التقرير، يصعب حتقيقها عند النظر إىل البنية التحتية الكهرابئية 
املوروثة والضعيفة يف البالد. على سبيل املثال، ال ميكن للشبكة 
الوطنية يف حالتها احلالية أن تتحمَّل إمدادات إضافية وكبرية من 
أي مشاريع طاقة نظيفة حمتملة، وجيب حتديث شبكات النقل 
والتوزيع للسيطرة على اخلسائر الفنية وغري الفنية الفادحة. فمن 
دون هذه التحسينات، لن يتمكن العراق من االنتقال بنجاح 

إىل الطاقة النظيفة يف العقود املقبلة.

أمر  التحدايت وكيفية حلها تدرجيياً  إنَّ فهم كل هذه 
والنظيفة.  اخلضراء  الطاقة  جمال  الدخول يف  قبل  األمهية  ابلغ 
ستناقش األقسام التالية التحدايت املذكورة يف أعاله، وغريها 

ابلتفصيل قبل تقدمي خارطة طريق لتحوُّل الطاقة.

try-adapt
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2. الوضع احلايل لقطاع الكهرابء

زاد الطلب على الطاقة يف العراق الفيدرايل زايدة ملحوظة 
بعد عام 2003؛ بسبب التطوُّر االقتصادي احملدود، فضاًل عن 
النمو السكاين. ومع ذلك، مل تكن إمدادات الطاقة كافية، ممَّا 
أدَّى إىل انقطاع حاد يف التيار الكهرابئي أثَّر على حياة املاليني 
من املواطنني، وأدَّى إىل تباطؤ التنمية االقتصادية( الشكل رقم 
6(.  مع االضطرار إىل حتمُّل انقطاع التيار الكهرابئي لفرتات 
طويلة -اليت ميكن أن تستمر ألكثر من 12 ساعة يف اليوم- 
أُْغِلقت عديد من الشركات والصناعات، ممَّا أدَّى إىل حمدودية 

اإلنتاج احمللي، وتفاقم البطالة خصوصاً بني الشباب11.

الشكل رقم )6(: التكلفة املباشرة لنقص الكهرابء على 
الناتج احمللي اإلمجايل للعراق )2007-2020(
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 الكهرابء لقطاع احلايل الوضع .2

 ،احملدود االقتصادي رالتطو   بسبب ؛2003 عام بعد ةملحوظ زايدة الفيدرايل العراق يف الطاقة على الطلب زاد

 الكهرابئي التيار يف حاد انقطاع إىل ىأدَّ  اممَّ  ،كافية الطاقة إمدادات تكن مل ،ذلك ومع .السكاين النمو عن فضال  

 لحتم   إىل االضطرار مع  .(6 رقم الشكل( االقتصادية التنمية تباطؤ إىل ىوأدَّ  املواطنني، من املاليني حياة على رأثَّ 

قت -اليوم يف ساعة12  من ألكثر تستمر أن ميكن اليت- طويلة لفرتات الكهرابئي التيار انقطاع  من عديد ُأْغلِ

 .11الشباب بني وصا  خص البطالة وتفاقم احمللي، اإلنتاج حمدودية إىل ىأدَّ  اممَّ  ،والصناعات الشركات

 

 )حتليل (2020-2007) للعراق اإلمجايل احمللي الناتج على الكهرابء لنقص املباشرة التكلفة :(6) رقم الشكل
 .املؤلفني(

 
ً قف  و    ً شباب العالم سكان أصغر العراق في يوجد ، الدولي  البنك لمجموعة ا  ( رابط ) 2020 عام من بتداءً ا %25.2 يبلغ الشباب  بطالة  ومعدل ا
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 )حتليل املؤلفني(.

الفيدرايل يف حالة  العراق  الكهرابء يف  ظلت خدمات 
يرثى هلا، مع الزايدة يف توليد الطاقة يف السنوات املاضية. مع أنَّ 
القدرة التصميمية للعراق الفيدرايل تبلغ )37,149( ميغاواط، 
 )22,250( من  أكثر  إنتاج  يف  فشلت  احلكومة  أنَّ  إال 
ميغاواط، يف حني أنَّ ذروة الطلب اليومي يف متوز عام 2022 
11  َوْفقاً جملموعة البنك الدويل، يوجد يف العراق أصغر سكان العامل شبااًب 

ومعدل بطالة الشباب يبلغ %25.2 ابتداًء من عام 2020:
https://trendsresearch.org/insight/covid-19-and-
the-youth-unemployment-challenge-for-iraq-
and-lebanon/

بلغت36,560(( ميغاواط12.

يعاين املواطنون العراقيون من انقطاعات حادة يومياً يف 
التيار الكهرابئي يف ظل الفجوة املتزايدة بني العرض والطلب( 
ترتفع  حينما  الصيف،  أشهر  يف  سيَّما  ال   ،)7 رقم  الشكل 
عديد  أصبح  مئوية.  درجة   )50( حوايل  إىل  احلرارة  درجات 
النقص- معتمدين على  املستهلكني -للتعويض عن هذا  من 
وغري  امللوثة  الديزل  مولدات  توفرها13  اليت  الثمن  ابهظة  الطاقة  خدمات 
املوثوقة -اليت تديرها غالباً جمموعات، أو أفراد مرتبطون أبحزاب 

سياسية-.

الشكل رقم )7(: ذروة العرض والطلب 
للكهرابء يف العراق )2003 - 2021(
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 مع املاضية. السنوات يف الطاقة توليد يف الزايدة مع ،هلا يرثى حالة يف الفيدرايل العراق يف الكهرابء خدمات ظلت

 من أكثر إنتاج يف فشلت احلكومة أنَّ  إال ،ميغاواط (37,149) تبلغ الفيدرايل للعراق التصميمية القدرة أنَّ 

 .12ميغاواط (36,560(بلغت 2022 عام متوز يف اليومي الطلب ذروة أنَّ  حني يف ،ميغاواط (22,250)

 والطلب( العرض بني املتزايدة الفجوة ظل يف الكهرابئي التيار يف ا  يومي حادة انقطاعات من العراقيون املواطنون يعاين

 أصبح .مئوية درجة (50) حوايل إىل احلرارة درجات ترتفع ماحين ،الصيف أشهر يف ماسيَّ  ال ،(7 رقم الشكل

 13توفرها اليت الثمن ابهظة الطاقة خدمات على معتمدين -النقص هذا عن للتعويض- املستهلكني من عديد

 .-سياسية أبحزاب مرتبطون أفراد أو ،جمموعات غالبا   تديرها اليت- املوثوقة وغري امللوثة الديزل مولدات

 

 
 البياانت: ]مصدر (2021 - 2003) العراق يف للكهرابء والطلب العرض ذروة :(7) رقم الشكل

MOELC، املؤلف[ حتليل. 

 
ً غالب  إيران  من  والغاز  الكهرباء  واردات  لكن  ، أخرى   غيغاواط 5.5  لتوليد  الطبيعي  والغاز  ، إيران  من   غيغاواط 1.4  واليح  العراق  يستورد   تنقطع   ما  ا

 .إيران داخل المحلي النقص وكذلك ، األمريكية  العقوبات بسبب المعقدة الدفع  مشاكل بسبب
  العديد  يجبر مما ، الجديدة  الوقود أسعار بسبب أو ، المثال  سبيل على  الوقود نقص سببب اإلمداد إيقاف فجأة يقرروا أن المولدات مالكي لبعض يمكن

 .ساعات  لبضع عادة تستمر التي الحكومية الكهرباء خدمة انتظار على األسر من
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 ]مصدر البياانت: MOELC، حتليل املؤلف[.

املاضية؛  القليلة  السنوات  يف  التوليد  قدرة  حتسُّن  مع 
يتناسب مع  مل  أنَّ هذا  القطاع اخلاص14، إال  بسبب مشاركة 

التحسينات يف شبكات النقل والتوزيع.
لتوليد 5.5  الطبيعي  إيران، والغاز  العراق حوايل 1.4 غيغاواط من  12.يستورد 
بسبب  تنقطع  ما  غالباً  إيران  من  والغاز  الكهرابء  واردات  لكن  أخرى،  غيغاواط 
داخل  احمللي  النقص  األمريكية، وكذلك  العقوابت  بسبب  املعقدة  الدفع  مشاكل 

إيران.
إيقاف اإلمداد بسبب نقص  يقرروا فجأة  أن  املولدات  لبعض مالكي  13.ميكن 
الوقود على سبيل املثال، أو بسبب أسعار الوقود اجلديدة، مما جيرب العديد من األسر 

على انتظار خدمة الكهرابء احلكومية اليت تستمر عادة لبضع ساعات.
14.ينتج منتجو الطاقة املستقلون بشكل مجاعي 8809 ميجاوات متثل 24 % 

من إمجايل طاقة التوليد يف عام 2022.
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أنتجت شركات التوليد احلكومية -يف الفرتة --2013
2018 510,093,531(( ميغاواط ساعة، لكن شركات 
 )249,713,758( بيع  من  متكنت  احلكومية  التوزيع 
والتوزيع  النقل  شبكات  بسبب  للمستهلكني؛  فقط  ميغاواط 
الفنية  للخسائر  التقديرية  التكلفة  جتاوزت  لقد  املتداعية. 
دوالر،  مليار   )AT&C( )6.25( اإلمجالية  والتجارية 
ممَّا ترك اخلزينة مع خسائر فادحة؛ بسبب عدم وجود تدابري 
ملعاجلة  فوري  إجراء  يـَُتَخذ  مل  إذا  الكهرابء15،  قطاع  يف  التكاليف  اسرتداد 
دوالر  مليار   )170( إىل  الطاقة  قطاع  نفقات  تصل  أن  املتوقَّع  فمن  املايل،  اهلدر  هذا 

وزير  حذَّر  السبب  وهلذا   .17  2050 عام  حبلول  أمريكي16 
أنَّ قطاع  املالية األسبق علي عالوي يف ديسمرب2021 من 
ر على ميزانية الدولة يف السنوات  الكهرابء سيكون له أتثري مدمِّ
القليلة املقبلة إذا مل تنفذ السلطات املعنية إصالحات عاجلة18.

اقرتبت نفقات العراق الرأمسالية يف قطاع الكهرابء من 
)40( مليار دوالر أمريكي يف الفرتة2021-2007، واليت 
الفرتة  يف  الفيدرالية  امليزانية  إمجايل  من   )50%( حوايل  متثِّل 
نفسها )الشكل رقم 8(، أنفقت بغداد أيضاً ما ال يقل عن 
)14( مليار دوالر أمريكي على استرياد الكهرابء، واملنتجات 
النفطية ابهظة الثمن إلنتاج الطاقة، مبا يف ذلك الغاز الطبيعي 
املستورد من إيران منذ عام2017، ومع مليارات الدوالرات 
زال  ما  الطاقة  قطاع  فإنَّ  الكهرابء،  توليد  على  أُْنِفَقت  اليت 

/كيلوواط  أمريكي  دوالر   0.024 العراق  يف  الكهرابء  سعر  متوسط  يبلغ   .15
ساعة لألسر و0.041 دوالر أمريكي / كيلوواط ساعة للشركات املصدر: معهد 
الطاقة العراقي )2020(، دعم الكهرابء السكنية يف العراق: استكشاف خيارات 

اإلصالح:
https://iraqenergy.org/product/residential-electric-
ity-subsidies-in-iraq-exploring-options-for-re-
form-report/

16.بقيمة الدوالر األمريكي اليوم.
17. يعتمد التقدير على االفرتاضات التالية، مزيج توليد الكهرابء احلايل واملستقبلي 
لتوليد  %33 مشسي  ديزل،   4% ابلزيت،  تعمل   19% ابلغاز،  تعمل   40%

71،048 ميغاواط حبلول عام 2050. التكلفة الرأمسالية للتقنيات املختلفة:
https://www.e-education.psu.edu/eme801/
node/530
https://www.you-  :2021 ديسمرب  يف  عالوي  علي  18.خطاب 

tube.com/watch?v=zUowbqKPp7w

معرقاًل للتنمية االقتصادية.

الشكل رقم )8(: امليزانية السنوية للكهرابء العراقية 
)2007-2021(
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 حتليل ،العراقية املالية وزارة البياانت: ]مصدر (2021-2007) العراقية للكهرابء السنوية امليزانية :(8) رقم الشكل

 .املؤلفني[

ِقي   والتوزيع، النقل يف الكبرية اخلسائر عن فضال    إمدادات كفاية عدم على ا  عقود دامت اليت الكهرابء أزمة يف اللوم ُألْ

 غري والتوقعات املنخفضة، والتعريفات الفواتري، حتصيل وسوء املتزايدة، واملعوانت الكايف، التمويل ونقص ،الوقود

 االحتكار بسبب ؛اإلدارة وسوء الفاشلة الطاقة سياسات يف يكمن املشكلة جذر فإنَّ  ،ذلك ومع .19 الدقيقة

 حيوضِ  ) ،الطاقة يف املزمن النقص حلل جهود أي قوتع متويلية وقيود الةفعَّ  غري عمليات إىل ىأدَّ  الذي رأسيا   املتكامل

 .(احلايل الكهرابء لقطاع التخطيطي املخطط (أ) امللحق

 من به القيام جيب وما الطاقة انتقال مناقشة قبل الكهرابء، قطاع يف الرئيسة التحدايت التالية األقسام ستتناول

 .جناحها لضمان احلكومة جانب

 

 
 .  ص ،  العدد ، المجلد ، مايو  ، الكهرباء مجلة ، العراق  في الكهرباء أزمة ، هـ  ، بانيانإستي 
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]مصدر البياانت: وزارة املالية العراقية، حتليل املؤلفني[.

