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العقبة ، 2022-7-18 
 تواصل طواقم منظمة استكشاف المحيطات غير الربحية(OCEAN X) وسفينة االستكشاف واإلنتاج
اإلعالمي الخاصة بها (OCEAN XPLORER) منذ الثامن من تموز الحالي، دراساتها في خليج العقبة

إلجراء بعثة بحوث علمية بالشراكة مع سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
وتأتي هذه الدراسات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتأسيس المركز الدولي لمحمية العقبة
البحرية، وتعزيز موقع العقبة كوجهة عالمية للبحوث واستضافة الفعاليات األبرز الداعمة للعلوم

البحرية والبيئة المستدامة.
وبهدف تعزيز جهود حماية البيئة الطبيعية عىل المستوى الوطني، قام العلماء والباحثون الدوليون عىل
متن السفينة باستكشاف أعماق المياه البحرية، وتحديد وتصنيف الكائنات الضخمة، ودراسة الشعاب

المرجانية المقاومة للتغير المناخي، وعينات دراسة مختلف المراحل الجيولوجية في خليج العقبة.
وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت، في
تصريح صحفي اليوم االثنين، لعدد من وسائل اإلعالم المحلية خالل جولة لها عىل متن السفينة، أهمية
تعاون المؤسسات الوطنية والجامعات األردنية مع أوشن اكس (OCEANX) ما سيساعد عىل تعزيز
موقع محمية العقبة البحرية، واالعتراف بها في الشبكة الدولية للمحميات البحرية والتراث البحري

العالمي. 
ولفت إىل األهمية الكبيرة لنتائج أعمال هذه البعثة غير المسبوقة ومشاركة الباحثين األردنيين فيها،
وإتاحتها فرص التعليم التطبيقي للطلبة والشباب األردنيين لالستفادة من هذه الفرص العالمية ذات
اإلمكانات المتقدمة التي تمتاز بأحدث التقنيات التي تمتلكها "اوشن اكس" وخبراتها العلمية النوعية
الستكشاف البيئة البحرية في خليج العقبة وزيادة الوعي بأهمية حماية البيئة البحرية وُسبل

استدامتها.
وثّمن كبير العلماء والرئيس التنفيذي المشارك في "أوشن اكس" الدكتور فنسنت بيريبون، التزام
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في حماية البيئة البحرية، وجهود مختلف الشركاء في األردن
في تسهيل مهمة بعثة (OCEAN XPLORER) في خليج العقبة التي ستوفر للعالم فهماَ أعمق حول
كيفية الحفاظ عىل الموارد الطبيعية.وأشار إىل أن هذه البعثة لن تقتصر عىل دراسة خصائص المياه
األردنية فحسب، بل ستوفر أيضاً معلومات عن الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه مستقبل حماية البيئة
البحرية المستدامة ألجيال المستقبل.وتجمع البعثة، باحثين أردنيين وآخرين دوليين، باإلضافة إىل
طواقم منظمة "أوشن اكس"، والذين يدرسون عىل مدار نحو ثالثة أسابيع التنوع البيولوجي في
أعماق المياه، وكذلك أنظمة الشعاب المرجانية في المنطقة، في ظل المساعي لفهم مرونتها الكبيرة
في مواجهة التغير المناخي أكثر من أي مكان آخر في العالم، ما يوفر فرصة لتكوين معارف مهمة جداً
عىل صعيد سبل الحفاظ عىل الشعاب المرجانية حول العالم.كما ستعمل البعثة العلمية عىل رسم
خرائط لمواقع الشعاب المرجانية، باإلضافة إىل مواقع أعماق البحر في خليج العقبة، باستخدام الوسائل

.(OCEAN XPLORER )التقنية الحديثة المتوفرة عىل
وتستضيف السفينة البحثية 15 طالباً أردنياً ومن دول أخرى، ضمن برنامجها الخاص بالمستكشفين
الشباب الهادف إىل دعم الجيل المقبل من الباحثين في علوم المحيطات والبحار وحماية البيئة، ما يتيح
الفرصة للطلبة من الجامعات األردنية وجامعة هوارد األميركية للتعلم من نخبة من أفضل العلماء في

هذا المجال حول العالم.
 

أكبر سفينة استكشاف بحثية تواصل دراساتها في خليج العقبة   .
 



تابع  / أكبر سفينة استكشاف بحثية تواصل دراساتها في خليج العقبة   .
 

