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مقدمة
يستورد األردن الن ط والغاز ليغطي تقريبا جميع احتياجاته من الطاقة .ويعاني قطاع الطاقة في
األردن من ارت اع أسعار الن ط والغاز العالمية ،وزيادة الطلب المحلي ،وتغير البيئة السياسية
اإلقليمية التي لم تعد قادرة على الحد من اعتماد البلد شبه الكامل على الطاقة المستوردة ،والتي
تش ّكل ما يقارب خمس النات المحلي اإلجمالي .ويح ّز برنام الوفالة األمريكية للتنمية الدولية
االستخدام الك ؤ والعملي لمصادر الطاقة الوطنية لتشجيع منتجي ومستهلكي الطاقة باإلضافة إلى
شرفات الطاقة في األردن على اعتماد أفضل الممارسات الستخدام الطاقة وتطوير مصادر بديلة
للطاقة أو مصادر للطاقة المتجددة.
التحديات
على المدى الطويل ستساعد مبادرات مثل زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتطوير مصادر الطاقة
البديلة على معالجة جانب العرض في معادلة الطاقة في األردن .ولكن على المدى القريب ،يجب
على قطاع الطاقة في األردن معالجة الطلب من خالل تحسين ف اءة الطاقة .ولتحقيق هذا الهدف،
يجب على القطاع أن يتغلب على تحديات مختل ة ومنها التعرفات المشوهة ،ونقص القدرات،
وندرة البيانات الموثوقة لدعم اتخاذ القرارات بشكل فعال.
وستست يد الحكومة األردنية بشكل فبير من تطبيق االستراتيجية الوطنية للطاقة ،والتي تتطلب
 17.8-13.6مليار دوالر أمريكي من االستثمارات الرأسمالية بين  2007و ،2020بما في ذلك
التنقيب عن الصخر الزيتي ،وتوليد الكهرباء النووي ،وتوسعة شبكة التوزيع والنقل .ولدى
األردن قدرة عالية على توليد الطاقة من خالل مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية
والرياح) ولكنها ال تزال غير مستغلة ،األمر الذي يتطلب استثمار القطاع الخاص.
المشروع الحالي
يطبق مشروع بناء قدرات قطاع الطاقة الممول من الوفالة األمريكية للتنمية الدولية نهجا واسع
النطاق وقابال للتكيف لتلبية احتياجات قطاع الطاقة .وبالتنسيق مع األنشطة األخرى الحالية
والممولة من الوفالة األمريكية للتنمية الدولية ،يعمل المشروع على:
 .1تطوير واعتماد آلية حوافز للمرافق بشكل ناجح لتعزيز الك اءة في استخدام الطاقة،
بما في ذلك استخدام نظام قوي للمراقبة والتقييم والتحقق من الصحة.
 .2زيادة القدرات المؤسسية لشرفاء قطاع الطاقة في األردن ومنهم وزارة الطاقة
والثروة المعدنية ،وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء ،وشرفات توليد وتوزيع وإيصال
الكهرباء.
 .3تعزيز وجود وقدرة وتنظيم شرفات خدمات الطاقة من خالل أبحاث السوق ،وخدمات
تطوير األعمال ،واعتماد هذه الشرفات ،وإنشاء اتحاد لخدمات الطاقة.
 .4آلية استجابة مرنة الحتياجات قطاع الطاقة الناشئة وال رص المتاحة بناء على الطلب.
األرثر وانإجاااات األيرر
تشمل بعض إنجازات القطاع التي تحققت ب ضل دعم الوفالة األمريكية للتنمية الدولية:


وضغغع إطغغار يسغغمح للشغغرفات الموزعغغة للكهربغغاء بتن يغغذ بغغرام ف غغاءة الطاقغغة التغغي

إن التعاون بين منتجي وشركات توليد الكهرباء األردنية
واألمريكية يعزز قطاع الطاقة الوطني ويشجع حركة
التجارة واالستثمار وتبادل الخبرات القائمة .وتظهر في
الصورة أعاله أبراج وخطوط نقل الكهرباء

بف ل دعن الوكالنة األمريكينة ل تنمينة الدولينة ،أصنب مبنن
الكريسننتال فنني عمننان أول مبن ن فنني األردن حاصننل ع نن
المستوى الذهبي
والبيئة (ليد).
حقائق حول الطاقة في األردن
يستورد األردن حوالي  %98من احتياجاته من الطاقة.