فضاًل عن اخلسائر الكبرية يف النقل والتوزيع، أُْلِقَي اللوم 
يف أزمة الكهرابء اليت دامت عقوداً على عدم كفاية إمدادات 
وسوء  املتزايدة،  واملعوانت  الكايف،  التمويل  ونقص  الوقود، 
حتصيل الفواتري، والتعريفات املنخفضة، والتوقعات غري الدقيقة 
19. ومع ذلك، فإنَّ جذر املشكلة يكمن يف سياسات الطاقة 

الفاشلة وسوء اإلدارة؛ بسبب االحتكار املتكامل رأسياً الذي 
جهود  أي  تعوق  متويلية  وقيود  فعَّالة  غري  عمليات  إىل  أدَّى 
املخطط  )أ(  امللحق  ح  )يوضِّ الطاقة،  يف  املزمن  النقص  حلل 

التخطيطي لقطاع الكهرابء احلايل(.

قطاع  يف  الرئيسة  التحدايت  التالية  األقسام  ستتناول 
من  به  القيام  وما جيب  الطاقة  انتقال  مناقشة  قبل  الكهرابء، 

جانب احلكومة لضمان جناحها.

19. إستيبانيان، هـ. )2014(، أزمة الكهرابء يف العراق، جملة الكهرابء، مايو، 
اجمللد. 27، العدد 4، ص 51 - 69..
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2.1. التأخري يف تطوير صناعة الغاز واالعتماد على 
الغاز الطبيعي عرب األانبيب لتوليد الكهرابء 

مع أنَّ العراق يتلُّ املرتبة الثانية عشرة كأكرب احتياطي 
مواكبة  يف  فشلت  فيه  الغاز  صناعة  أنَّ  إال  العامل،  يف  غاز 
 .)3( رقم  اجلدول  الكهرابء  على  الطلب  يف  السريعة  الزايدة 
الطبيعي  الغاز  %43 فقط من  الفيدرايل حالياً  العراق  )ينتج 
الغاز  إنتاج  يف  الزايدة  تظل  أن  توقع  مع  احمللي،  لالستخدام 
احمللي بني %7-5 مقارنة بـ%4.6 سنوايً يف العقد املاضي، 

بناًء على حتليل املؤلفني(.

اجلدول رقم )3(: استهالك الغاز الطبيعي يف عام 2020

احلجم )مليون قدم مكعب يف 
السنة(

املصدر

285,408.8 الغاز احمللي

226,388.2 الغاز املستورد )أنبوب مركزي(

155,335.6 )األانبيب  املستورد  الغاز 
اجلنوبية(

667,132.5 اجملموع

)املصدر: وزارة الكهرابء، حتليل املؤلفني(.

معاجلة  يف  اآلن  حىت  احمللية  الغاز  إمدادات  فشلت 
قضية أمن الطاقة. يبدو أنَّ تطوير حقول الغاز والغاز اجلاف 
قبوله نظرايً، ولكنَّه معقَّد من  احمللية يسهِّل  للنفط  املصاحب 
إنتاج  زايدة  على  النفط  وزارة  تركيز  بسبب  العملية؛  الناحية 
النفط أكثر من االستفادة من الغاز املصاحب. )الشكل رقم 

.)9

الشكل رقم )9(: إنتاج النفط اخلام يف العراق )-2003
)2021

 

20  

 اجلاف والغاز الغاز حقول تطوير أنَّ  يبدو .الطاقة أمن قضية معاجلة يف اآلن حىت احمللية الغاز إمدادات فشلت

 زايدة على النفط وزارة تركيز بسبب ؛العملية الناحية من دمعقَّ  هولكنَّ  ،نظراي   قبوله ليسهِ   احمللية للنفط املصاحب

  )20 9 رقم الشكل) .املصاحب الغاز من االستفادة من أكثر النفط إنتاج

 

 حتليل ،MoO ،BP البياانت: ]مصدر (2021-2003) العراق يف اخلام النفط إنتاج :(9) رقم الشكل
 .املؤلفني[

 

 

 اليت احلكومة سرتاتيجيةإ مع والغاز النفط تراخيص جوالت من سلسلة -2008 عام منذ- الفيدرايل العراق أجرى

 ا  يومي برميل مليون (4.7) إىل ا  يومي برميل مليون (1.34( من إنتاجه وزايدة ،النفط من احتياطاهتا زايدة على تركز

ت اليت املصاحبة غري الرئيسة العراقية الغاز حقول من حقلني فإنَّ  ،نفسه الوقت ويف ،2020عام يف  جولة يف ُرِسي 
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 ]مصدر البياانت: MoO ،BP، حتليل املؤلفني[.

سلسلة   -2008 عام  -منذ  الفيدرايل  العراق  أجرى 
احلكومة  إسرتاتيجية  مع  والغاز  النفط  تراخيص  جوالت  من 
اليت تركز على زايدة احتياطاهتا من النفط، وزايدة إنتاجه من 
)1.34(  مليون برميل يومياً إىل )4.7( مليون برميل يومياً يف 
عام2020، ويف الوقت نفسه، فإنَّ حقلني من حقول الغاز 
العراقية الرئيسة غري املصاحبة اليت ُرِسَيت يف جولة العطاءات 
بعد؛  ُتَطوَّر  مل  واملنصورية  عكاز  وحقول   ،)2010( الثالثة 
احملتمل  الغاز  إنتاج   )4 رقم  )اجلدول  ح  يوضِّ أمنية.  ألسباب 

الذي خيطط العراق إلضافته يف السنوات العديدة املقبلة.

اجلدول رقم )4(: الزايدة احملتملة يف إنتاج الغاز )2022 
فصاعدًا( 

اإلنتاج احملتمل )مليون 
قدم مكعب / اليوم(

حقل الغاز

388.0 عكاز 
320.0 املنصورية
250.0 اجلولة اخلامسة )اجناان، خشم 

األمحر(
300.0 أرطاوي
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اإلنتاج احملتمل )مليون 
قدم مكعب / اليوم(

حقل الغاز

400.0 غاز البصرة
300.0 حلفااي
200.0 غاز الناصرية

2158.0 اجملموع

.]MoO :مصدر البياانت[

إىل  الغاز  موارد  من  العراق  استفادة  يف  التأخري  أدَّى 
اعتماده على إيران يف احلصول على الغاز الطبيعي. فقد ارتفع 
الطلب على الغاز الطبيعي عرب األانبيب من1060( ( مليون 
قدم مكعب/يوم يف عام 2017 إىل 1940( ( مليون قدم 
 )4( السنوية  التكلفة  تتجاوز  أن  توقُّع  مع   ،20  2022 عام  يف  مكعب/يوم 
 )6-7( بني  يرتاوح  سنوي  السترياد  أمريكي  دوالر  مليارات 
مليار طن من الغاز اإليراين. تظهر األرقام أنَّ شراء الغاز من 
احلكومة  لكن  اقتصادي،  غري  خيار  الكهرابء  لتوليد  إيران 

الفيدرالية ما تزال معتمدة عليه.

2.2. اإلمداد العام غري الثابت ومولدات األحياء 

يف  منواً  االقتصادات  أسرع  من  العراقي  االقتصاد  يُعدُّ 
النقد  لتقرير صدر مؤخراً عن صندوق  َوْفقاً  الشرق األوسط، 
أمريكي يف  دوالر  مليار   ) اإلمجايل220(  احمللي  الناتج  بلغ  إذ  الدويل21، 
الناتج احمللي اإلمجايل  عام2021 ومتوسط نصيب الفرد من 
من  عام2020.  يف  أمريكي  دوالر   )4145.9( حوايل 
أكثر  إىل  الكهرابء  على  الطلب  يف  الزايدة  تصل  أن  املتوقع 

20.وكان أكثر من %35 من الوقود املستهلك يف هيئة غاز مستورد من إيران.
21.وفقاً لتقرير صندوق النقد الدويل )أبريل 2022(، » آفاق االقتصاد العاملي. 
بنسبة  العراقي  االقتصاد  ينمو  أن  املتوقع  من   ،« العاملي  االنتعاش  تعيد  احلرب 
%9.5 يف عام 2022، ممَّا مينحه أسرع منو حقيقي للناتج احمللي اإلمجايل يف مجيع 
دول الشرق األوسط وآسيا الوسطى. إن توقعات عام 2023 البالغة %5.7 هي 
نقطة مئوية واحدة فقط وراء جورجيا، القائد املتوقع العام املقبل. ويف الوقت نفسه، 
العام، و%4.7 يف  %6.9 هذا  بنسبة  املستهلكني  ترتفع أسعار  أن  املتوقع  من 

عام 2023.
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Is-
sues/2022/04/19/world-economic-outlook-
april-2022

من )70.000( ميغاواط حبلول عام2050 ؛ بسبب النمو 
االقتصادي والسكاين. ومع أنَّ أكثر من )%95( من العراقيني 
م يعانون  يصلون على الكهرابء بدرجة أكرب أو أقل، إال أهنَّ
من انقطاع التيار الكهرابئي املتكرر واملمتد. حىت حينما تتوفَّر 
الكهرابء، فإنَّ التقلُّبات يف جهد )الفولتية(، والرتدُّد يف ساعات 

ذروة الطلب هي القاعدة يف معظم مناطق العراق الفيدرايل.

األساسية  احلالة  الكهرابء  استهالك  متوسط  إنَّ 
مراكز  يف  شهرايً  ساعة  كيلوواط   ))1,628.8 هو  للمنازل 
احلالة  أنَّ متوسط  بغداد والبصرة. كما  الرئيسة، مثل  الطلب 
املنخفضة هو 1,162(( كيلو واط يف الساعة شهرايً، وهو 
املنزيل  لالستهالك  حىت  للغاية،  منخفض  استهالك  مستوى 
( متوسط  الشكل رقم10(  املنخفض. يوضح  الدخل  لذوي 
املتوسط إىل  الدخل  الكهرابء الشهري لألسر ذات  استهالك 
املرتفع يف العراق الفيدرايل، مع العلم أنَّ االستهالك قد يصل 
إىل )3500-3000( كيلوواط ساعة/شهر يف فرتات ذروة 

الطلب.

الشكل رقم )10(: متوسط استهالك الكهرابء الشهري 
 لألسر ذات الدخل املتوسط املرتفع 

23  

 
 

 الطاقة معهد )املصدر: املرتفع املتوسط الدخل ذات لألسر الشهري الكهرابء استهالك متوسط :(10) رقم الشكل
 .العراقي(

 يوجد .واسع نطاق على الدخل واملنخفضة املرتفعة املناطق بني ما الكهرابء إلمدادات العادل غري التوزيع د  ِق تُ انْـ 

 مليون عن فضال   ،أسرة (3,633,932) ذلك يف مبا ،العراق يف 2019 عام مستهلك (4,335,261) حوايل

 .الكهرابء ذلك يف مبا ،األساسية اخلدمات من احملرومةو الفقرية األحياء يف وحدة

 املولدات هذه تقوم .األحياء مولدات من واسعة شبكة ظهور إىل احلكومة من ثابتةالو وثوقةامل كهرابءال انقطاع ىأدَّ 

 شبكة مع( أمبري فولط كيلو (500-100) بني ما ادةع ابلديزل تعمل صغرية مولدات طريق عن املنازل بتزويد

الصيف الشتاء المعدل
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الحالة األساسية الحالة العالية الحالة المنخفضة

)املصدر: معهد الطاقة العراقي(.

بني  ما  الكهرابء  إلمدادات  العادل  غري  التوزيع  انـُْتِقَد 
يوجد  واسع.  نطاق  على  الدخل  واملنخفضة  املرتفعة  املناطق 
العراق،  حوايل )4,335,261( مستهلك عام 2019 يف 
مبا يف ذلك )3,633,932( أسرة، فضاًل عن مليون وحدة 
يف  مبا  األساسية،  اخلدمات  من  واحملرومة  الفقرية  األحياء  يف 

ذلك الكهرابء.
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أدَّى انقطاع الكهرابء املوثوقة والثابتة من احلكومة إىل 
ظهور شبكة واسعة من مولدات األحياء. تقوم هذه املولدات 
تعمل ابلديزل عادة  املنازل عن طريق مولدات صغرية  بتزويد 
توزيع  شبكة  )مع  أمبري  فولط  كيلو   )100-500( بني  ما 
األجهزة  لتشغيل    )1( رقم  الصورة  األسالك(  من  معزولة 
واألجهزة  واملراوح  الكهرابئية  املصابيح  مثل  األساسية،  املنزلية 

الصغرية22 عند عدم توفُّر إمدادات الطاقة العامة23.

