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ونية ة مديرية البيئة اإلخبارية اإللكتر  نشر
ي حماية البيئة وال

 
ز اهم األنشطة المتعلقة ف ي سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة وتبر

 
ة دورية اخبارية تصدرها مديرية البيئة ف حفاظ نشر

ي منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة 
 
ي نظام حماية البيئة رقم عليها ف

 
 2001لسنة  .  21وإقليمها لضمان التنمية المستدامة والمعايبر المحددة ف

ي : فلمزيد من اإلست
 
ون يد اإللكتر  hamohaisen@aseza.joسارات او المالحظات التواصل عتر التر

 

ي هذا العدد : 
 
 تقرأ ف

ي ختر العدد  :  ➢
ي برنامج الرقابة الوطن 

 
سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة توقع  إتفاقية تعاون خاصة ف

ي 
 
ي للساحل األردن
 
 الجامعة األردنية / فرع العقبة  –خليج العقبة مع محطة العلوم البحرية ف

 .  أهمية هذه اإلتفاقية     ➢

ي سيتم مراقبتها بموجب هذه اإلتفاقية  ➢
 . العنارص البيئية النر

 . المواقع المستهدف رقابتها بموجب هذه اإلتفاقية  ➢

 

 قسم التوعية البيئية      إعداد وتحرير :    

 حمزة المحيسن                              

ي اإلعداد :    
 
ي قسم شارك ف

   التقييم والرصد البين 

ي م.                                  تاال الخض 

اف :                مدير مديرية البيئة     إشر

 تغريد المعايطة                         



 أ ➢

سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة توقع  إتفاقية : خبر العدد  ➢

ي 
 
ي للساحل األردن

ي برنامج الرقابة الوطن 
 
ي تعاون خاصة ف

 
خليج العقبة مع ف

 الجامعة األردنية / فرع العقبة  –لبحرية محطة العلوم ا

ي الذي تقوم به سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة عىل عنارص البيئة عامة   ي إطار الدور الرقانر
 
ف

الموافق الخميس البيئة البحرية ، ممثلة بمفوضية البيئة وشؤون اإلقليم، تم يوم كافة ومن ضمنها 

ي للسا 13/2/2020
نامج الرقابة الوطن  ي توقيع االتفاقية الجديدة لتر

 
ي حل األردن
 
مع  خليج العقبةف

ي الوحيد  –محطة العلوم البحرية / الجامعة األردنية 
لألبحاث فرع العقبة   باعتبارها المركز الوطن 

ي علوم البحار 
 
نامج ال هذا  يعتتر ، حيث المتخصص ف من أهم الذي يكثف الرقابة عىل البيئة البحرية تر

ي المنطقة الخاصة، 
 
امج الرقابية للبيئة ف ي  هاتفاقيات لتنفيذعدة تم عقد  فقد التر

 
 بدأت المرحلة االوىل ف

ي عام 
 
 2002وسنة  2001وأخرى لسنة  2000والثانية بداية شهر شباط  1999بداية شهر كانون ثان

نامج لغاية تاريخه.   واستمر التر

ي تشهدها المنطقة وحاجة المستثمرين لرقابة بيئة خليج العقبة  
كان ال بد من واستجابة للتطورات النر

نامجنطاق توسعة العمل عىل  إعداد اتفاقية جديدة تواكب وتغطي تم العمل ، بحيث و تطوير التر

ين موقع، بحيث يتم رصد وتقييم األثر  ي عشر
 
ي وذلك ف

 
المشاري    ع االستثمارية عىل طول الساحل األردن

ي عىل الكائنات البحرية وا
ي من خليج العقبة، كما يشملالبين 

 
ي الشاط  األردن

 
 لوقوف عىل نوعية المياه ف

، ة و األعشاب البحريةسجالت للحيود المرجاني، واعداد الرواسب القاعية ومراقبة الموائل الساحلية

ي عدة مواقع
 
ياء البحرية.  وكذلك وفرة األسماك وتنوعها ف   باإلضافة لعوامل الطقس والفت  

حيث قام بتوقيع االتفاقية ممثال عن السلطة عطوفة مفوض شؤون البيئة واإلقليم األستاذ سليمان 

ي عن النجادات والدكتور عىلي السوالمة مدير محطة العلوم البحرية ممثال 
 
محطة العلوم البحرية ف

رئيس مجلس المفوضي   المهندس نايف بخيت وفريق العمل  ية الموقعة ، وبحضور عطوفة اإلتفاق

