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نبذة عن  المجلس األعلى
للعلوم والتكنولوجيا

مؤسسة  هو  والتكنولـوجيا  للعلوم  األعلى  المجلس 
عامة مستقلة ومظلة وطنية فاعلة في تطور العلوم 
عام  في  مليك  مرسوم  بموجب  أنشئ  والتكنولوجيا، 
١٩٨٧ برئاسة صاحب السـمو المليك األمير الحسـن بن 
للحكـومـة  العـلمي  الـذراع  وُيـَعد  المعظم،  طـالل 

األردنيـة.

للعلوم  وطنية  قاعدة  بناء  إلى  المجلس  يهدف 
التنمية  أهداف  تحقيق  في  لإلسهام  والتكنولوجيا 
والتطوير،  العلمي  البحث  دعم  خالل  من  الشاملة 
األولويات  ضمن  والبحثية  العلمية  األنشطة  وتوجيه 
الوطنية وبما يتماشى مع التوجهات التنموية. ويمتلك 
الشراكات  إليجاد  الكافية  الخبرة  األعلى  المجلس 
البحوث  ومراكز  الجامعات  مع  والتواصل  المناسبة 

ومؤسسات خدمة المجتمع داخل األردن وخارجه. 

ومتابعة  مواكبة  على  األعلى  المجلس  ويحرص 
المبادرات التي تدفع التقدم وتغذي المعرفة المتجددة 
والتكنولوجيا  العلوم  دور  تعزيز  على  ويحث  ويطورها، 
المجتمع  لتحلي  خاصاً  اهتماماً  ويولي  لإلبداع.  وصوًال 
االنفتاح  في  المتمثلة  األساسية  بالقيم  العلمي 
في  كبيراً  إنجازاً  المجلس  حقق  وقد  والحوار.  واالحترام 
برامج  على  تعاوني  بشكل  ويعمل  االتفاقيات  إبرام 
األكاديمية  المؤسسات  مع  ومتعددة  مشتركة 
لبناء  سعياً  العالم  أنحاء  جميع  في  البحث  ومراكز 
المعرفة،  ونقل  والتكنولوجية،  العلمية  القدرات 
وبرامج التبادل، والخبرات، في مختلف مجاالت العلوم 
المراكز  مع  بالتعاون  ذلك  يتم  واالبتكار.  والتكنولوجيا 
المركز  وتشمل:  األعلى  للمجلس  التابعة  العلمية 
والمركز  والوراثة،  الصم  والغدد  للسكري  الوطني 
الوطني  والمركز  البشرية،  الموارد  لتنمية  الوطني 
الثاني  عبدهللا  الملك  ومركز  والتطوير،  للبحث 
ومركز  لإلبداع،  الوطني  والمركز  النانوية،  للتكنولوجيا 

المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا.

يعقد هذا المؤتمر، دورياً كل سنتين، ويؤكد على الدور 
والمنظمات  البحوث  ومراكز  للجامعات  المحوري 
الحكومية وغير الحكومية في دراسة بيئة البحر األحمر 
إلعالن  استجابة  عقده  جاء  وقد  وإدارتها،  وحمايتها 
"عشرة  اسم  تحت  المتحدة   لألمم  العامة  الجمعية 
التنمية  أجل  من  المحيطات  علوم  على  سنوات 
على  الضوء  المؤتمر  يسلط   ."٢٠٢١-٢٠٣٠ المستدامة 
طويلة  والتنموية  البيئية  والضغوطات  التهديدات 
المدى التي تواجه منطقة البحر األحمر وموارده وبيئته 
والتطورات  الخاطئة  الممارسات  بسبب  البحرية 
هذا  مثل  تنظيم  اهمية  وعلى  والنزاعات،  السياسية 

الحدث العلمي والمعرفي والتثقيفي. 

اليمن  في  للنزاع  التراكمية  اآلثار  المؤتمر  وسيتناول 
األحمر،  للبحر  والبيئية  البحرية  الموارد  على  وتأثيره 
في  الراسية  "صافر"  الناقلة  موضوع  إلى  باإلضافة 
البحر  على  عيسى"  رأس   " اليمني  النفط  تحميل  ميناء 
خام  من  برميل  مليون  من  بأكثر  والمحملة  األحمر، 
النفط اليمني الخفيف، حتى أصبحت من أهم التحديات 
المستويات  على  واإلنسانية  واالقتصادية  البيئية 
المشاركون  وسيتناول  والدولية.  واإلقليمية  المحلية 
البحري والجوي  للتلوث  المحتمل  التهديد  المؤتمر  في 
النفط  احتراق  أو  تسرب  جّراء  األحمر  البحر  لمنطقة 

المحّمل على الناقلة.