مع أنَّ هذه الشبكة من املولدات تشكِّل قطاع كهرابء 
القسم  انظر  نفوذها،  جتاهل  ميكن  ال  أنَّه  إال  الرمسي،  غري 
السنوية ملولدات األحياء عام  )2.7(، فقد بلغت اإليرادات 
2018 حنو )4( مليارات دوالر، َوْفق وكالة الطاقة الدولية، 
وهو مبلغ »يساوي املبلغ املخصَّص لقطاع الكهرابء يف املوازنة 

االحتادية للنفقات الرأمسالية لعام 24.2019

الصورة رقم )	(: أسالك إمداد احلي العراقي ابلكهرابء 

22. يعد تشغيل تكييف اهلواء أمراً صعباً عند استخدام الطاقة اليت توفرها مولدات 
األحياء. يدفع املواطنون العراقيون عادة حوايل 25000 دينار عراقي لكل 1 أمبري، 
ومع ذلك ال ميكن لألسرة يف بعض األحيان تشغيل اثنني من مكيفات اهلواء يف 
الوقت نفسه. فضاًل عن ذلك، ال تستطيع عديد من املنازل اليت تستهلك 10 أمبري 
تشغيل غالايت املياه الكهرابئية عند استخدام مصدر الطاقة من املولدات. يتحول 

هذا عادة إىل مشكلة كبرية يف أشهر الشتاء الباردة.
الديزل  العراق: مولدات  الطاقة احمللية يف  أنظمة  الوكيل، علي. )2021(.   .23
intecho-  /  10.5772 الكهروضوئية. الشمسية  الطاقة  وتوليد   اجملاورة 

.pen.95280
24.قطاع الطاقة يف العراق: خارطة طريق ملستقبل أكثر إشراقاً، وكالة الطاقة الدولية 

)IEA(، نيسان 2019 :
https://www.iea.org/reports/iraqs-energy-sector-a-
roadmap-to-a-brighter-future

2.3. العجز عند ذروة الطلب

)بصورة  العام  من  الوقت  ذلك  هي  الطلب  ذروة  فرتة 
رئيسة من يونيو- سبتمرب، ومن نوفمرب- يناير( حينما يصل 
أعلى  إىل  الكهرابء  استهالك  أو  الكهرابء،  على  الطلب 
أو  وحار،  جاف  صيف  مع  هذا  يتزامن  عادة،  املستوايت. 

شتاء ابرد.

ابلنظر إىل أنَّ عدد سكان العراق ينمو مبعدل )2.4%( 
تزداد  أن  بدَّ  ال  الكهرابء  على  الطلب  ذروة  فإنَّ   ،25 سنوايً 
الطلب  ذروة  أنَّ  رقم)11(  الشكل  يوضَّح  املدة.  وتتوسَّع يف 
على الكهرابء يف صيف2022 كانت أكثر من )30000( 
ميغاواط مع خسائر فنية تقدَّر أبكثر من)2000( ميغاواط. 
الطلب  ذروة  يف  الكهرابء  عجز  بلغ  نفسه،  الوقت  ويف 
حوايل  من  بزايدة   ،2022 عام  يف  ميغاواط   )14,311(

)3,661( ميغاواط يف عام ( 2003 اجلدول رقم 5(. 

https://data.worldbank.org/indica- الدويل:  البنك  بياانت   .25
tor/SP.POP.GROW?locations=IQ
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وقت  يف  للطاقة  املتزايدة  احلاجة  تزداد  أن  املتوقَّع  من 
الذروة إىل أكثر من51500( ( ميغاواط حبلول عام 2035 
الشكل رقم )11(، وإذا أرادت احلكومة مواكبة هذا التزايد، 

فيجب إضافة28500( ( ميغاواط يف توليد الطاقة.

السنوي  الطلب  ذروة  توقعات   :)		( رقم  الشكل 
على الطاقة )2022-2035(

 

26  

 األوسط الفرات 3680 6660 7360 2980 3680

 اجلنوب 7085 10038 11041 2953 3956

 اجملموع 22250 36561 39016 14311 16766
 

 حتليل ،MOELC )املصدر: للمناطق ا  قفْ و   2022 عام يف وإنتاجها الكهرابء على الطلب :(5) رقم اجلدول
 .املؤلفني(

 2035 عام حبلول ميغاواط (51500( من أكثر إىل الذروة وقت يف للطاقة املتزايدة احلاجة تزداد أن عاملتوقَّ  من

 .الطاقة توليد يف ميغاواط (28500( إضافة فيجب ،التزايد هذا مواكبة احلكومة أرادت وإذا ،(11) رقم الشكل

 

 .املؤلفني[ ]حتليل (2035-2022) الطاقة على السنوي الطلب ذروة توقعات :(11) رقم الشكل

32941.5723
35000.65835628.4898

36670.557437913.477938705.4924
41225.325
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49509.0777

51568.1635

0.

15000.

30000.

45000.

60000.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

ى 
صو

الق
ب 

طل
 ال

اقة
ط

(
اط

غاو
مي

)

 ]حتليل املؤلفني[.

2.4. تكلفة تشغيل عالية

تكلفة  ذلك  )مبا يف  مة  املتضخِّ التشغيلية  التكلفة  تُعدُّ 
الوقود( من أهم أسباب ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرابء يف العراق. 
ففي عام 2018 كان متوسط تكلفة توليد الطاقة من الوقود 
األحفوري يف العراق )7.40( سنتاً أمريكيا/كيلوواط ساعة، 
العاملية  التشغيل  تكلفة  متوسط  من  أعلى   )6( رقم  اجلدول 
أمريكياً/ سنتاً  املركبة26)3.4(  الدورة  ذات  الطاقة  حملطات 

كيلوواط ساعة27.

الغازية  التوربينات  من  املركبة كاًل  الدورة  ذات  الطاقة  توليد  حمطة  26.تستخدم 
والبخارية إلنتاج ما يصل إىل %50 من الكهرابء من الوقود نفسه، مقارنة مبحطة 

الدورة اليسرية التقليدية:
https://www.ge.com/gas-power/resources/education/
combined-cycle-power-plants

IRENA )2020.27(، تكاليف توليد الطاقة املتجددة يف 2021:
https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Renewable-
Power-Generation-Costs-in-2021

اجلدول رقم )5(: الطلب على الكهرابء وإنتاجها يف عام 2022 َوْفقاً للمناطق

العجز يف الطلب على 
التوليد )ميغاواط(

العجز يف الطلب 
)ميغاواط(

إمجايل الطلب على 
التوليد )ميغاواط(

طلب احلمل 
الكهرابئي )ميغاواط( التوليد املتاح )ميغاواط( املنطقة

4635 4020 6765 6150 2130 الشمال
4495 4358 13850 13713 9355 الوسط
3680 2980 7360 6660 3680 الفرات األوسط
3956 2953 11041 10038 7085 اجلنوب

16766 	43		 39016 36561 22250 اجملموع

 )املصدر: MOELC، حتليل املؤلفني(.
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اجلدول رقم )6(: متوسط تكاليف حمطة التوربينات الغازية 
واحلرارية )2018( 

التكلفة )سنتاً أمريكياً/كيلوواط ساعة( نوع التكلفة

2.23 الوقود
4.72 التشغيل والصيانة
0.45 الرواتب
7.40 اجملموع

]املصدر: وزارة الكهرابء، حتليل املؤلفني[.

فإنَّ حمطات  أدانه،  يف   )7( رقم  اجلدول  ح  يوضِّ كما 
أن  إىل  متيل  العراق  يف  األحفوري  ابلوقود  تعمل  اليت  الطاقة 
يكون هلا إمجايل تكاليف تشغيلية شديدة التأثر ابلتغريات يف 

أسعار الوقود واليت ُخفَِّضت بشدة.

اجلدول رقم )7(: تكاليف الوقود

سعر الوالايت 
املتحدة )دوالر 
أمريكي/وحدة(

سعر وزارة النفط 
)دوالر أمريكي/

وحدة(
وحدة نوع الوقود

0.128 0.041 م 3 الغاز طبيعي
0.5 0.357 م 3 زيت الغاز
0.1 0.083 لرت زيت الوقود

70.89 0.92 برميل نفط خام
 )املصدر: وزارة الكهرابء(28

2.5. ارتفاع إمجايل اخلسائر الفنية والتجارية

الفنية والتجارية اإلمجالية )AT&C( هي   اخلسائر 
النسبة املئوية للطاقة اليت تنتجها شركات التوزيع اململوكة لوزارة 
الكهرابء، واليت ال تتلقى الوزارة مثناً عنها. تعاين شبكة الكهرابء 
يف العراق من خسائر فنية وجتارية فادحة تبلغ حوايل )-62

%58(. يف حني أنَّ جزءاً من هذه اخلسارة أمر ال مفرَّ منه؛ 
28. متوسط سعر الربميل يف 2021

بسبب عوامل مادية. استخدام معدات رديئة اجلودة وشبكات 
أساسية  بصورة  انجتة  التجارية  اخلسائر  فإنَّ  القدمية،  التوزيع 
الكهرابء  فواتري  حتصيل  وضعف  ونقصه،  القياس  السرقة  عن 

)الشكل رقم12(.

AT&C الشكل رقم )12(: النقل والتوزيع 

29  

 

 
 .املؤلفني( حتليل ،MOELC املصدر:) AT&C والتوزيع النقل :(12) رقم الشكل

 مدى على املستهلكني من احملصلة اإليرادات لزايدة احلكومة جهود معو ،الكهرابء فواتري حتصيل مبسألة يتعلق فيما

 مقارنة   العراق يف ا  بطيئAT&C  خسائر يف االخنفاض ظلَّ  خاصة شركات مع التعاقد طريق عن املاضية السنوات

 .(13) رقم الشكل ،(%10-15) حوايل املتوسط يف (AT&C( خسائر بلغت إذ ،اجملاورة البلدان مع

 
 جمموعة ]املصدر: (2014-2003) اجملاورة ابلدول مقارنة العراق يف والتطوير النقل خسائر :(13) رقم الشكل
 .املؤلفني[ حتليل ،الدويل البنك
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العراق االردن الكويت ايران السعودية تركيا مصر

 )املصدر: MOELC، حتليل املؤلفني(.

فيما يتعلق مبسألة حتصيل فواتري الكهرابء، ومع جهود 
احلكومة لزايدة اإليرادات احملصلة من املستهلكني على مدى 
ظلَّ  خاصة  شركات  مع  التعاقد  طريق  عن  املاضية  السنوات 
االخنفاض يف خسائر AT&C بطيئاً يف العراق مقارنًة مع 
املتوسط  ( يف   )AT&Cبلغت خسائر إذ  اجملاورة،  البلدان 

حوايل )%15-10(، الشكل رقم )13(.

الشكل رقم )3	(: خسائر النقل والتطوير يف العراق مقارنة 
ابلدول اجملاورة )2003-2014( 

 

29  

 

 
 .املؤلفني( حتليل ،MOELC املصدر:) AT&C والتوزيع النقل :(12) رقم الشكل

 مدى على املستهلكني من احملصلة اإليرادات لزايدة احلكومة جهود معو ،الكهرابء فواتري حتصيل مبسألة يتعلق فيما

 مقارنة   العراق يف ا  بطيئAT&C  خسائر يف االخنفاض ظلَّ  خاصة شركات مع التعاقد طريق عن املاضية السنوات

 .(13) رقم الشكل ،(%10-15) حوايل املتوسط يف (AT&C( خسائر بلغت إذ ،اجملاورة البلدان مع

 
 جمموعة ]املصدر: (2014-2003) اجملاورة ابلدول مقارنة العراق يف والتطوير النقل خسائر :(13) رقم الشكل
 .املؤلفني[ حتليل ،الدويل البنك
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]املصدر: جمموعة البنك الدويل، حتليل املؤلفني[.
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بيع  من  الكهرابء  لوزارة  احملصلة  اإليرادات  بلغت 
الكهرابء للمستهلكني 29)1,329.2(مليون دوالر أمريكي يف عام 
مليون   )2,456( احلكومي  الدعم  2018، يف حني جتاوز 
دوالر أمريكي)%65( مقابل )39,153,4( ميغاواط/ساعة 
بِيَعت30. وقد جتاوزت اخلسائر الدفرتية اإلمجالية على أساس 
عام  يف  مليون   )7,498.5( الكهرابء  لوزارة  االستحقاق 
2018 وحده، وهي خسارة متتصها اخلزانة عادًة. يول هذا 
اهلدر املايل31 الشركات اململوكة لوزارة الكهرابء إىل عبء ثقيل 
املالية للحصول  يعتمد على اإلعاانت احلكومية، وعلى وزارة 
على متويل مع افتقارها إىل أساليب فعالة السرتداد التكاليف.