نامجالخاص بت ي سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة .  نفيذ التر
 
 من مديرية البيئة ف

 

 

 

 

 



ي برامج حماية البيئة البحرية ➢
  :  اهمية اإلتفاقية ف 

ي لمياه 
ي الوقوف عىل الوضع البين 

 
نامج بدوره ف ي تتمثل األهمية البالغة لهذا التر

 
ي ف

 
خليج الساحل األردن

وات البيئية المتوافرة  بما يضمن مراقبتها فيه  العقبة وعكس صورة واضحة عن التنوع الحيوي والتر

ي النقاط التالية
 
 :والحفاظ عليها، ويمكن تلخيص أهميته ف

ي المنطقة الخاصة، حيث استمر ي 
 
امج الرقابية للبيئة ف ي من أهم التر

عتتر برنامج الرقابة الوطن 

 منذ عام 
ً
ين عاما  .، والتنفيذ مستمر لغاية تاريخه1999تنفيذه عىل مدار عشر

ي تشهدها المنطقة وحاجة ا 
لرقابة عىل البيئة البحرية متطلب مهم استجابة للتطورات النر

 .عىل نوعية مياه البحر المستثمرين للوقوف

ود بالبيانات الخاصة بالبيئة البحرية سواء أكانت ت  عتتر رافد للجهات البحثية والحكومية للتر 

 بأن تزويد هذه البيانات هي إحدى خدمات مديرية البيئة 
ً
ألغراض تعليمية أو اقتصادية، علما

 .مقابل رسوم مادية

ي النظم د 
 
اإليكولوجية  وتقييم "الحالة الصحية" للنظام راسة اتجاهات التغيت  طويلة األجل ف

ي البحري  . اإليكولوجر

لتحقق من حدوث أي تلوث او انحطاط قد يحدث للبيئة البحرية نتيجة النشاطات المتعددة ا 

 .عىل الشاط  وذلك بمقارنة المواقع الساحلية مع النقطة المرجعية

نامج المتمثلة بنوعية ميات  ه البحر وحالة عنارص التنوع الحيوي شكل النتائج الصادرة عن التر

ها، أحد الركائز األساسية إلعداد  ومكونات البيئة البحرية من أسماك، مرجان، رسوبيات وغت 

وع يقام عىل الساحل أو يتعامل مع مياه البحر ي ألي مشر
 .دراسات تقييم األثر البين 

 شكل النتائج الصادرة عنه من تصوير لواقع الحال للبيئة البحرية ت 
ً
 مفصال

ً
حيث يتضمن تحليال

ي لعنارص نوعية المياه، ووصف دقيق عن حالة المرجان وتوزيعه وكذلك الحال 
 
مع التمثيل البيان

بالنسبة للرسوبيات واألسماك من حيث كمياتها وأنواعها، ونتائج أخرى متعلقة بحركة األمواج 

ها من أساسيات منح الموافقة  وع عىل وشعة واتجاه الرياح والرطوبة وغت  البيئية ألي مشر

 .المناطق الساحلية

وع أساس أي دراسة أو تعليمات أو مواصفة متعلقة ت  شكل قاعدة البيانات الصادرة عن المشر

ات االصطناعية وتعليمات استخدام مياه البحر بنوعية مياه البحر  )مثال: مسودة مواصفة البحت 

ات االصطناعية( ي البحت 
 
 .ف

ي  يوجد أي مواصفة عىل الال  
مستوى اإلقليمي أو الدوىلي تتناول نوعية مياه البحر األحمر، والنر

 .ستشكل هذه البيانات األساس لبنائها

ناء قاعدة البيانات الالزمة لتسهيل النماذج التنبؤية آلثار األنشطة المخطط لها والتنمية عىل ب 

 . طول الساحل

ي البحري ا   . التحذير من المشاكل الوشيكةو إلبالغ عن حالة النظام اإليكولوجر

ي يمكن اكتشافهاب 
 . دء وتوجيه البحوث لحل المشاكل النر

ي تتطلب استمراره وديمومته
نامج والنر ة لهذا التر  .وعليه، يتبي   مما سبق األهمية الكبت 

 