فرصة لمناقشة التطور في موضوعات إدارة البيئة 
والمجاالت ذات الصلة، بناًء على المفاهيم الجديدة 

والتقدم والتطور في طرائق وأساليب 
البحث عن حلول لها. 

نبذة عن المؤتمر

أهمية المؤتمر
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مناسب  ومكان  ومناقشتها  األفكار  لطرح  ملتقى 
للتعلم من الدروس وتحفيز المشاركين والمجتمع 

لعرض أفضل الممارسات، وتبادل الخبرات.

ونتائج  والمنهجيات  المبتكرة  األفكار  لتبني  مجال 
مشكالت  حلول  إليجاد  والدراسات  البحوث 
متعددة  بحوث  بواسطة  البيئية  اإلدارة  وطرائق 
األحمر  البحر  بيئة  تحمي  أن  يمكن  التي  التخصصات 

وتحافظ عليها. 

سعياً  وعرضها  البحثية  األفكار  لتقديم  منبر 
وإجراء  للتعاون،  جديدة  فرص  وإيجاد  للتنافس، 
المزيد من البحوث لتقليل المخاطر وتسريع جهود 

االبتكار لحماية البيئة والحفاظ عليها.

وبيئته،  األحمر  للبحر  البيولوجي  بالتنوع  التعريف 
العلمي  البحث  مجال  في  المستجدات  وبآخر 
الصلة  الجامعات والمؤسسات ذات  والتطوير في 
والسياحة  البحرية  الحيوية  التكنولوجيا  مجال  في 

البيئية المستدامة.

بين  والدراسات  والخبرات  المعلومات  تبادل 
إنشاء  في  يسهم  ما  البحث  ومراكز  الجامعات 
األحمر  البحر  دول  بين  مشتركة  بيانات  قاعدة 
األزمات  ومواجهة  القرارات  اتخاذ  في  للمساعدة 
تصويب  بهدف  المناسب  الوقت  في  البيئية 
القرارات اإلدارية والحد من المخاطر والوقاية منها.

بالعلوم  المهتمين  الخبرة  أصحاب  دور  على  التركيز 
والتكنولوجيا واالبتكار واإلدارة وغيرها، حيث يعمل 
على نشر التطور والتقدم الالزمين للحد من مخاطر 
البيئة،  تلوث  إلى  تؤدي  التي  والعوامل  الكوارث 
وتمنع النمو الطبيعي للشعاب المرجانية. وهو أيضاً 
          فـرصــة للبـاحثيـن الجـدد لإلسـهام في تطويـر
                   أساليب وطرائق حمايتها لصالح البشرية.

الدول  بين  اإلقليمي  والتعاون  الجهود  تنسيق 
المشاطئة لساحل البحر األحمر األعضاء في الهيئة 
عدن  وخليج  األحمر  البحر  بيئة  لحماية  اإلقليمية 
كمرحلة أولى، مع إمكانية إشراك الدول المشاطئة 

األخرى غير األعضاء وحسب الحاجة.
البيئية  التحديات  لبعض  حلول  إيجاد  في  اإلسهام 
واالنبعاثات  "صافر"  النفط  ناقلة  مثل  الخطيرة 

الضارة في منطقة البحر األحمر.
عقد  خالل  من  المجال  هذا  في  العمل  مأسسة 
المؤتمر دورياً بمعدل مرة واحدة كل سنتين ونشر 
وقائعه، وتوصياته، والخروج باقتراحات لبرامج عمل 
محددة ومشتركة ومشروعات من شأنها الحفاظ 

على البيئة والتنوع البيولوجي للبحر األحمر.

األحمر  البحر  منطقة  في  البحرية  األبحاث  دور 
واإلقليمي  الوطني،  المستوى  على  واتجاهاتها 

والدولي.

ومتعدد  الثنائي  التعاون  نجاحات  على  أمثلة 
الجنسيات في البحث العلمي وفي إدارة وحماية 
بيئة البحر األحمر من خالل اإلتفاقيات ومذكرات 

التفاهم.

المحميات البحرية في منطقة البحر األحمر:
-  فاعلية المحميات في حماية بيئة البحر األحمر.

-  أمثلة على نجاح وفشل (مشكالت) المحميات 
البحرية وإدارة البيئة البحرية.

االقتصاد األزرق المستدام والكربون األزرق في 
منطقة البحر األحمر.

البحرية والمؤشرات  للبيئة  الراهن  الوضع  تقارير 
المستخدمة.

البيئة  مجال  في  العلمي  البحث  دعم  كيفية 
البحرية وحمايتها وإدارتها في دول البحر األحمر.

محاور المؤتمرأهداف المؤتمر
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صفحة المؤتمر على منصة األردن المفتوحة لإلبداع JOIP من خالل نسخ الرمز 

للتواصل معنا

لغة المؤتمر:
العربية واإلنجليزية مع توفر الترجمة الفورية.