 كما تطلق OCEANX المزيد من الفرص التعليمية للشباب من خالل محاضرتين تعليميتين بشكل
مباشر باللغتين العربية واالنجليزية عبر منصتي التعلم عن بعد "زوم" و "يوتيوب" يقوم بهما رئيس
العمليات العلمية في OCEANX ماتي رودريغ باإلضافة إىل االستاذ المساعد في الجامعة األردنية
الدكتورة زينب عربيات، تتيح للطلبة التعرف عىل كواليس البحث العلمي في OCEANX وتزودهم

بنظرة معمقة حول التنوع الحيوي في المياه األردنية.
يذكر أن المحاضرات العلمية في خليج العقبة سيتم توثيقها ومشاركتها أمام الجمهور المحلي

.OCEANX والعالمي عبر المنصات الرقمية والوسائط االجتماعية الخاصة التابعة لـ
وتعد مهمة OCEANX الحالية في البحر األحمر الثانية من نوعها في المنطقة، حيث سبق أن قامت

باستكشاف خليج العقبة في عام 2020.
وفي فبراير الماضي بدأت بعثة OCEANX دراساتها في مناطق بحرية سعودية، شملت عمليات جرد
للتنوع البيولوجي، ورسم خرائط واسعة النطاق للبحر األحمر، مع التركيز عىل موائل المياه الضحلة وما
تشمله من شعاب مرجانية، وأشجار المانغروف، واألعشاب البحرية، وجمع العينات ودراستها، ورسم

خرائط قاع البحر، والحيوانات الضخمة، والشعاب المرجانية في المياه العميقة.
تعتبر OCEANXPLORER أكثر السفن البحثية تقدماً تقنياً، وهي بذلك منصة أبحاث بحرية عائمة

ومتكاملة تضم استوديو إنتاج إعالمي.
وتتيح الوسائط والتقنيات الحديثة عىل متن السفينة وأدوات جمع العينات الكيميائية والبيولوجية
والجيوفيزيائية ونظام البيانات المركزي، إمكانية استكشاف وتوثيق أجزاء من المحيط لم يختبرها

ولم يصل إليها البشر من قبل.
وكالة بترا لألنباء - امين معايطة 

 



 العقبة ، 21 -2022-7
وقع صندوق الطاقة المتجددة / وزارة الطاقة والثروة المعدنية وسلطة منطقة العقبه االقتصادية

الخاصة اليوم الخميس اتفاقية برنامج دعم فنادق العقبه لتنفيذ مشاريع ترشيد وحفظ الطاقة
بقيمة1,5 مليون دينار في اطار المرحلة األوىل من برنامج ترشيد استهالك الطاقة لفنادق العقبة. 

ووقع االتفاقية رئيس مجلس إدارة الصندوق /وزير الطاقة الدكتور صالح الخرابشة ورئيس سلطة
منطقة العقبه االقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت تم فيها تحديد مساهمات مختلف األطراف

لتنفيذ المشروع الذي تبلغ قيمته مليون ونصف المليون يتقاسمها الجانبان بواقع 50 بالمائة فيما يقدم
برنامج االمم المتحدة االنمائي UNDP ، منحة بقيمة100 الف دينار لتنفيذ دراسات التدقيق الطاقي

للفنادق المشاركة وتقديم الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ المشروع بالشراكة مع صندوق الطاقه. 
واكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع الذي حضره مفوض السياحة والبيئة في

السلطة الدكتور نضال المجالي ورئيس جمعية فنادق العقبة صالح البيطار اهمية هذه البرامج في
تحقيق وفر كبير في استهالكات الطاقه للمنشآت المستهدفة وزيادة قدرتها التنافسية اىل جانب
تحسين جودة الخدمات المقدمة ، وهو احد اهم اهداف برامج صندوق الطاقه المتجددة في وزارة

 .NEEAP الطاقة لتحقيق االهداف الوطنية بهذا االتجاه والمحددة في الخطة الوطنية لترشيد الطاقة
وأشار الوزير اىل اهمية تنفيذ هذا المشروع بالتعاون والتنسيق مع السلطة وذلك ضمن البرنامج

الوطني لترشيد الطاقه الذي اطلقه صندوق الطاقه الشهر الماضي والذي يشكل نقلة نوعية مستدامه
لتنفيذ برامج ومشاريع ترشيد الطاقة في مختلف القطاعات، خاصة قطاعات الصناعة والسياحة

والمستشفيات الخاصة. 
وقال ان صندوق الطاقه نفذ مشروع دعم برنامج ترشيد استهالك في فنادق البتراء الذي اسهم في

تخفيض فاتورة الطاقه في الفنادق المستهدفة بنسبة وصلت اىل 60 بالمائة مؤكدا اهمية التعاون مع
السلطة لخدمة قطاعات االعمال في مدينة العقبة وزيادة النشاط االقتصادي في المدينة السياحية

االوىل في المملكة. 
من جانبه ، اكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المهندس نايف

البخيت اهمية المشروع،ورغبة السلطة للتعاون مع صندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقه لتنفيذ
هذا المشروع الهام لدعم فنادق العقبة، خاصة وان فاتورة الطاقة والكهرباء تحديدا واحدة من اكبر

تحدياتها. 
وقال ان السلطة تسعى لمساعدة كافة القطاعات اإلقتصادية المختلفة وتمكينها لزيادة قدرتها

التنافسية ، وكذلك زيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مشيدا بتعاون جمعية فنادق العقبة
وتعاونها للتنسيق مع الفنادق التي ستشارك بهذا المشروع.