الشكل رقم )4	(: إيرادات الكهرابء يف وزارة الكهرابء يف 
عام 2018.
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 .2018 عام يف الكهرابء وزارة يف الكهرابء إيرادات :(14) رقم الشكل

 الدعم لوسيقل ِ  ،الكهرابء وزارة إيرادات على كبرير  أتثرير  التحصيل معدالت وحتسني ،اخلسائر من لحدل سيكون

 التكاليف اسرتداد يف والرغبة االعتبار، بعني الكهرابء قطاع يف احلالية اخلسائر أخذ مع .(14) رقم الشكل احلكومي

ل مل اليت- التعريفة فإنَّ  ابلكامل،  أسعار يف االرتفاع أو ،املعيشة تكلفة يف الدورية الزايدة لتعكس عقود منذ ُتعدَّ

د   أن جيب -الوقود ضت إذا ،ذلك ومع .مباعة وحدة لكل ساعة كيلوواط/ا  مريكيأ ا  سنت (22.5ـ)ب حتدَّ  اخلسائر ُخفِ 

 اسرتداد تعريفة فإنَّ  ،(%95) إىل الفواتري حتصيل عمليات وزادت ،(%10) إىل (T&CA( ةمجاليواإل الفنية

 .احلالية التعريفة متوسط من قريب معدل وهو ،ساعة كيلوواط/مريكيا  أ ا  سنت (9.2) حوايل إىل ضستنخفَّ  التكلفة

ح مل إذا  مليار (9.0) حوايل يبلغ ا  تشغيلي ا  دعم الطاقة قطاع بيتطلَّ  أن املتوقع فمن ،املرتفعة النظام خسائر ُتْكب 

 .)2017 يونيو ،ألفريقيا االقتصادية اللجنة) ،سنواي   أمريكي دوالر
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الفواتير مع اإلعانة الفواتير بدون إعانة إعانة

سيكون للحد من اخلسائر، وحتسني معدالت التحصيل 
أتثرٌي كبرٌي على إيرادات وزارة الكهرابء، وسيقلِّل الدعم احلكومي 
الشكل رقم )14(. مع أخذ اخلسائر احلالية يف قطاع الكهرابء 
فإنَّ  ابلكامل،  التكاليف  اسرتداد  يف  والرغبة  االعتبار،  بعني 
الدورية يف  الزايدة  لتعكس  منذ عقود  تُعدَّل  مل  التعريفة -اليت 
َد  تكلفة املعيشة، أو االرتفاع يف أسعار الوقود- جيب أن حُتدَّ
ميثل  الذي  والتجاري  احلكومي  القطاع  هي  للدفع  القابلة  الوحيدة  29.اجملموعة 

%14 من إمجايل املستهلكني.
30. بلغت امليزانية الفيدرالية لوزارة الكهرابء يف عام 2018 8،827.5 مليون 
دوالر أمريكي ابستثناء القروض اخلارجية ودعم الوقود من قبل وزارة النفط وتكلفة 

واردات الكهرابء والوقود من إيران.
31.أنتج العراق 5،100،935،311،000 كيلوواط ساعة يف الفرتة 2003 
دوالر   2.74 عند  الفئات  جلميع  الكهرابء  تعريفة  متوسط  وأبخذ   .2018  -
أمريكي / كيلوواط ساعة، كان من املفرتض أن تكون احلكومة قادرة على حتصيل 

إيرادات إمجالية تزيد عن 13.9 مليار دوالر أمريكي من بيع الكهرابء.

بـ)22.5( سنتاً أمريكياً/كيلوواط ساعة لكل وحدة مباعة. ومع 
 )  )AT&Cواإلمجالية الفنية  اخلسائر  ُخفِّضت  إذا  ذلك، 
إىل )%10(، وزادت عمليات حتصيل الفواتري إىل )95%(، 
فإنَّ تعريفة اسرتداد التكلفة ستنخفَّض إىل حوايل )9.2( سنتاً 
أمريكياً/كيلوواط ساعة، وهو معدل قريب من متوسط التعريفة 
أن  املتوقع  فمن  املرتفعة،  النظام  ُتْكَبح خسائر  مل  إذا  احلالية. 
يتطلَّب قطاع الطاقة دعماً تشغيلياً يبلغ حوايل )9.0( مليار 
يونيو  ألفريقيا،  االقتصادية  )اللجنة  سنوايً،  أمريكي  دوالر 

.)2017

2.6. عدم وجود توقعات دقيقة للطلب

يوجد خلل كبري يف التنبؤ ابلطلب على الكهرابء منذ أن 
ُأْصِدَرت اخلطة الرئيسة لعام2010 لوزارة الكهرابء. وقد وصل 
التباين بني الطلب الفعلي واملتوقع إىل أكثر من )%40( يف 
الطلب  لتحديد  التنبؤ  2020. سيساعد حتسني طرائق  عام 
الوزارة على وضع اخلطط إلنتاج الطاقة، وتوزيعها بطريقة تقلِّل 
 )15( رقم  الشكل  يف  يظهر  الكهرابئي.  التيار  انقطاع  من 
ذروة الطلب كما هو متوقَّع يف اخلطة الرئيسة لوزارة الكهرابء 

والطبيعة)2010(.

الشكل رقم )15(: ذروة الطلب الفعلي واملتوقع )2009 
 )2022 -
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 للطلب دقيقة توقعات وجود عدم .2.6

ت أن منذ الكهرابء على ابلطلب التنبؤ يف كبري خلل يوجد  وقد .الكهرابء لوزارة 2010لعام الرئيسة اخلطة ُأْصِدر 

 التنبؤ قائطر حتسني سيساعد .2020 عام يف (%40) من أكثر إىل واملتوقع الفعلي الطلب بني التباين وصل

 يظهر .الكهرابئي التيار انقطاع من لتقل ِ  بطريقة وتوزيعها ،الطاقة إلنتاج اخلطط وضع على الوزارة الطلب لتحديد

 .(2010)والطبيعة الكهرابء لوزارة الرئيسة اخلطة يف عمتوقَّ  هو كما الطلب ذروة (15) رقم الشكل يف

 
 املؤلفني[ حتليل ،MOELC ]املصدر: (2022 - 2009) واملتوقع الفعلي الطلب ذروة :(15) رقم الشكل

 ومصادر ،الطلب جانب يف االختالفات االعتبار بنظر وتوزيعها الطاقة إلنتاج األجل طويل التخطيط أيخذ أن جيب

 .تعديلها أو الطاقة قطاع على تؤثر اليت العرض جانب عوامل لتلبية ؛البديلة الطاقة
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]املصدر: MOELC، حتليل املؤلفني[
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خارطة طريق اسرتاتيجية حنو حتويل الطاقة يف العراق

الطاقة  إلنتاج  األجل  التخطيط طويل  أن أيخذ  جيب 
الطلب،  جانب  يف  االختالفات  االعتبار  بنظر  وتوزيعها 
ومصادر الطاقة البديلة؛ لتلبية عوامل جانب العرض اليت تؤثر 

على قطاع الطاقة أو تعديلها.

2.7. الفساد يف قطاع الكهرابء 

ينتشر الفساد يف قطاع الكهرابء يف العراق، ويؤثِّر على 
التحتية  البنية  تطوير  ومشاريع  للمواطنني،  املقدَّمة  اخلدمات 

الكهرابئية، وجهود إصالح هذا القطاع احليوي.

يُعدُّ تدخُّل األحزاب السياسية أحد ور الفساد العديدة، 
اليت حوَّلت وزارة الكهرابء من مؤسسة يُفرتض أن تقدِّم خدمات 
موثوقة للمجتمع، وتساهم يف التنمية االقتصادية، إىل مصدر 
دخل للفصائل املتنفذة. لسوء احلظ، هذا معروف عموماً حىت 
بني موظفي قطاع الكهرابء أنفسهم. لذا، ويف مثل هذه البيئة 
املليئة ابلفساد، يصعب حتقيق املشاريع الناجحة اليت ميكن أن 

تساهم مسامهة إجيابية يف االقتصاد والبلد عموماً.

بعض  تنهض  الذي  ر  واملدمِّ التخرييب  الدور  كان 
عارضوا  حينما  املثال-  سبيل  -على  به،  السياسية  األحزاب 
الفواتري  لتحصيل  خاصة  شركات  لتوظيف  احلكومة  خطط 
مقابل اإلمداد الثابت ابلكهرابء32. نظرت األحزاب السياسية 
اعتماد  من  للحد  حماولة  ا  أهنَّ على  املخططات  هذه  مثل  إىل 
املستهلكني على شبكة من املولدات اخلاصة اليت لديهم فيها 
مصاحل مالية. تتحكَّم األحزاب السياسية أيضاً يف كيفية منح 

بعض مشاريع الكهرابء عن طريق تقدمي رشاوى.

لقد أدَّت مجيع التحدايت املذكورة يف أعاله إىل إعاقة 
تطوير قطاع الكهرابء يف العراق، والذي ابلكاد ميكن أن يسلك 
الطريق حنو حتوُّل الطاقة قبل اخلضوع لإلصالحات املطلوبة. هلذا 
السبب، تدرس الفصول التالية التزامات العراق الفيدرايل املعلنة 

حىت اآلن جتاه حتول الطاقة، والظروف الالزمة لتحقيق ذلك.
32.مولوي، علي. )2020(. إصالح القطاع العام يف العراق، كااثم هاوس:

https://www.chathamhouse.org/2020/06/public-sec-
tor-reform-iraq-0/about-author
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3. حتوُّل الطاقة: التحدِّايت احلالية 

عن   2021 أكتوبر  يف  الفيدرالية  احلكومة  أعلنت 
خطتها للوصول إىل )%33( من إنتاج الطاقة النظيفة حبلول 
الطاقة  من  ميغاواط   )6000( من  أكثر  مع   ،2030 عام 
احلالية  الشمسية  الطاقة  توليد  قدرة  تتجاوز  33. ال  الشمسية 

للبالد )300( ميغاواط.

توصلت الشركة املصدِّرة للطاقة املتجدِّدة اإلماراتية إىل 
اتفاقية مع بغداد لبناء أربعة مشاريع للطاقة الشمسية يف العراق 
بطاقة إمجالية تبلغ )1000( ميغاواط. وتنقسم املشاريع بني 
ميغاواط،  و)100(  قار،  ذي  حمافظة  يف  ميغاواط   )450(
و)250( ميغاواط يف الرمادي، و)100( ميغاواط يف العمارة، 
و)100( ميغاواط يف املوصل. كما أعلنت وزارة الكهرابء عن 
توصلها التفاق مع شركة )أكوا ابور( السعودية لبناء مشروع 
طاقة مشسية بقدرة )1000( ميغاواط يف حمافظة النجف34. 
يف  للبدء  العراق  جهود  يف  ستساهم  الصفقات  هذه  أنَّ  مع 
أنَّ  اجلدير ابلذكر  نظيفة، فمن  الطاقة إىل طاقة  حتويل قطاع 
احلكومة العراقية كانت متأثرة ابلسياسات اإلقليمية، وليس من 

الواضح ما إذا كان سيُنفَّذ مثل هذه االتفاقيات.

كما أنَّ العراق قد أبرم عديداً من الصفقات األخرى 
مع شركات خارج منطقة اخلليج ملشاريع الطاقة الشمسية، وال 
Pow-الفرنسية، و )TotalEnergies )سيَّما مع شركة 

erChina(( انظر اجلدول رقم )8(. ومع ذلك، فمن غري 
املرجَّح أن تؤيت قائمة اخلطط احلكومية ملشاريع الطاقة الشمسية 
مثارها قبل عام 2025 على األقل. مع أنَّ احلكومة تبدو أكثر 
جدية هذه املرة بشأن الطاقة الشمسية، إال أنَّ الشلل السياسي 
الطاقة  ميغاواط من  ألف   12 أجنبية إلنتاج  يتفاوض مع شركات  العراق    .33

https://tinyurl.com/2zsak48m :النظيفة
34.حققت مشاريع الطاقة الشمسية اخلليجية، مبا يف ذلك تلك اليت تقودها أكوا 
ومصدر، اتفاقيات شراء طاقة منخفضة السعر على مستوى العامل. حوايل 1 سنت 
إىل 1.5 سنت لكل كيلوواط ساعة. كان سعر العطاء ملصنع Scatec األكرب 
حوايل 3.6 سنت لكل كيلوواط ساعة، مما يعكس ارتفاع املخاطر يف هذه املشاريع 
مقارنة ابخلليج. وتتعلق هذه املخاطر العالية بسجل حافل من دول جملس التعاون 
اخلليجي يف اتفاقيات شراء الطاقة فضاًل عن تصنيفاهتا االئتمانية األقوى، وخماطرها 

األمنية األقل مقارنة ابلعراق.

احلايل الذي جيتاح البالد قد أوقف كل هذه اخلطط، ويبقى أن 
نرى كيف ستواصل أي حكومة مستقبلية تنفيذ هذه املشاريع.

اجلدول رقم )8(: مشاريع الطاقة الشمسية املخطط هلا 
)2021(

السعة 
)MWp(

املشروع

2,000 Pow-   جممع ابورشاينا الكهروضوئي
China er

630 الشركات الصينية يف حمافظة املثىن 
 )MW, 500 MW 130(

1,000 تواتل اينريجيز ابرك، ارطاوي، البصرة
1,000 مصدر )MW 450 ذي قار , 

 MW 100 , رمادي MW 350
عمارة , MW 100 موصل(

1,000 أكوا ابور
755 وزارة الكهرابء )7 مواقع(

5 برانمج األمم املتحدة اإلمنائي السكين 
6,390 اجملموع 

 ]املصدر: وكاالت األنباء[35

فضاًل عن ذلك، فإذا أرادت احلكومة الفيدرالية حتقيق 
مثل هذا التحوُّل بنجاح، فسيتعنيَّ عليها الرتكيز على معاجلة 
عديد من القضااي الفنية، والقانونية، واملالية لكبح التحدايت 
اليت من املرجَّح أن تتداخل مع حماوالهتا لتحويل قطاع الطاقة 
الطاقة  مصادر  إىل  العراق  يف  األحفوري  الوقود  على  القائم 
احلكومة  يف كيفية تعامل  يف أدانه  تبحث األقسام  املتجددة. 
الشمسية يف  للطاقة  ببناء مشروعني  الصني  )2022( ستقوم  العراق  35.أخبار 

جنوب العراق:
https://www.iraqinews.com/iraq/china-to-con-
struct-two-solar-power-projects-in-southern-
iraq/
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الفيدرالية مع قضية حتوُّل الطاقة، وكيف ستؤثِّر بعض القضااي 
على خططها للطاقة النظيفة إذا تُرَِكت من دون حل.