رسوم المؤتمر:
المشارك  ويتحمل  مجاني  المؤتمر  في  اإلشتراك 

تكاليف اإلقامة والسفر.

دعم الطلبة:
محدود  لعدد  والسفر  اإلقامة  تكاليف  المؤتمر  يغطي 
علمية  بأوراق  المشاركين  العليا  الدراسات  طلبة  من 

متميزة.

المواعيد النهائية:
  ٢٠٢٢/٢/١٠      تسلم الملخص الموسع للورقة العلمية.

  ٢٠٢٢/٢/١٧     إعالن نتائج قبول األبحاث.
  ٢٠٢٢/٥/١٥     تسلم الورقة العلمية بالصيغة النهائية.

اإليكولوجية  والنظم  البحرية  البيئة  على  الضغوطات 
والتنوع الحيوي في البحر األحمر والناتجة عن:

-  التنمية الحضرية.
-  السياحة.

وظاهرة  البحر  سطح  مستوى  وارتفاع  المناخ  تغير   -
التأقلم  وتدابير  إجراءات  المحيطات،  تحمض 

والتخفيف من آثار التغير المناخي.
-  الثروة السمكية في البحر األحمر: ممارسات الصيد 

والصيد الجائر.
- النقل البحري ويتضمن أثر إنشاء الموانيء وأنشطتها.

- النزاعات وتضارب المصالح بين مستخدمي خدمات 
النظم البيئية البحرية.

- التلوث البحري: التلوث من المصادر البحرية (التلوث 
بالزيت / النفط والمواد الضارة، والحوادث البحرية، 
البرية  المصادر  من  والتلوث  السفن)،  انبعاثات 
 / المائية  األحياء  تربية  البحر، ممارسات  (تحلية مياه 
من  التلوث  البحرية)،  واألحياء  األسماك  زراعة 
المخلفات البحرية الصلبة (النفايات البحرية والتلوث 

بالبالستيك)، مياه الصرف والملوثات األخرى.

محاور المؤتمر
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This Conference is held biennially  and 
emphasizes the pivotal role of universities, 
research centres, and governmental and 
non-governmental organizations in studying 
and protecting the environment of the Red Sea. 
It is held in response to the proclamation of the 
United Nations General Assembly, under the 
name “a Decade of Ocean Science for 
Sustainable Development (2030-2021)”. It sheds 
light on the long-term environmental and 
developmental threats and pressures facing the 
Red Sea region, its resources, and marine 
environment due to political developments, 
malpractices and conflicts, and the necessity of 
organizing such an informative scientific and 
educational event.
The conference addresses the effects of the 
conflict in Yemen on marine and environmental 
resources of the Red Sea. In addition, the 
conference discusses the topic of the oil tanker 
"Safer" anchored in the Bab al-Mandab Strait 
and loaded with more than one million barrels of 
light crude oil. The tanker has become one of the 
most critical environmental, economic and 
humanitarian challenges at the local, regional, 
and international levels. The conference 
participants will also review scientific modelling 
of the potential threat to marine and air pollution 
in the Red Sea region due to any oil spill or 
burning from the tanker.

An opportunity to discuss current progress in 
the environment, management, and 
development in related areas, based on new 
concepts and progress and development in 
the methods and techniques of searching for 
solutions.
A forum for presenting and discussing ideas 
and a suitable place to learn from lessons
and motivate participants and the 
community to present best 
practices and exchange 
experiences.

About the Higher Council
for Science and Technology

About the
Conference

The Higher Council for Science and Technology 
(HCST) is an independent public institution and 
a national umbrella of the development of 
science and technology. HCST was established 
by royal decree in 1987 and is headed by His 
Royal Highness Prince El Hassan bin Talal. 
HCST is the scientific arm of the Jordanian 
government.
The council aims to build a national base for 
science and technology to achieve 
comprehensive development goals by 
supporting scientific research and development 
and directing scientific research activities within 
national priorities and in line with development 
trends. HCST has sufficient experience finding 
appropriate partnerships and communicating 
with universities, research centers, and 
community service institutions inside and 
outside of Jordan.
The council's function is based on the 
community of academics and researchers with 
whom it communicates. HCST is keen to keep 
pace with and follow-up initiatives that drive 
progress and develop sustainable knowledge 
and urge strengthening the role of science and 
technology to achieve creativity. HCST pays 
special attention to the scientific community 
showing the fundamental values of openness, 
respect, and dialogue. The council has made 
remarkable achievements in concluding 
agreements and working cooperatively on joint 
and multiple programs worldwide with academic 
institutions and research centers. Such 
cooperation helps build scientific and 
technological capabilities, transfer knowledge, 
exchange programs, and expertise in various 
fields of science, technology, and innovation, in 
cooperation with HCST afailliated centres: 
National Center for Diabetes, Endocrinology and 
Genetics, The National Center for Human 
Resources Development, The National Center 
for Research and Development, King Abdullah II 
Center for Nanotechnonoly, The National 
Center for Innovation, and The Natuonal 
Information Center for Science and Technology.
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An area for adopting innovative ideas, 
methodologies, research results, and studies 
to find solutions to environmental 
management problems and methods through 
multidisciplinary research to protect and 
preserve the Red Sea environment.
A platform for presenting and introducing 
research ideas to compete, finding new 
opportunities for cooperation, and conducting 
more research to reduce risks and accelerate 
innovation efforts to protect and preserve the 
environment.