 وأوضح ان السلطة سترصد مساهمتها كمخصصات لهذا المشروع ضمن موازنتها للعام القادم وذلك
بالتنسيق مع صندوق الطاقة الذي سيشرف عىل تنفيذ هذا المشروع . 

بدوره اكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة اهمية هذا المشروع في تحقيق
االهدف الوطنية في ترشيد استهالك الطاقة وكفاءة استخدامها، اىل جانب اهمية تمكين فنادق

العقبة وزيادة قدرتها التنافسية ؛ مشيرا اىل فعالية هذه االجراءات في تحقيق الوفر في فاتورة الطاقة
لهذه الفنادق.

 

الخرابشة والبخيت يوقعان اتفاقية دعم برنامج ترشيد الطاقة في فنادق العقبة بقيمة 5ر1 مليون دينار  .
 



 واشار حمزة اىل ان المرحلة االوىل ستشمل 12 فندقا بتكلفة اجمالية للمشروع تصل اىل3مليون دينار،
سنقدم منحة لهذه الفنادق بنصف التكلفة من صندوق الطاقة وسلطة العقبة اىل جانب منحة لتنفيذ

دراسات التدقيق الطاقي من قبل شركات متخصصة تم تقديمها بمنحة من UNDP من خالل صندوق
الطاقة ، اىل جانب أشراف فريق الصندوق عىل المشروع بشكل كامل. واكد حمزة اهمية الشراكة مع

السلطة ومساهمتها المالية لدعم هذا المشروع ، اىل جانب تعاون جمعية فنادق العقبة والتنسيق معها
بهذا الشان. ولفت مدير برامج البيئة والتغيير المناخي UNDP الدكتور نضال العوران اىل اهمية

المشاركة مع صندوق الطاقة وتقديم الدعم لتنفيذ هذا المشروع التنموي الهام لفنادق العقبه لتمكين
هذه الفنادق من زيادة حجم اعمالها وتحسين خدماتها وترشيد الطاقه في اعمالها اليومية. 

وقال مفوض السياحة والبيئة في السلطة الدكتور نضال المجالي أن الهدف من المشروع تعزيز وانفاذ
فكرة ترشيد الطاقه واستدامة السياحة بشكل عام بحيث تقوم السلطة بتمكين الفنادق من خالل

المشروع من تقليل كلف االطاقة التشغيلية لينعكس ذلك ايجابا عىل االسعار وبالتالي تشجيع
للسياحة بشكل عام . وبين ان فنادق العقبة مستهدفة في هذا البرنامج لينعكس ايضا عىل عمليات

الصيانة واالستدامة للغرف الفندقية فيها الفتا اىل ان ارتفاع الكلف التشغيلية فيها مبني عىل ارتفاع
اسعار الطاقه مؤكدا استمرار السلطة بالبحث عن مصادر تمويلية للمشروع ليغطي ٦٠ فندقا من

مختلف فنادق العقبة .رئيس جمعية فنادق العقبة صالح البيطار قال ان جزء مهم في تشجيع السياحه
الفندقية توفير الكلف التشغيلية وتخفيض هذه الكلف من خالل االستفادة من البرنامج سيساهم في

انعاش الحركة السياحية كما ان الدعم من البرنامج سيشجع في ايجاد فرص عمل اضافيه في الفنادق
مشيدا بدور السلطة والصندوق في توفير مثل هذه المشاريع الرامية اىل مساعدة قطاع الفندق في

المملكة .وكان صندوق الطاقة المتجددة قد عقد اجتماعات متعددة مع جمعية فنادق العقبة والفنادق
في المدينة الطالعهم عىل تفاصل المشروع واهدافه ونقل تجربة فنادق البتراء بهذا الشان وكذلك

تقديم التفاصيل الفنية والخطوات االجرائية لتنفيذ المشروع وطبيعة المساهمات والمنح المقدمة
وحصص الفنادق لتنفيذ هذا المشروع وآليات العمل ضمن اطار البرنامج الذي اطلقه صندوق الطاقة

المتجددة لشركات خدمات الطاقة ESCS كنموذج عمل مستدام لتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة في
المملكة ولكافة القطاعات. كما قام فريق المهندسين في الصندوق خالل اليومين الماضيين بزيارة
ميدانية لسبعة عشر فندقا واجروا دراسات مسح اولية لهذه الفنادق وذلك قبل بدء شركات تدقيق

طاقي متخصصة بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بمباني هذه الفنادق وتحديد خطة العمل.
( صفحة سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة  الرسمية عىل الفيس بوك )
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