3.1. البنية التحتية للشبكة القدمية وخسائر النقل 
والتطوير

 معظم احلديث عن الطاقة املتجددة يف العراق، وحتديداً 
ستمتص  كيف  األهم:  السؤال  عن  يغفل  الشمسية،  الطاقة 
إضافية  كميات  احلالية،  السيئة  حالتها  يف  الوطنية،  الشبكة 

من الطاقة؟

مل جُتدَّد الشبكة الوطنية من الناحية التكنولوجية حبيث 
ميكنها امتصاص آالف ميغاوات من الطاقة الشمسية؛ بسبب 
تنوعها وتقطعها. هلذا السبب، ال ميكن للشبكة الوطنية تفريغ 
كميات كبرية من الطاقة غري القابلة للتوزيع من دون وحدات 

ختزين للطاقة.

الشبكة،  توسيع  املتغريِّ  التوليد  نطاق  توسيع  سيتطلَّب 
موارد  إىل  الوصول  من  الطاقة  أنظمة  تتمكن  حىت  وتطويرها 
الفنية، هناك حد  الناحية  الشمسية عالية اجلودة. من  الطاقة 
ملقدار التباين الذي ميكن لنظام الطاقة احلايل التعامل معه من 

حيث تغريُّ اجلهد والرتدُّد.

 ) )T&Dفضاًل عن ذلك، فإنَّ االستثمارات يف قطاع
النقل والتوزيع( قد طغت عليها االستثمارات يف توليد الطاقة. 
لذا، فإنَّ أيَّ حتوٍُّل جديٍّ حنو الطاقة النظيفة سيتطلَّب تطوير 
التوليد  قدرات  لتلبية  أسرع؛  خبطى  والتطوير  النقل  شبكات 

اإلضافية من املصادر املتجدِّدة.

الشكل رقم )6	(: التباين اليومي االعتيادي يف الطلب 
على الطاقة يف العراق يف أشهر الشتاء والصيف

واحلمولة  الشمسية  الطاقة  على  الطلب   .3.2
األساسية 

العراقي  الطاقة  لنظام  األساسي  الكهرابئي  احلمل  كان 
هذه  تتميَّز  والغاز.  ابلنفط  تعمل  اليت  الطاقة  مغًطى مبحطات 
املصدر  وهي  والوقود،  املال  رأس  تكاليف  ابرتفاع  املصانع 
إىل حمطات  حباجة  العراق  سيظل  الكربون.  النبعااثت  الرئيس 
بتوربينات  أساسية-  -وبصورة  األحفوري  ابلوقود  تعمل  طاقة 
الغاز ذات الدورة املركبة، لتوفري توليد احلمل األساسي، يف حني 
الشمسية  الطاقة  حمطات  من  القصوى  الطاقة  حمطات  ستليبِّ 
رقم  الشكل  اليوم  طوال  الكهرابء  على  الطلب  الكهروضوئية 

.36)16(

العراقي االعتماد فقط على  يصعب على نظام الطاقة 
املنخفض؛  السعة  عامل  ذات  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة 
فعال  نظام  وجود  دون  املستمرة  الكهرابء  احتياجات  لتلبية 
االعتماد  اآلن  اجملدي  غري  من  أنَّه  كما  الطاقة37.  لتخزين 

36. الطاقة الشمسية هلا عامل قدرة منخفضة )%19-15(، مما جيعل الشبكة 
أكثر عرضة لالنقطاعات احملتملة أو اخنفاض األداء. تشتهر تقنيات الطاقة الشمسية 
أبهنا تعتمد على الطقس، ولديها أقل عامل قدرة مقارنة ابلطاقة النووية )90.3%( 
تشغيلها  عند  فائدة  أكثر  تكون  واليت   -  )42.5%( الغازية  التوربينات  وأنظمة 

بشكل مستمر وحبمولة كاملة:
https: / /www.e-education.psu.edu/eme807/
node/667

37.عامل السعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية هو %16 مقارنًة مبصادر الطاقة 
 IRENA ]املصدر:  األحفوري  الوقود  من  الطاقة  وتوليد  األخرى  املتجددة 

:)2021(، Renewable Power Generation 2020، p.11
https://www.iraqinews.com/iraq/china-to-con-
struct-two-solar-power-projects-in-southern-iraq/
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فقط على مصادر الطاقة املتجدِّدة لتلبية احتياجات الكهرابء 
من عجز كبري  تعاين  اليت  الطاقة  ألنظمة  املستمرة، خصوصاً 
يف  األساسي  احلمل  اقتصادايت  فإنَّ  َثَّ،  ومن  العراق.  مثل 
حالة العراق ُتشرُي إىل أنَّ الغاز الطبيعي جيب أن يكون متاحاً 
بصورة مستمرة، والذي يبدو أنَّه اخليار األكثر قابلية للتطبيق 

الشكل رقم )17(.

الشكل رقم )17(: املتوسط العاملي املرجَّح لتكاليف 
الرتكيب والتكلفة املنخفضة للطاقة الكهروضوئية، 

2010-2021
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تكلفة التثبيت الكلية التكلفة الموحدة للطاقة

 مصدر البياانت :إيرينا 

3.3. تكلفة توليد الطاقة 

اخنفاضاً  منخفضة  املتجددة  الطاقة  تكلفة  أنَّ  مع 
ملحوظاً يف العقد املاضي الشكل رقم )18( 38، فإنَّ قطاع الطاقة العراقي 
مدفوع بطريقة جتعل التكاليف ترتفع دائماً؛ بسبب األخطار العالية لالستثمار يف البالد. كما أنَّ األخطار 

اجليوسياسية وعدم االستقرار السياسي واملناخ األمين املتقلب دائماً تؤدِّي إىل زايدة تكاليف سالسل التوريد، 

واللوجستيات، والقضااي األخرى ذات الصلة. هذه من بني األسباب اليت دفعت 

خبمسة  أعلى  تعريفة  طلب  إىل  اإلقليميني  املستثمرين  بعض 
العامل،  الشمسية يف  للطاقة  أكرب مشروع  تعريفة  أضعاف من 
38.متوسط التكلفة القياسية العاملية للكهرابء )LCOE( للطاقة الكهروضوئية 
اجلديدة على نطاق املرافق اليت غرقت إىل 0.048 دوالراً أمريكياً لكل كيلوواط 
IRE- :88 بني عامي 2010 و 2021 )املصدر%  ساعة، ابخنفاض بنسبة

) NA
https://www.e-education.psu.edu/eme807/

node/667

مشروع الضفرية للطاقة الشمسية الكهروضوئية )2( غيغاواط 
اإلمارات  أبوظيب،  يف  ساعة  لكل كيلوواط  سنتاً  بـ)1.35( 

العربية املتحدة39.

اقرتحت جمموعة   ،2018 املثال، يف عام  على سبيل 
الشمسية،  للطاقة  حمطتني  بناء  ابور(  )أكوا  السعودية  الطاقة 
السعودية  العربية  اململكة  ميغاواط، يف  كل منهما )1000( 
والعراق. بلغت التكلفة املوحدة للطاقة )LCOE( للمشروع 
لكل  أمريكياً  سنتاً   )6.5( له  مقراً  العراق  من  يتخذ  الذي 
كيلوواط/ساعة مقارنة بـ)1.65( سنتاً أمريكياً لكل كيلوواط/

ساعة للمشروع السعودي.

الشكل رقم )8	(: املتوسط العاملي املرجَّح لتكاليف 
الرتكيب والتكلفة املنخفضة للطاقة الكهروضوئية، 
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تكلفة التثبيت الكلية التكلفة الموحدة للطاقة

مصدر البياانت :إيرينا 

تعمل  اليت  3.4. تكاليف عالية الستبدال املصانع 
ابلنفط

اليت تعمل ابلنفط  الكبرية  الطاقة  بُنيت معظم حمطات 
يف العراق الفيدرايل منذ أكثر من ثالثني عاماً (ما عدا حمطة 
الطاقة احلرارية يف واسط)40 بكفاءة تقدر حبوايل )%30( فقط، وهي 
أقل بكثري من متوسط مستوى األنواع األخرى لتوليد الكهرابء. 
39.نعوم ريدان وهاري استيبانيان. على الرغم من احلرارة احلارقة، ال تزال الطاقة 

الشمسية سراابً يف العراق، Amwaj.media، 2021 ) رابط (.
 

ميجاوات   4678 احلرارية  الطاقة  حملطات  اإلمجالية  التشغيلية  القدرة  تبلغ   .40
.)2019(
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ترتاوح تكلفة الوقود املدعوم للمحطات اليت تعمل ابلنفط يف 
أمريكياً/كيلوواط ساعة  سنتاً   ) بني 0.64-2.43(  العراق 
بغداد،  جنوب  حمطة كهرابء  أعالها  ويف  واسط،  أدانها  )يف 

كما موضَّح يف الشكل رقم )19( .

الشكل رقم )9	(: الطاقة املولدة مقابل تكاليف الوقود 
حملطات الطاقة احلرارية )2019(

 

41  

 الشكل يف حموضَّ  ماك ،دبغدا جنوب كهرابء حمطة أعالها يفو ،واسط أدانها يف )ساعة كيلوواط/أمريكيا   ا  سنت (

 . (19) رقم

 (2019) احلرارية الطاقة حملطات الوقود تكاليف مقابل املولدة الطاقة :(19) رقم الشكل

 مرتي طن مليون (125) حتباساب بتتسبَّ  أن املتوقع من اليت القدمية احلرارية الطاقة حمطات تشغيل إيقاف جيب

 الغازات لتقليل أتهيلها إعادة أو قبلة،امل العشر السنوات مدى على الكربون أوكسيد اثين مكافئ انبعااثت من

 تكلفة تبلغ .الكربون انبعااثت وكذلك ،(SOx) الكربيت وأكاسيد ،(NOx)النيرتوجني أكاسيد مثل الضارة

 .دوالر مليار (7-5) حوايل ميغاواط (7200( البالغة احلالية احلرارية الطاقة حمطات الستبدال التقديرية الربانمج

 خلاما لنفطا السائل للوقود احلالية املئوية النسبة على احلفاظ فإنَّ  ،الكهرابء وزارة قبل من توسعة خطة ألحدث ا  قفْ و  

 الطاقة من ميغاواط (12000(حوايل إضافة يعين (%24) نسبة ندع والديزل الثقيل الوقود وزيت الغاز وزيت

 سيزيد هأنَّ  إال ،للبلد التوليد قدرة من سيزيد هذا أنَّ  مع .2050 حبلول الطاقة مزيج إىل ابلنفط بواسطة املولدة

 أنَّ  إال .سنواي   الكربون أوكسيد اثين مكافئ من مرتي طن مليون (66.5) مبقدار الكربون انبعااثت من ةكبري زايدة

جيب إيقاف تشغيل حمطات الطاقة احلرارية القدمية اليت 
من املتوقع أن تتسبَّب ابحتباس )125( مليون طن مرتي من 
السنوات  مدى  على  الكربون  أوكسيد  اثين  مكافئ  انبعااثت 
مثل  الضارة  الغازات  لتقليل  أتهيلها  إعادة  أو  املقبلة،  العشر 
 ،)SOx( وأكاسيد الكربيت ،)NOx(أكاسيد النيرتوجني
التقديرية  الربانمج  تكلفة  تبلغ  الكربون.  انبعااثت  وكذلك 
 ) البالغة7200(  احلالية  احلرارية  الطاقة  حمطات  الستبدال 

ميغاواط حوايل )5-7( مليار دوالر.

الكهرابء،  وزارة  قبل  من  توسعة  خطة  ألحدث  َوْفقاً 
النفط  السائل  للوقود  احلالية  املئوية  النسبة  على  احلفاظ  فإنَّ 
نسبة  عند  والديزل  الثقيل  الوقود  وزيت  الغاز  وزيت  اخلام 
الطاقة  )%24( يعين إضافة حوايل12000(( ميغاواط من 
املولدة بواسطة ابلنفط إىل مزيج الطاقة حبلول 2050. مع أنَّ 
أنَّه سيزيد زايدة كبرية  للبلد، إال  التوليد  هذا سيزيد من قدرة 
الكربون مبقدار )66.5( مليون طن مرتي من  انبعااثت  من 
مكافئ اثين أوكسيد الكربون سنوايً. إال أنَّ هذا يتعارض مع 
تصريات العراق الفيدرايل بشأن احلاجة امللحة للتخفيف من 
والذي  املناخ،  تغريُّ  تساهم يف  اليت  الدفيئة  الغازات  انبعااثت 

يلحق خسائر فادحة ابلبلد وشعبه.

3.5. قوانني االنبعااثت ولوائحها

قطاع  حتويل  عن  الفيدرالية  احلكومة  أنَّ حديث  يبدو 
الوطنية  التكيُّف  وخطة  وخضراء،  نظيفة  طاقة  إىل  الطاقة 
املناخ،  تغريُّ  مع  التكيُّف  على  البالد  قدرة  لبناء   )NAP(
الوقود  ابستخدام  التوليد  قدرة  لزايدة  خططها  مع  يتعارض 

األحفوري.