Introducing the biological diversity of the Red 
Sea and its environment, and the latest 
developments in the field of scientific 
research and development at universities and 
related institutions in the field of marine 
biotechnology and sustainable ecotourism.
Exchangeing information, experiences, and 
studies between universities and research 
centers contributes to establishing a common 
database among the Red Sea countries to 
help make decisions and confront 
environmental crises promptly to correct 
administrative decisions and reduce and 
prevent risks.
Focusing on the role of experts interested in 
science, technology, innovation, 
management, and others, as it works to 
spread the development and progress 
necessary to reduce disaster risks and the 
factors that lead to environmental pollution 
and prevent the natural growth of coral reefs. 
It is also an opportunity for new researchers to 
contribute to the development of methods 
and methods of protecting it for the benefit of 
humanity.
Contributing towards finding solutions to 
severe environmental challenges, such as the 
oil tanker "Safer" and harmful emissions in the  
   Red Sea region.

Coordinating efforts and regional cooperation 
between the riparian states of the Red Sea 
coast that are members of the Regional 
Commission for the Protection of the 
Environment of the Red Sea and Gulf of Aden 
as a first stage, with the possibility of involving 
other riparian states that are not members as 
needed.
Institutionalizing work in this field by 
vonveining the conference periodically on a 
biennial basis and publishing its proceedings 
and recommendations, and coming up with 
outputs and suggestions for specific joint 
work programs that would preserve the 
environment and biological diversity of the 
Red Sea.

Marine Research Role and Trends in the Red 
Sea Region at the National, Regional and 
International Levels.
Examples of Success of Bilateral and 
Multinational Research Cooperation in the 
Protection and Management of the Red Sea 
Marine Environment through Agreements 
and MOUs. 
Marine Protected Areas (MPAs) in the Red 
Sea Region:
- Effectiveness of MPAs in the Protection of 
the Red Sea Environment.
- Examples on Success and Failure 
(Problems) of MPAs and Marine Environment 
Management of the Red Sea.
Sustainable Blue Economy and Blue Carbon 
in the Red Sea: How to Promote Sustainable 
Blue Economy.
Reports of the "State of Marine Environment 
of the Red Sea" and Indicators used in these 
Reports. 
How to Support Research in the Field of 
Marine Research, Protection and 
Management in the Red Sea Countries. 
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+962 77 600 80 88  /  +962 79 147 07 99  /  +962 6 533 52 82
h.khasawneh@hcst.gov.jo  ;  sahar@hcst.gov.jo
www.hcst.gov.jo/redmar2022
P. O. Box 36 Jubaiha 11941 Amman
Conference page on Jordan Open Innovation Platform JOIP via scanning the QR code

Language of the Conference: 
Arabic and English with real-time translation.

Conference Fees:
There are no registration fees. The participants 
are responsible for the accommodation and 

travel costs.

Students Support:
Accommodation and travel costs are covered for 
novel scientific articles accepted by graduate 

students.

Deadlines:
    10 / 2 / 2022  Abstract submission.
    17/ 2 / 2022   Notification of acceptance / rejection.
     15 / 5 / 2022 Full paper submission.

Stressors on the Red Sea Marine 
Environment due to:
- Urban Development.
- Tourism.
- Climate Change, Sea Level Rise, Ocean 
Acidification, Measures and Procedures of 
Adaptation and Mitigation to Climate Change.
- Fishing Practices and Overfishing in the Red 
Sea Region.
- Maritime Transport Including Impact of 
Constructions and Activities of Ports.
- Disputes in the Region Including Conflicts 
among the Users of the Marine Ecosystems 
Services. 
- Marine Pollution: Sea-based Pollution (Oil 
Pollution, Harmful Substances, Ship 
Accidents at Sea, Ship Emissions. 
Land-Based (Desalination of Sea Water, 
Aquaculture/ Mariculture Practices, Marine 
Debris/Solid Waste/ Plastics, Sewage, and 
other Effluents and Pollutants.
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