ي سيتم مراقبتها  ➢
 :  العنارص البيئية النر

ي مراقبة نوعية المياه و الرو 
ي يتضمن برنامج المراقبة الوطن 

 
اسب القاعية وموائل المناطق الساحلية ف

ي يبلغ عمقها 
ي حيث يتم فيها مراقبة مياه المحطات الساحلية النر

 
مواقع محددة عىل طول الشاط  األردن

ي عمق البحر 10حواىلي 
 
  .أمتار، ويتم جمع العينات من السطح باإلضافة اىل موقع مرجعي ف

 

سجالت للحيود المرجانية و األعشاب البحرية وكذلك وفرة األسماك كما تشمل مراقبة الموائل الساحلية 

ات الرئيسية ،  ي عدة مواقع والحفاظ عىل مجموعة من القياسات العلمية الحديثة من المؤشر
 
وتنوعها ف

ي الخليج
 
ي تؤثر عىل الموائل المختلفة ف

يائية والكيميائية ، النر  .البيئية والفت  

ا ت برنامج  -   :    المراقبة جزئيات ومؤشر

     Seawater Quality  نوعية المياه -/ 1   

كز برنامج المراقبة عىل قياس ووصف  يائية والكيميائية والبيولوجية ست  للمياه الساحلية الخواص الفت  

 :مقارنة بالمياه المرجعية البحرية وهي كالتاىلي 

يائية  :  الخصائص الفت  

يائية من خالل قياسات   والكثافة (Temperature) الحرارةدرجة سيشمل توصيف الخاصية الفت  

(Density)  والملوحة (Salinity) والشفافية( Transparency )  والحموضة( pH)    الموصليةو 

Conductivity) )   األوكسجي   المذابو (Dissolved Oxygen) . 

 :  الخصائص الكيميائية

ات، (Ammonia )األمونياسيشمل عىل وصف الخاصية الكيميائية مثل  يت، (Nitrate) النتر  النتر

(Nitrite) ، الفوسفات التفاعىلي(  Reactive Phosphate) والسيليكات (Silicate)  كما سيتضمن

 الهيدروكربوناتعن التلوث بالنفط من خالل قياس ت الملوثات العضوية الناجمة سجال برنامج المراقبة 

(Hydrocarbons) اإلجمالية ذات مصادر برية أو نشاط السفن.  

 :  صائص الحيويةالخ

يا المكورة المعويةسوف تشمل عىل وصف الخصائص البيولوجية مثل  كمؤشر   (Enterococci) البكتت 

ي عند السباحة و الكلوروفيل ي لها اثر سلنر
كمؤشر عىل الكتلة  (Chlorophylla )عىل تلوث المياه و النر

 19جمع عينات نوعية المياه من حيث سيتم  (Phytoplankton Biomass) الحيوية للعوالق النباتية

 :  موقع كما هو موضح بالخارطة أدناه

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 



سيب  نوعية -/ 2    الرسوبيات و معدل التر

كز المسوحات الجيوكيميائية عىل  سيبستر الخصائص باإلضافة اىل  (Sedimentation Rate) معدل التر

يائية للرسوبيات ال (Grain Size) حجم حبة الرواسبمثل  الفت    redox) القاعية وإمكانات األكسدة واالختر 

potential)  الكربون العضويمثل والخصائص الكيميائيةorganic carbon)  والفوسفور (phosphorus)  

وجي   
 .   (calcium carbonate )وكربونات الكالسيوم (nitrogen) والنيتر

ياء البحرية-/ 3  الطقس و الفت  

(  (Wind Speed وشعة الرياح (Air Temperature) درجة حرارة الهواءمثل  وامل الطقسسيتم قياس ع

اتباإلضافة اىل  (Solar Radiation) واإلشعاع الشمسي  ياء البحرية مؤشر  والجزر المد  سجالتمثل  الفت  

(Tides)  ي محطة العلوم البحرية
 
ي عدد من ( (Seawater currents وأنماط التيارات البحريةف

 
 المواقع.  ف

 

 



  األحياء القاعية و األسماك-/ 4

كز  ة لألسماك عىل تحديد  (Ecological Surveys) المسوحات االيكولوجيةستر عىل طول األنواع الوفت 

ي 
 
ي الحي أو الصلبالشاط  األردن

 
ةأو  (Soft and hard coral )وتقييم الغطاء المرجان     الطحالب الكبت 

(macroalgae)   الكائنات و المكونات القاعيةو  . 

ي 
 
ي العام و الذي يحتاج اىل  9يتم مسح الموائل القاعية واألسماك ف

 
غطسه  63مواقع مرة و احدة ف

 لتغطية كافة المواقع. 

 


