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و  للمناخ ابتفاقية ابريسمتاش ياَ مع الزتام العراق 

بدأ ت . للبنك ادلويل 2030اتفاقية تصفري حرق الغاز 

عااثت مساعي حثيثة يف هذا اجملال لتقليل الانب

لفرتة الكربونية وحسب خارطة الطريق املوضوعة ل

.2030اىل 2021من
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ليل الانبعااثتخارطة طريق العراق لالنتقال اىل مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة وتق 

اىل 2030-2021هتدف خطة العراق الاسرتاتيجية 

شمس ية الوصول ملعدالت انتاج توليدية من الطاقة ال 

ع كياك واط مضن مباحثات ومشاورات م12تصل اىل 

حيث . مةرشاكت عاملية لتنفيذ عدد من املشاريع امله

كة مصدر شهد الشهر الاخري توقيع مذكرة تفامه مع رش 

سة المتويل الاماراتية اضافة اىل اتفاقية متويل مع مؤس 

قليل الانبعااثت ادلولية للتقليل من حرق الغاز وابلتايل ت 

.  الكربونية



مكيات الغاز املنتجة واملستمثرة 

مثر بلغت نس بة الغاز املست 

العام من الغاز املنتج يف% 52

للعام % 48مقارنة بـ 2020

ة مضن املساعي الرامي2019

.لتقليل حرق الغاز
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فاقية اتوقعت رشكة غاز البرصة
ة مع مؤسسة المتويل ادلولي

مليون دوالر مما360القرتاض 

سزييد من قدرة رشكة غاز 
400البرصة عىل معاجلة 

وتقليل انبعااثتي /مقمق
غازات الاحتباس احلراري 

.  ماليني طن س نويا 10بمكية 

4

خارطة طريق العراق لتقليل حرق الغاز



خارطة طريق العراق لالنتقال اىل مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة

-2021هتدف خطة العراق الاسرتاتيجية 

دية من اىل الوصول ملعدالت انتاج تولي2030

كياك واط مضن 12الطاقة الشمس ية تصل اىل 

تنفيذ مباحثات ومشاورات مع رشاكت عاملية ل 

ر حيث شهد الشه. عدد من املشاريع املهمة

در الاخري توقيع مذكرة تفامه مع رشكة مص

ع مؤسسة الاماراتية اضافة اىل اتفاقية متويل م

از وابلتايل المتويل ادلولية للتقليل من حرق الغ

.  تقليل الانبعااثت الكربونية
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ن يف العراق املصادر الرئيس ية النبعااثت الكربو

نس بة هام قطاعي انتاج الطاقة الكهرابئية ب 

%. 25.5و قطاع النقل بنس بة , 34%

اجة اىل ولغرض تقليل الانبعااثت برزت احل

.  اس تخدام وقود بديل

ان انتاج الهيدروجني الازرق واس تخدامه

.  كوقود يف طور ادلراسة حالياا 
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اس تخدام الهيدروجني كوقود  لتوليد الطاقة الكهرابئية والنقل



تاجية توجد العديد من وحدات الهيدروجني الان 

شامل يف املصايف العراقية موزعة ما بني ال 

والوسط واجلنوب اضافة اىل معامل انتاج

.الامسدة

ــال ــ :  ومكثـ

بغداد/ رةوحدة انتاج الهريوجني يف مصفى ادلو 

ساعة/طن13: طاقة الوحدة

%99.9: نقاوة الهيدروجني املنتج

CO218.28%:/انبعااثت الوحدة
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الانتاج احلايل للهيدروجني يف العراق  



ملناالتالالل
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 العراق الس ياسات والاسرتاتيجيات حنو التوسع يف اس تخدام الهيدروجني يف

Pilotحبيثمرشوع.1 projectالازرقالهيدروجنيالنتاج

النتاجثيةحب وحدةانشاءلغرضالفنيةاملتطلباتواعدادادلراسةطوريفحالياا املرشوع

(الهيدروجنيانتاجمعليةعنداملتحررCO2غازالحتجازوحدةتتضمن)الازرقالهيدروجني

.تجاملن الهيدروجنيوقودعىلتعملحبثيةكهرابئيةطاقةانتاجوحدةاىلاضافة

.الوسطنفطرشكةنطاقمضنبغدادشامل:املرشوعموقع-

.الرشكةحقولمناملنتجالطبيعيالغاز:املغذيــــةاملادة-

ــل- ــ ــ ــ ــ ــ .النفطوزارة:المتوي



9

 العراق الس ياسات والاسرتاتيجيات حنو التوسع يف اس تخدام الهيدروجني يف

الهيدروجنيالنتاجمرشوعانشاءدراسة.2

واقتصاديةفنيةاوليةجدوىدراسةاعدادلغرض(TOTAL)تواتلرشكةمفاحتةمؤخراا مت

.الازرقالهيدروجنيالنتاج

.العراقجنوبيفالعامةلاملصايفيفاملنتجةالفائضةالنفثامنتوج:املغذيةاملادة-

.LPGاـلمنتوج

.حالياا احراقةيمتاذليالطبيعيالغاز

حسباملتجددةابلطرقاملنتجةالكهرابئيةالطاقة:املرشوعلتشغيلاملس تخدمةالطاقة-

.العامليةالرشاكتمعالنفطوزارةوقعهتااليتالاخريةالعقود

.النقلجماليفاو,وقودكالكهرابئيةالطاقةانتاججماالتيفاملنتجالهيدروجنياس تخداميمت-

منقربهحسباملرشوعموقعلتحديدخياراتعدةدراسةحالياا تمت:املرشوعموقع-

.اخرىاعتباراتاىلاضافةاملغذيةاملادةمصادر

.المتويلخياراتدراسةحالياويمت-



من انبعااثت هناك العديد من املساعي اجلادة لزيدة انتاج واس تخدام الطاقة املتجددة والنظيفة يف العراق ل جل التقليل
الكهرابئية يف العراق الغازات ادلفيئة اكملشاريع اليت مت توقيعها مؤخراا يف جمال اس تغالل الطاقات املتجددة النتاج الطاقة

.كحل بديل صديق للبيئة يساعد يف تقليل اس تخدام الوقود ال حفوري لهذا الغرض

وضع ال طلس كام يمت حالياا مناقشة مسودة قانون يف الربملان العرايق الس تخدام الطاقة املتجددة يف العراق اضافة اىل
. الشميس للعراق للمساعدة يف حتديد املواقع احملمتةل حملطات الطاقة الشمس ية

لكهرابئية او كام يمت مؤخراا التخطيط الدخال وقود الهيدروجني الازرق ك حد انواع الوقود اليت تس تخدم النتاج الطاقة ا

ض الانبعااثت كوقود للنقل من اجل الالزتام ابالتفاقيات  املوقع علهيا من قبل العراق عاملياا واخلاصة اباللزتام خبف
. الكربونية

اخلالصة
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