تبلغغك فل غغة واردات الطاقغغة حغغوالي  5/1النغغات
المحلي اإلجمالي في األردن.



منننننن المتوقنننننع أن يت ننننناع

الط ننننن ع ننننن

الكهرباء خالل السنوات العشرة القادمة.

تستهدف السكان المستهلكين المدعومين بشكل فبير.




نمن نظنا الرينادة فني تصنميمات الطاقنة

بح نننول عنننا  ،2020يعتنننز األردن أن تب ننن

دعم الحكومة األردنية في م اوضات متعلقة بات اقيتين لبيغع وشغراء الغغاز مغع شغرفات

حصنننة الطاقنننة المتجنننددة حنننوالي  %10منننن

لتطوير الغاز في منطقة شرق المتوسط.

إجمالي إمندادات الطاقنة ،بينمنا تمثنل اآلن أقنل
من .%1
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مساعدة أمانة عمان الكبرى في تحضير وثائق عطغاء ،بمغا فغي ذلغك خطغة تقيغيم لتوليغد
الكهرباء باستخدام الن ايات الصلبة.



إطغغالق برنغغام إرشغغادي للشغغابات العغغامالت فغغي قطغغاع الطاقغغة لتعزيغغز التنميغغة المهنيغغة
للمرأة ودعم اتخاذها مناصب قيادية.



دعم مرحلة ما قبغل اإلعتماديغة ألول مبنغى فغي األردن حاصغل علغى المسغتوى الغذهبي
ضمن نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (ليد) من أجل التوجه نحو بناء أخضر
وأفثر وعيا في المستقبل.



عقد  15دورة بناء قغدرات وجلسغات إصغالح مؤسسغي أردنيغة  -أمريكيغة ضغمت 132
أردنيا ً و 88أمريكيا .وفانت إحداها قغد قغدمت الغدعم لنشغر المغنه الجديغد المبنغي علغى
الحوافز الذي تتبعه هيئة تنظغيم قطغاع الكهربغاء فغي أعمغال التنظغيم ،وتشغمل مجموعغة

تعمل الوكالة األمريكية ل تنمية الدولينة ع ن دعن قطناع
الطاقنة فني األردن والننذع يسنع جاهننداق لتحقينة الكفنناءة
في استخدا الطاقة وتوسيع السوة المح ي أما مزودع
خدمة الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

عمل جديدة لمراجعة هيكل التنظيم مع مشارفين يمثلون شرفات الكهرباء.


تقييم ال ائدة االقتصادية للمباني الخضراء فغي األردن عبغر مسغابقة وطنيغة عغن طريغق
ح غ  100مغغن طلبغغة فليغغات الهندسغغة األردنيغغين علغغى االشغغترار والعمغغل ضغغمن فغغرق
بإشراف أساتذتهم لتقديم تصاميم إبداعية ترفز علغى تغوفير الطاقغة والميغاه فغي المبغاني
الخضراء.



تأسيس مجلس الطاقة األردني باالشترار مع جمعية مهندسي الطاقة األمريكيين ،ومغن
ثم تدريب  50مهندس أردني ليكونوا مديري طاقة معتمدين.



تطغوير حملغغة تغغروي مجتمعغغي لتح يغغز ممارسغات تحسغغين اسغغتخدام الطاقغغة بعغغد إجغغراء
تقييمات أساسية لقياس مدى معرفة واتجاهات وسغلوفيات الشغباب واألسغر فيمغا يتعلغق
بالتعامل مع الطاقة والبيئة .وباإلضغافة إلغى ذلغك ،تغم اسغتطالع فبغار مسغتهلكي الطاقغة
وتوثيغق المعلومغات العامغة وجهغود التغروي المجتمعغي التغي تقغوم بهغا المنظمغات غيغر
الحكومية والمجتمعية.



دعم تأسيس مجموعة اإلبداع التقني النظيف بما فغي ذلغك تطغوير حاضغنات تكنولوجيغا
نظي ة وشبكة رأس مال ومرفز للبح العلمي.



إطالق مواد توعوية وفعاليات وأنشطة لألط ال لنشر رسائل حول الك اءة في استخدام
الطاقة ،وإنشاء معرض للطاقة على مستوى عالمي في متحف األط ال – األردن.



التشغغارر مغغع الهيئغغات التنظيميغغة العامغغة ومقغغدمي الخغغدمات الخاصغغة لتأسغغيس شغغرافات
لتطوير القطاع وتح يز الك اءة في استخدام الطاقة والمحافظة عليها.
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