اتفاقية ابريس، واليت هتدف  على  العراق رمسياً  صادق 
إىل احلد من ظاهرة االحتباس احلراري يف عام 2021 41؛ خلفض 
 2035 عام  حبلول  الدفيئة  الغازات  انبعااثت  من   )15%(

42. ومبوجب املسامهة الوطنية احملددة)NDC( سيقوم العراق 

بنسبة  الكربون  أوكسيد  اثين  مكافئ  انبعااثت  خبفض  طوعاً 
)%2-1( من الصناعة، وفتح انفذة الستثمار )100( مليار 
القطاعني  من  يف كل  األخضر،  االقتصاد  يف  أمريكي  دوالر 

اخلاص والعام على مدى السنوات العشر املقبلة.43

حنو  والتحرُّك  وطنياً،  احملددة  ابملسامهات  وللوفاء 
قوانني ولوائح  العراق إصدار  االقتصاد األخضر سيتعنيَّ على 
من  احلراري  االحتباس  غازات  انبعااثت  من  للحد  جديدة؛ 
حمطات الطاقة الكبرية اليت حترق الوقود القائم على الكربون، يف 
أقرب وقت ممكن. وسيشمل ذلك )%23( من إمجايل توليد 

 2015 عام  يف  بغداد  قدمت  الدولية،  املناخية  السياسة  نظام  من  41.كجزء 
مسامهتها املقررة احملددة وطنيا )INDC( يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغري املناخ )UNFCCC(، مسلطة الضوء على مسامهاهتا يف جهود التخفيف 

من تغري املناخ العاملي:
https://unfccc.int/news/iraq-submits-its-climate-
action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement

العراق التفاقية ابريس  انضمام  برهم صاحل على  العراق  رئيس مجهورية  42.وافق 
للتغري املناخي يف 13 كانون الثاين 2021 . مبوجب اتفاقية ابريس، جيب على 
احلراري،  للتخفيف من ظاهرة االحتباس  يتعهد هبا  اليت  املسامهات  العراق حتديد 
والتخطيط هلا، واإلبالغ عنها ابنتظام، وهو مطلوب منه لإلبالغ عن املسامهات 

على أهنا مسامهات حمددة على املستوى الوطين.
https://presidency.iq/EN/Details.aspx?id=2169

43.مع انضمام العراق إىل اتفاق ابريس، تدعو األمم املتحدة إىل مزيد من الدعم 
ملساعدة البالد على التكيف، 1 ديسمرب 2021، األمم املتحدة:

https://iraq.un.org/en/161240-iraq-joins-paris-
agreement-un-calls-further-support-help-coun-
try-adapt
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العراق الذي يـُنـَْتج ابستخدام الوقود السائل، مثل النفط اخلام 
وزيت الوقود الثقيل.

الصورة رقم )2(: حمطة كهرابء يف بغداد 

3.6. محالت التوعية احملدودة ونقص التمويل 

لتثقيف  اآلن؛  حىت  حمدودة  توعية  محالت  أُْطِلقت 
على  املتجددة.  التقنيات  استخدام  فوائد  العراقي عن  اجملتمع 
سبيل املثال، تُعدُّ املعلومات القليلة املتاحة للمستهلكني حول 
حتدايً   )RTPV(السطح على  الكهروضوئية  اخلالاي  فوائد 
الكهروضوئية، خصوصاً  الطاقة  مشاريع  من  لالستفادة  كبرياً 
يف القطاع السكين. يُعدُّ اخنفاض الوعي عقبة رئيسة الستخدام 

.) )RTPVاخلالاي الكهروضوئية

ويزداد هذا النقص يف املعلومات تعقيداً؛ بسبب عدم 
وجود قوة عاملة ماهرة، ومنشآت تدريب تقين لتويل مسؤولية 
الرتكيب، والتشغيل، والصيانة املناسبة للمشاريع املتجددة. كما 
الصعيد  على  التكنولوجيا  نقل  آليات/سياسات  ُتْدَعم  ال  أنَّه 
الوطين، وأنَّ املعاهد األكادميية للبحث والتطوير ليست جمهَّزة 

تقنياً مبختربات الفحص والشهادات44.

فضاًل عن ذلك، يُعدُّ االفتقار إىل التمويل الالزم ملصادر 
الطاقة املتجدِّدة عاماًل غري مساعد. ال متتلك معظم املؤسسات 
 ،)RTPV( املالية آليات إقراض ملشاريع اخلالاي الكهروضوئية
ا مرتدِّدة يف متويلها. يُذكر أنَّ البنوك تفرض عادًة على  كما أهنَّ
44.  أعادت جامعة بغداد -يف عام -2008 تسمية قسم اهلندسة النووية إىل 

قسم هندسة الطاقة ليشمل الطاقات املتجددة يف مناهج القسم.

املطورين معدالت فائدة مرتفعة اعتماداً على األخطار املرتبطة 
هبا، وطبيعة املشروع، والتصنيف االئتماين للمقرتض.

أعاله  املذكورة يف  التحدايت  فهم مجيع  الضروري  من 
الفصل  يف  نناقشها  واليت  الطاقة،  لتحويل  خطة  وضع  قبل 
التايل. من غري املرجَّح أن تنجح احلكومة الفيدرالية يف إرساء 
تتبىنَّ خطوات جادة حنو حل  إذا مل  الطاقة؛  لتحوُّل  األساس 

هذه املشكالت اليت استمرت عقوداً يف قطاع الطاقة لديها.
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4. خارطة طريق حنو إسرتاتيجية حتويل الطاقة

سيحتاج العراق إىل التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء 
احلد  ميكن  ال  النظيفة45.  الطاقة  إىل  التحوُّل  لبدء  القدرات 
من انبعااثت غازات االحتباس احلراري يف املستقبل من قطاع 
اختاذ  دون  من   ))AT&Cخسائر من  واحلد  الكهرابء، 
املالية،  املوارد  توافر  على  بدورها  ستعتمد  اليت  التالية  التدابري 

والتقنية الدولية، الشكل رقم )20(:

الطاقة .   املتجدِّدة وكفاءة  للطاقة  قانون جديد  إصدار 
حبلول عام 2025.

الرئيسة .   التحميل  ملراكز  التوزيع  شبكة  أتهيل  إعادة 
وحتديثها، مبا يف ذلك بغداد والبصرة واملوصل.

معظم .   أنَّ  مع  مثايل  توليد  مزيج  على  احلصول 
املركبة  الدورة  ذات  الغاز  توربينات  عن  عبارة  اجلديدة  السعة 
)s›CCGT(، واليت تُعدُّ األكثر كفاءة يف استهالك الوقود 
أكاسيد  ذلك  يف  مبا  الدفيئة  للغازات  الصارمة  املراقبة  مع 

النيرتوجني واثين أوكسيد الكربون.

إدارة . 4 وتطوير  الكهرابء  لقطاع  املايل  األداء  حتسني 
كفوء، وفعالة للقطاع.

تشجيع استثمارات القطاع اخلاص يف الطاقة املتجددة . 5
األجنيب  االستثمار  جذب  وكذلك  احلوافز،  وضع  طريق  عن 

.)FDI( املباشر

البنوك . 6 قبل  من  التمويل  لتعبئة  ولوائح؛  آليات  وضع 
واملؤسسات املالية احمللية.

الطاقة .   مصادر  من  اإلنتاجية  الطاقة  إمجايل  زايدة 
على   )33%( بنسبة  الشمسية  الطاقة  جانب  إىل  املتجددة 
احليوية،  والكتلة  الرايح،  مثل:   2040 عام  حبلول  األقل 

 ،)UNFCCC( 45. لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ
تنص اتفاقية ابريس )الفقرة 5 من املادة 4( على أنَّه »جيب توفري الدعم لألطراف 
من البلدان النامية لتنفيذ هذه املادة، َوْفقاً للمادة 9، و10، و11، مع االعرتاف 
أبنَّ الدعم املعزز لألطراف من البلدان النامية سيسمح مبزيد من الطموح يف أعماهلا«.

وتكنولوجيا اهليدروجني، فضاًل عن زايدة حصة الطاقة املائية يف 
مزيج توليد الطاقة حبيث تصل إىل )%5( حبلول عام 2045، 
حىت يتمكن العراق من توليد حوايل )%50( من إمجايل طاقته 

من مصادر الطاقة املتجددة حبلول عام 2050.

عن . 8 اجلمركية  التعريفة  أسعار  سلة  متوسط  خفض 
اجلديدة يف حني  للمشاريع  تنافسية  بعطاءات  السماح  طريق 
يـُتـََناَزل عن مجيع الضرائب والرسوم؛ السترياد اآلالت املطلوبة 

ملشاريع الطاقة املتجددة.

تسهيل تطوير صناعة حملية لأللواح الشمسية واملعدَّات . 9
التكاليف،  املرتبطة هبا حبلول عام 2035، ومن َثَّ )خفض 
وحتسني اخلدمة، وخلق فرص العمل، وحتسني املهارات التقنية 

احمللية(46.

الطاقة . 0  مصادر  من  الطاقة  من  الفرد  استهالك  زايدة 
املتجدِّدة لتحسني الرفاهية االجتماعية خصوصاً يف احملافظات 

منخفضة الدخل. 

مراجعة سياسة الطاقة الوطنية حبيث يكون اهلدف هو .   
حتقيق التنمية املثلى لتوليد الكهرابء ونقلها وتوزيعها مع وضع 

حدٍّ الستخدام الوقود السائل.

46. يف مايو 2022، خططت الشركة العامة للصناعات الكهرابئية واإللكرتونية 
لبناء مصنع لتصنيع مضخات تعمل ابلطاقة الشمسية مع حموالت كهرابئية لتلبية 

الطلب احمللي املتزايد على هذه املنتجات وتقليل االعتماد على الواردات:
https://solarquarter.com/2022/05/09/iraq-is-plan-
ning-to-construct-a-plant-to-manufacture-solar-

/energy-powered-pumps



  

خارطة طريق اسرتاتيجية حنو حتويل الطاقة يف العراق

الشكل رقم )20(: اجلدول الزمين إلسرتاتيجية تطوير 
الطاقة املتجدِّدة )2025-2050(

هذه اإلجراءات هي جزء من خطة إسرتاتيجية طويلة 
األمد لتطوير الطاقة املتجددة حبلول عام2050 سيكون من 
تنفيذها  يف  الفيدرالية  احلكومة  تشرع  أن  توقُّع  املعقول  غري 
السياسات  بعض  ابلتأكيد  هناك  ولكن  الفور،  على  مجيعاً 
واإلصالحات اليت جيب اعتمادها يف السنوات القليلة املقبلة، 

واليت نسلِّط الضوء عليها يف أدانه.

4.1. جودة اخلدمة واألداء التجاري

أدَّت الكفاءة التشغيلية املتدنية لقطاع الطاقة إىل ضعف 
األداء املايل، وأثَّرت بشدَّة على القدرة على االستثمار يف نوعية 
أفضل، وكمية أكرب من خدمات الكهرابء. على سبيل املثال، 
أدَّت اخلسائر الفنية العالية ونظام حتصيل الفواتري الضعيف إىل 

إزالة مجيع احلوافز للحفاظ على الطاقة وكفاءهتا.

فيما يتعلق ابخلسائر التقنية العالية، ميكن معاجلتها عن 
طريق القيام ابالستثمارات الالزمة لتقوية البنية التحتية للشبكة 
قة لنظام الطاقة.  بناًء على دراسات التخطيط، والنمذجة املتعمِّ
عندئٍذ، جيب استكمال التحسينات يف توفر إمدادات الطاقة 
وموثوقيتها عن طريق التوليد احملسَّن للكهرابء عن طريق إجياد 

أنظمة أقوى إلدارة اإليرادات.

من  مقبولة  إمداد  موثوقية  مستوى  إىل  الوصول  مبجرد 
إىل  للوصول  الكهرابء؛  تعريفة  مراجعة  جيب  اجلمهور،  قبل 
مواءمة تدرجيية للسعر مع التكلفة املقدرة حبوايل10( ( سنتات 

أمريكية/كيلوواط ساعة. ومع بدء الرسوم اجلمركية يف عكس 
تتعلَّق  إدارية  تدابري  اختاذ  ميكن  الطاقة،  إنتاج  اقتصادايت 

ابلطلب، إذ إنَّه من املرجَّح أن يستجيب العمالء عندئٍذ.

4.2.  إشراك القطاع اخلاص 

العامة  املوارد  يتجاوز  متوياًل  الطاقة  حتوُّل  سيتطّلب 
املتاحة. على عكس قطاع الوقود األحفوري، إذ ميكن للقطاع 
اخلاص أن يقود الطاقة املتجدِّدة إىل حدٍّ كبري؛ لتحقيق هدف 
التوليد حبلول عام 2030، على  إنتاج )%33( من إمجايل 
الفيدرايل  العراق  سيتطلَّب  احلكومة.  حدَّدته  الذي  النحو 
استثماراً تقديرايً يرتاوح بني )15 و20( مليار دوالر أمريكي 
يف توليد الطاقة وحده، والذي من املتوقَّع أن يصل إىل ما يقرب 
 ،2030 عام  حبلول  ميغاواط   )35000  -33000( من 

الشكل رقم )21(.

الشكل رقم )21(: توقعات ذروة اإلنتاج السنوي 
2030-2022 )احلالة األساسية(.

 

48  

 ميغاواط (35000 -33000) من يقرب ما إىل يصل أن عاملتوقَّ  من والذي ،وحده الطاقة توليد يف أمريكي

 (.21) رقم الشكل ،2030 عام حبلول

 
 .األساسية( )احلالة 2030-2022 السنوي اإلنتاج ذروة توقعات :(21) رقم الشكل

 
 ،كيلوواط لكل أمريكي دوالر (980) الشمسية للطاقة حةاملرجَّ  الرأمسالية التكلفة متوسط أنَّ  إىل التقديرات تشري

 دوالر مليار (10.78( قدره ا  تقريبي ا  استثمار بسيتطلَّ  2030عام حبلول ميغاواط (11000( هدف فإنَّ 

 دورب نهضلي اخلاص القطاع حتفيز جيب ،احلكومة خلزانة املستمرة املالية لقيودا إىل ا  نظرو ،ذلك ومع .48أمريكي

 .العراق يف املتجددة الطاقة قطاع عجلة دفع يف رئيس

 أعمال مناذج تصميم مبكان األمهية فمن ،املتجددة الطاقة تطوير عجلة لدفع املطلوب االستثمار حجم إىل ا  نظر

 ،املثال سبيل على ،هذه األعمال مناذج تصميم جيب .التصميم جيدة مالية حوافز هبياكل مدعومة وتعزيزها مبتكرة

 اخلالاي و الكهروضوئية مسيةالش الطاقة أنظمة لتطوير أكثر تشجيعل ؛احلالية العقبات من للتخفيف

 
ً وفق  في بها ُكلِّ ف التي المرافق نطاق  على الكهروضوئية الشمسية الطاقة لمشاريع العالمية المرجحة اإلجمالية التكلفة متوسط انخفض ، IRENA لـ ا
  تكاليف   ، IRENA )2022( :المصدر]  فقط  كيلوواط /أمريكي  دوالر 995  إلى  ، مرة  ألول  اطكيلوو/أمريكي  دوالر 1000  من  أقل  إلى 2019  عام
 .([ رابط ) 2021 عام في المتجددة الطاقة توليد

22680.
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الرأمسالية  التكلفة  متوسط  أنَّ  إىل  التقديرات  تشري 
املرجَّحة للطاقة الشمسية )980( دوالر أمريكي لكل كيلوواط، 
فإنَّ هدف11000( ( ميغاواط حبلول عام2030 سيتطلَّب 
تقريبياً قدره10.78( ( مليار دوالر أمريكي47. ومع  استثماراً 
47.وفقاً لـ IRENA، اخنفض متوسط التكلفة اإلمجالية املرجحة العاملية ملشاريع 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق املرافق اليت ُكلِّف هبا يف عام 2019 إىل 
أمريكي/  دوالر   995 إىل  مرة،  ألول  أمريكي/كيلوواط  دوالر   1000 من  أقل 
كيلوواط فقط ]املصدر: IRENA )2022(، تكاليف توليد الطاقة املتجددة 

يف عام 2021 :
https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Re-
newable-Power-Generation-Costs-in-2021
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جيب  احلكومة،  خلزانة  املستمرة  املالية  القيود  إىل  ونظراً  ذلك، 
حتفيز القطاع اخلاص لينهض بدور رئيس يف دفع عجلة قطاع 

الطاقة املتجددة يف العراق.

نظراً إىل حجم االستثمار املطلوب لدفع عجلة تطوير 
أعمال  مناذج  تصميم  مبكان  األمهية  فمن  املتجددة،  الطاقة 
مبتكرة وتعزيزها مدعومة هبياكل حوافز مالية جيدة التصميم. 
جيب تصميم مناذج األعمال هذه، على سبيل املثال، للتخفيف 
الطاقة  أنظمة  لتطوير  أكثر  لتشجيع  احلالية؛  العقبات  من 
الشمسية الكهروضوئية و اخلالاي الضوئيةRTPV( ( على 
نطاق املساكن، وتنوعها حبيث تتماشى مع النماذج املصممة 
لتعزيز نشر الطاقة الشمسية يف البلدان األخرى. ُنِشَرت مناذج 
إِذ  اجملتمع،  قبل  من  مدعوم  إجيار،  سطح/عقد  أتجري  مثل 
بدرجات  وذلك   ،)  )RTPVالضوئية اخلالاي  اْسُتْخِدَمِت 

متفاوتة على مستوى العامل. 

4.3. إعادة هيكلة الكهرابء والكياانت القانونية 

 ،2017 عام  اجلديد يف  الكهرابء  قانون  إصدار  بعد 
كان من املفروض أن حُتوَّل كياانت التوليد، والنقل، والتوزيع 
التابعة لوزارة الكهرابء إىل شركات، ولكن هذا مل يدث بعد48.

جيب أن يُعدَّ إعادة هيكلة قطاع الكهرابء وجعله كفؤاً 
وتنافسياً جزءاً ال يتجزَّأ من خريطة عمل حتويل الطاقة، الشكل 
رقم )22( حالياً، ُتْدَمج العمليات عمودايً ضمن احتكار مملوك 
ودخول  للمنافسة،  جداً  صغرية  مساحة  مع  الكهرابء  لوزارة 

منتجي الطاقة املستقلني إىل سوق الطاقة.

48.هاري إستيبانيان )2020(، الكتاب األبيض االقتصادي للعراق يغفل قضية 
رئيسة لقطاع الطاقة، اجمللس األطلسي:

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/
iraqs-economic-white-paper-misses-a-key-issue-
for-the-energy-sector/

الشكل رقم )22(: تسلسل اإلصالح.

 لذا، فإنَّ احلكومة الفيدرالية حتتاج إىل البدء يف حتويل 
الشركات احلكومية إىل شركات منفصلة، وحتويل كياانت التوليد 
أخرى-  منفصلة-بعبارة  قانونية  هيئات  إىل  والتوزيع  والنقل 
منفصلة عن الوزارة/احلكومة، مبا هلا من حقوق والتزامات، مبا 
يف ذلك هياكل اإلدارة احلكومية، وإدارة امليزانيات، واالقرتاض، 

واملشرتايت، وتوظيف العمالة، ودفع الضرائب، واألرابح.

فضاًل عن ذلك، من الضروري أن تنتقل احلكومة من 
»املشرتي  منوذج  إىل  الواحد«  »املشرتي  ذي  الكهرابء  سوق 
احلكومة  املتعددين«  »املشرتين  منوذج  سيساعد  املتعدِّد«49. 
على االنتقال إىل سوق تنافسية؛ لزايدة كفاءة التشغيل، وحتسني 
جودة اخلدمة للمستهلكني، كما أنَّه سيخلق سوقاً تنافسياً من 
شأنه أن يقلِّل فواتري الكهرابء اليت يدفعها املستهلكون ملولدات 
املشرتون  سيتعامل  هذا،  الكهرابء  سوق  طريق  عن  األحياء. 
ينتجها  اليت  الطاقة  جلميع  املشرتية  اجلهة  هي  -حاليًا-  الكهرابء  وزارة  إنَّ   .49
منتجي الطاقة املستقلة. مع أنَّ هذا قد يمي )IPPs( من األخطار التجارية، إال 

أنَّه أييت بتكلفة مليزانية الكهرابء، واإلعاانت احلكومية الضخمة.
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والبائعون مع الكهرابء كسلعة (امللحق »ب«(.

كما يفتقر العراق إىل اإلطار التنظيمي الالزم لالستثمار 
يف الطاقة املتجددة، إذ ال توجد أنظمة وآليات واضحة وقوية. 
حىت أنَّ قانون الكهرابء رقم)53( 2017، ال يمَّل أي رؤية 
للطاقة املتجددة يف البالد. ومع أنَّ احلكومة احلالية تعرب عن 
مثل  يف  الشروع  ميكنها  فال  الطاقة،  قطاع  لتغيري  استعدادها 
التشريعات  تشمل  تشريع جديد.  مترير  دون  من  املهمة  هذه 
الرئيسة الناقصة -حاليًا- قانون الطاقة املتجدِّدة، وترشيد قانون 
تنظيم  هيئة  وقانون  اخلاصة،  املولدات  تنظيم  وقانون  الطاقة، 

قطاع الطاقة.

4.4. ضمان حتويل عادل للطاقة

العراقي يف  املستهلك  يرغب  اليت  الثالثة  املكوانت   أن 
الطاقة هي هي االستمرارية والقدرة  رؤيتها خالل فرتة حتويل 

على حتمل التكاليف و موثوقية إمدادات الكهرابء.

 عالوة على ذلك فإن املسار  احملتمل حنو الطاقة اخلضراء  
)النظيفة( سيتطلب حتواًل عاداًل يساهم يف خلق فرص العمل و 
العدالة االجتماعية و االنتقال العادل ملوظفي الدولة من قطاع 
الطاقة املعتمد على الوقود األحفوري إىل االقتصاد األخضر. أن 
التحول العادل جيب أن يقلل من التأثريات السلبية لإلنتقال حنو 
االقتصاد األخضر و يزيد من الفرص االقتصادية واالجتماعية 

لكل من الرجال والنساء.

أبسعار  الطاقة  خدمات  توفر  فإن  ذلك،  إىل   إضافة 
معقولة تعترب  نتيجة حتمية للنمو االقتصادي و اإلنتاجية و 
البعيد. أن توفري  إمدادات كهرابء فعاله  الرفاهية على املدى 
للطاقة  العوز  أو  الفقر  للتقليل من  أيضا  أبسعار معقولة مهم 
خاصة يف لألسر  احملرومة من إمدادات اثبتة و اليت تستطيع أن 

تتحمل التكاليف الباهظة للمولدات اخلاصة .

 هلذا السبب فإن  احلصة احلالية  ملصروفات الطاقة يف 
الدخل الكلي  ) عبء الطاقة ( و اليت تعترب كبرية جًدا جيب 

ان تؤخذ بعني االعتبار عند وضع خطة حتول الطاقة.

4.5.  الدعم الدويل لتحويل الطاقة 

قدَّم العراق يف عام2014 -كجزء من نظام السياسة 
يف   )INDCs( وطنياً  احملدَّدة  مسامهاته  الدولية-  املناخية 
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية )UNFCCC(50 مسلطاً الضوء 
على مسامهاته يف اجلهود العاملية؛ للتخفيف من تغريُّ املناخ. إنَّ اهلدف املناخي للعراق 

من   )20%( خفض  هو  وطنياً  احملددة  املسامهات  مبوجب 
انبعااثته املتوقعة حبلول عام 2030 )راجع الشكل رقم 1(.

من  التالية كجزء  األهداف  حتقيق  إىل  العراق  يسعى 
هدفه املناخي:

وتشريعات .   وإسرتاتيجية  وسياسة  التخطيط  حتسني 
.NDC(( ًاملسامهات احملددة وطنيا

توفري تعزيز بيئة مساعدة على تنفيذ املسامهات احملددة .  
وطنياً.

تسريع اتساق السياسات وتكاملها لتحقيق أهداف .  
تقرير  ضوء  يف   )SDGs( املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم 

 .)SDR2020( 2020 التنمية املستدامة

تعزيز آليات قياس املسامهات احملددة وطنياً، واإلبالغ، . 4
والتحقُّق، والشفافية يف العمل املناخي.

وطنياً،  احملددة  املسامهات  تنفيذ  أنَّ  بغداد  وأوضحت 
والتخفيض الطوعي للغازات الدفيئة يف قطاع الطاقة، سيعتمد 
ونقل  التمويل،  يف  ابلتزاماهتا  املتقدمة  البلدان  وفاء  على 

التكنولوجيا الصديقة للبيئة إىل البلدان النامية الضعيفة51.

وتلقِّي  وطنياً،  احملددة  املسامهات  لتنفيذ  ذلك،  ومع 
الفيدرالية إجراء عديد  الدويل، جيب على احلكومة  املايل  الدعم 
من اإلصالحات يف قطاع الطاقة، واإلسراع يف تبينِّ السياسات 

تركيزات  تثبيت  إىل  املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  50.هتدف 
النظام  يف  اخلطري  البشري  التدخل  مينع  مستوى  عند  احلراري  االحتباس  غازات 
املناخي، ويف إطار زمين يسمح للنظم البيئية ابلتكيف بشكل طبيعي ومتكني التنمية 

املستدامة:
https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat

51. املرجع نفسه.
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املناخ.  وتغريُّ  الطاقة،  التحول يف جمال  ملعاجلة  الالزمة  التشريعية 
جيب أن تتضمَّن السياسات واملبادرات اجلديدة السياسة الوطنية 
العراق؛  خطة  ستحدِّد  واليت  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة،  للطاقة 
ذلك،  عن  فضاًل  املتجددة52.  الطاقة  مصادر  استخدام  لزايدة 
إطار  لتحديد  املتجدِّدة؛  للطاقة  رئيسة  خطة  إىل  العراق  يتاج 
وآليات زايدة مستوايت توليد الكهرابء القائمة على مصادر الطاقة 
املتجددة إىل )%33( يف عام 2030 53. ستكون هذه خطوة 

أوىل رئيسة حنو سد عجز الطاقة يف العراق حبلول عام2030.

يقوم  أن  أو مبجرد  اإلجراءات،  مثل هذه  اختاذ  مبجرد 
الطاقة  إىل  لالنتقال  الطاقة  قطاع  إبعداد  األقل  على  العراق 
املتجددة، فإنَّه سيكون يف وضع يسمح له ابجتذاب التمويل 

الدويل للمناخ.

ُيشرُي متويل املناخ إىل »التمويل احمللي، أو الوطين، أو عرب 
الوطين« املستمد من مصادر التمويل العامة واخلاصة والبديلة، 
والذي يسعى إىل دعم إجراءات ختفيفية، وتكيفية، واليت ستعاجل 
تغريُّ املناخ«.54 تدعو اتفاقية األمم املتحدة، وكذلك بروتوكول 
قبل  من  املالية  املساعدة  تقدمي  إىل  ابريس،  واتفاقية  كيوتو 
الدول األطراف اليت ميكن أن تساعد البلدان النامية الضعيفة؛ 
لتحقيق أهداف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ 
)UNFCCC (55. وهلذا السبب، أنشأت االتفاقية آلية 
مالية لتوفري املوارد املالية لألطراف من البلدان النامية. من بني 
الكياانت الدولية العاملة املوكلة لآللية املالية مرفق البيئة العاملية 
)GEF( والصندوق األخضر للمناخ )GCF(، فضاًل عن 
 ،)SCCF( صندوقني خاصني، الصندوق اخلاص بتغريُّ املناخ
وصندوق أقل البلدان منواً)LDCF(، وكالمها يداران من قبل 

52. Istepanian، H. )2020(، حنو كفاءة الطاقة املستدامة يف العراق، 
Friedrich Ebert Stiftung ومركز البيان للتخطيط والدراسات: htt-
ps://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/16449.

53.https://renewablesnow.com/news/iraq-targets-
33-clean-energy-by-2030-759029/ 

54.مقدمة يف متويل املناخ، اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ:
https://unfccc.int/topics/introduction-to-climate-

finance
55.املرجع نفسه.

.56 )AF(مرفق البيئة العاملية وصندوق التكيُّف

مالياً عرب هذه  ومن بني تلك الدول اليت تلقَّت دعماً 
الكياانت العاملة الدولية هي مصر وكازاخستان.

األخضر  املناخ  صندوق  استثمار  قام  مصر،  ففي 
 )EBRD( مع البنك األورويب لإلنشاء والتعمري )GCF(
بنبان  الشمسية يف جممع  الطاقة  من مشاريع  بتمويل جمموعة 
للطاقة الشمسية. وَوْفق ما ورد، فقد بلغت مسامهة الصندوق 
مليون   )154.7( املصري  املشروع  هذا  يف  للمناخ  األخضر 
دوالر أمريكي »من أجل فتح االستثمار اخلاص من قبل مزودي 
الطاقة املتجددة«57. ويف الوقت نفسه، يف كازاخستان -إذ تُولَّد 
أكثر من )%70( من الكهرابء ابستخدام الفحم58- أكمل 
»أكرب  أمساه  ما  عام2018  يف  للمناخ  األخضر  الصندوق 
العام( بقيمة )86.7( مليون  صرف له حىت اآلن )يف ذلك 
دوالر أمريكي«. كان هذا جزءاً من مشروع59، ابلشراكة مع 
البنك األورويب إلعادة اإلعمار والتنمية، ملساعدة كازاخستان 

يف االبتعاد عن حمطات الفحم القدمية60.

دولياً النتقال  ومالياً  تقنياً  دعماً  العراق أيضاً  سيحتاج 
واملستثمرين  اخلاص  القطاع  من  مسامهة كبرية  مع  الطاقة، 
األجانب. لكن هذا ال ميكن أن يدث من دون إصالح قطاع 

الكهرابء يف العراق أواًل.

56.املرجع نفسه.
:GCF 57.تسارع انتقال الطاقة بدعم

https://www.greenclimate.fund/news/energy-tran-
sition-accelerates-with-gcf-support

58.  إنَّ كازاخستان وضعت خططاً طموحة ومرحبة لالنتقال إىل الطاقة النظيفة، 
لكن جيب أن تتغلَّب على االعتماد التارخيي على الوقود األحفوري.

https://www.iea.org/news/kazakhstan-has-set-out-
ambitious-and-welcome-clean-energy-transition-
plans-but-must-overcome-historical-reliance-on-
fossil-fuels-iea-review-says
https://www. :59. ميكن العثور على مزيد من التفاصيل حول املشروع هنا

 greenclimate.fund/project/fp047
60.املرجع نفسه.
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5. االستنتاجات

جمموعات  إىل مخس  العراق  يف  الكهرابء  قطاع  يفتقر 
إصالح هيكلية أساسية جيب تبنيها؛ لتحويل انجح للطاقة يف 

مرحلة الحقة:

التشريعات اجلديدة املتعلقة ابلكهرابء.. 1

كيان تنظيمي وسوق طاقة مستقالن.. 2

الرأسي واألفقي . 3 الطابع املؤسسي، والتفكيك  إضفاء 
الكامل للشركات التابعة لوزارة الكهرابء. 

التوليد . 4 سوق  يف  )خصوصاً  اخلاص  القطاع  مشاركة 
والتجزئة(.

التسويق عن طريق خلق سوق مجلة تنافسي للطاقة.. 5

جيب دمج هذه النقط يف إسرتاتيجية لتحوُّل الطاقة، وهلذا 
السبب فإنَّ احلكومة الفيدرالية مطالبة بتحديث إسرتاتيجيتها 
الوطنية املتكاملة للطاقة61)2030-2013( ؛ لتتخذ تدابري 

سياسية فورية وطويلة األجل إلدارة حتويل قطاع الطاقة.

جيب  الفورية،  السياسة  إبجراءات  يتعلق  فيما  أمَّا 
اجلديد  الكهرابء  قانون  لتفعيل  خطوات  اختاذ  احلكومة  على 
الكهرابء،  وزارة  هيكلة  إعادة  تصبح عملية  )2017(، حىت 
ذلك، ال  فضاًل عن  التقرير ممكنة.  ابلتفصيل يف  كما ذكران 
ميكن أن ينجح حتوُّل الطاقة يف العراق إذا ظل قطاع الطاقة غري 
اعتماداً كاماًل على خزينة الدولة؛ لذا حتتاج  مربح، ومعتمداً 
احلكومة الفيدرالية إىل البدء يف التفكري يف كيفية جعل قطاع 
الكهرابء مرحباً عن طريق تبين إجراءات اسرتداد التكلفة، واليت 
ستعتمد على التحسينات اليت طال انتظارها يف أنظمة القياس 
 ،)INES( 2013-2030 61. أُطلقِت اإلسرتاتيجية الوطنية املتكاملة للطاقة
بتمويل من البنك الدويل، من قبل احلكومة الفيدرالية يف يونيو 2013. ونـُفِّذت 
املسودة  وُأْصِدَرت   ،Booz & Co االستشاريني قبل  من  األساسية  األعمال 

النهائية يف أبريل 2012، ولكن ُنِشَر امللخَّص التنفيذي لـ INES فقط:
h t tp s : / /document s .wor ldbank.org /en /pub -
l i c a t i o n / d o c u m e n t s - r e p o r t s / d o c u m e n t d e-
tail/406941467995791680/integrated-national-ener-
gy-strategy-ines-final-report

الفواتري. وكل هذا ال ميكن حتقيقه من دون صياغة  وحتصيل 
إطار قانوين يسمح للقطاع اخلاص واألجنيب ابملشاركة ابلتملك 
وتنفيذه  الالزم  التنظيمي  اإلطار  إعداد  يُعدُّ  الطاقة.  يف قطاع 

خطوة أساسية؛ جلذب االستثمار يف الطاقة املتجددة.

جاهزة  الفيدرالية  احلكومة  تصبح  أن  مبجرد   ، أخريًا 
لتغيري قطاع الطاقة ، فإهنا حتتاج إىل ضمان أنه انتقال عادل 
يعطي األولوية للفرص االجتماعية واالقتصادية العادلة جلميع 

العراقيني.

الظروف  على  األساسية  اخلطوات  هذه  ستعتمد 
العام  منذ  متقلبة  واليت كانت  البالد،  يف  واألمنية  السياسية 
املستقبلية. يف  واملشاريع  احلكومة  أثَّر على عمل  ممَّا  املاضي، 
يف  النواب  جملس  جانب  من  التأخري  أدَّى  الكهرابء،  قطاع 
تنفيذ  توقف  إىل   2022 لعام  االحتادية  املوازنة  على  املوافقة 
إشراف  حتت  الكهرابء  لنقص  شاملة  حلول  لوضع  خطة62؛ 
جلنة مشرتكة مؤلفة من جملس النواب. وزارات الكهرابء والنفط 
واملالية. إذا استمرت مثل هذه التأخريات يف املستقبل، فسوف 
يفشل العراق الفيدرايل يف أن يرتجم حديثه عن حتويل الطاقة 

إىل إجراءات فعالة. 

الكهرابء  لتنفيذ خطة تضع حلواًل شاملة ألزمة  املدى جلنة مشرتكة  62. جريدة 
.)2022/07/27(
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عن املؤلفني:

يف  مقيم  مستقل  مستشار  هو  إستيبانيان:  هاري 
واشنطن العاصمة. عنده أكثر من )35( عاماً من اخلربة يف 
قطاع الطاقة واملياه، مبا يف ذلك تقنيات واقتصادايت مشاريع 
الطاقة واملياه يف الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا. وهو أيضاً 
مهندس معتمد يف اململكة املتحدة، وعضو يف معهد املهندسني 
.)PMP( احملرتفني بنيوزيلندا، وخبري معتمد يف إدارة املشاريع

)إستيبانيان( حاصل على بكالوريوس العلوم يف اهلندسة 
من جامعة  اهلندسية  اإلدارة  املاجستري يف  ودرجة  الكهرابئية، 

أوكالند يف نيوزيلندا.

ُنِشَرت أعماله يف عديد من وسائل اإلعالم، فضاًل عن 
Power Engineering( In- مثل الدولية،   اجملالت 
Electricity Journal of En-و ،ternational

ergy Economics and Policy(، فضاًل عن مراكز 
The Atlan-و ،)Brookings دالفكر اليت تشمل معه

tic Council( من بني اآلخرين، وهو حالياً زميل أول يف 
معهد الطاقة العراقي.

نعام ريدان: ابحثة ومستشارة طاقة مستقلة تعيش يف 
يف  أعماهلا  ُنِشَرت  وقد  عام2019،  منذ  هبا  وتعمل  بغداد 
 ،)Forbes.com عديد من وسائل اإلعالم، مبا يف ذلك
تقرير  إعداد  تولت   ،2021 عام  يف   )Energy Fuseو
استقصائي، وفيلم واثئقي عن قطاع واردات الطاقة يف لبنان، 
مبا يف ذلك جهود البالد السترياد املنتجات النفطية من العراق. 
يف  وأحباثها  االستقصائية  أعماهلا  أحدث  على  العثور  وميكن 

منشورها الذي أُْطِلَق حديثاً:

https://chokepoint.substack.com

Clip- )قبل ذلك، كانت ريدان حمللة جيوسياسية يف 
perData Kpler(، وهي شركة تتخصُّص يف أحباث سوق 
الشرق األوسط ومشال  نيويورك، وتغطي منطقة  الطاقة مقرها 

إفريقيا. قامت بتقييم آلية أتثري التطورات السياسية واالقتصاد 
الكلي على أسواق الطاقة.

لدى نعام ريدان أيضاً خربة واسعة يف تغطية التطورات 
اإلعالم  لوسائل  والعراق،  ولبنان  واألمنية يف سوراي  السياسية 
 Financialو  ،)Wall Street Journal مثل: 

)Times

دمغة الناشر
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مجيع احلقوق حمفوظة

ال ميكن إعادة طبع، أو نسخ أو استعمال أي جزء من

هذه املطبوعة دون إذن مكتوب من مؤسسة فريدريش إيربت.
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على  األساسية  اخلطوات  هذه  ستعتمد 
البالد -  السياسية واألمنية يف  الظروف 
واليت كانت متقلبة منذ العام املاضي مما 
أدى إىل تعطيل عمل احلكومة واملشاريع 
هذه  مثل  استمرت  ما  إذا  املستقبلية.و 
العراق  فأن   ، املستقبل  يف  العقبات 
الفيدرايل لن يفلح يف حتويل حديثه عن 

حتويل الطاقة إىل عمل فعال.

خطوات  اختاذ  احلكومة  على  جيب 
لتفعيل قانون الكهرابء اجلديد )2017(  
 ، الفورية  السياسة  تدابري  من  كجزء 
وزارة  هيكلة  إعادة  عملية  تصبح  حبيث 
، ال  الكهرابء ممكنة. عالوة على ذلك 
العراق  يف  الطاقة  ينجح حتول  أن  ميكن 
ويعتمد  مربح  الطاقة غري  قطاع  إذا ظل 
الدولة. حتتاج  بشكل كامل على خزينة 
التفكري  البدء يف  إىل  الفيدرالية  احلكومة 
يف كيفية جعل قطاع الكهرابء مرحًبا من 
التكلفة ،  تبين إجراءات اسرتداد  خالل 
واليت ستعتمد على التحسينات يف أنظمة 
طال  اليت  و  الفواتري  وحتصيل  القياس 
انتظارها. وكل هذا ال ميكن حتقيقه دون 
 / مبشاركة  للسماح  قانوين  إطار  صياغة 
ملكية القطاع اخلاص / األجنيب يف قطاع 

الطاقة.

من  للعديد  العراقية  احلكومة  ان حضور 
يوهم  قد  ابلبيئة  تعىن  اليت  املناسبات 
املسار  على  تسيىر  بغداد  أبن  العديد 
الطاقة.  جمال  يف  التحول  حنو  اجلاد 
قبل  الطاقي  التحويل  احلديث عن  لكن 
إعداد السياسات ذات الصلة و االطار 
مبنزلة  يُعدُّ  جناحها  لضمان  التنظيمي 
السري بعكس االجتاه، ووضع العربة أمام 

احلصان.

يتاج قطاع الكهرابء يف العراق إىل مخس 
حزم إصالح هيكلية أساسية جيب تبنيها 
من أجل حتول انجح للطاقة: تشريعات 
جديدة متعلقة ابلكهرابء ، وكيان تنظيمي 
مستقل وسوق للطاقة ، و اضفاء الطابع 
وتفكيك   ، كامل  بشكل  املؤسسي 
التابعة  للشركات  وأفقي  رأسي  كامل 
اخلاص  القطاع  مشاركة  الكهرابء.  لوزارة 
 ، والتجزئة(  التوليد  سوق  يف  سيما  )ال 
مجلة  سوق  خلق  خالل  من  والتسويق 

تنافسي للطاقة.


