
ن العمانية   جمعية المهندسي 

ي الهندسي الثالث  ينتوصيات الملتقى الخليج   )المهندس وتحديات الكوارث(  والعشر

 ، مسقط، سلطنة عمان2022مارس  20-22

 

ون خ ي الثالث والعشر  : بالتوصيات التاليةرج الملتقى الهندسي الخليج 

اتيجيةاالتفاق عىل " .1 د  ةخليجي  استى " يتم  وإدارتها لتحليل المخاطر وأنظمة الكوارث    ة موحَّ

ي    ا العمل به 
ي تواجة دول الخليج    المحتملةكافة الكوارث  إدارة  ف 

ي التى ورة  وكذلك  . العرب  ض 

بالشكل   للتعامل معها  اتيجيات  التحضتر المسبق ألي كارثة محتملة ووضع خطط واستى

ورة مراعاة بروتوكوالت وسائل األمن والسالمة  .األمثل مع ض 

انية،لتشمل  لكوارثل الرسمي  عريفتال جالمتوسيع  .2 والبيئية   الطبيعية والصحية والسيت 

ها   متابعة كل ذلك. إنشاء مؤسسة تتوىل تتعرض له المجتمعات. و ما يمكن أن  وكل  وغتر

ي أهمية خاصة  التنمية و   إيالء .3
  المستدامة  والمجتمعات  تصميم المدن   عند التخطيط العمراب 

غمان    والذكية رؤية  مع  المستدامة   وأهداف  2040وموائمته  للتنمية  المتحدة  األمم 

ي  
ي لها تأثتر مباشر عىل التخطيط العمراب 

ي المستقبىلي المتوقع والتى
ات التغتر المناخ  ومؤشر

ي 
 . واء مناخية بشكل دوريأنظل ما تتعرض له سلطنة عمان من ف 

والمناطق   .4 للمحافظات  الراهن  الوضع  تحسير   يخص  فيما  مستقبلية  خطط  وضع 

تبة   المتى اآلثار  من  للحد  المناخية  باألنواء  تتأثر  ي 
التى األعاصتر  عوالواليات  حدوث  ن 

ين  -والفيضانات الجارفة   العقدين األختر ي 
ة متسارعة ف  أنها تحدث بوتتر ي نالحظ 

 -  والتى

ي تطوير ا
 لمحافظات والواليات. تماشيا مع خطة الحكومة ف 



ي بشكل متواصل ومواكب  .5
اب  مع  تطورات التكنلوجيةللتكثيف التوعية حول األمن السيت 

ونية  ورة معرفة تقنيات الوقاية من أي تهديدات إلكتى تحتوي  وتكوين وحدة خاصة ض 

 . لمواجهة ذلك طاقم مؤهل الستقراء االحتماالت واالستعداد  عىل

حمالت   .6 والتثإطالق  الوعي  عت  لنشر  منصات   قيف  وتوظيف  المختلفة  اإلعالم  وسائل 

لدى المواطنير  والمقيمير  من مختلف الجنسيات   التواصل االجتماعي لرفع مستوى الوعي 

ا والتدابتر الالزمة للتخفيف  ية االستعداد لمواجهتها والطرق المثىل إلدارتهفبالكوارث وكي

 ثارها. من آ

من .7 عن  االستفادة  اكمة  المتى ات  عىل  الكوارث   الخت  مرت  ي 
والدروس  العالم    دول  التى

  .للتعامل عند حدوث كوارث مشابهةلوضع خطط مستقبلية    تها ودراسة منها  المستفاد

لجميع أنواع الكوارث المحتملة و دراسة     method of statementعن طريق إعداد  )

 . مختلفة(لااألجهزة  و اختصاصات الدوائر و  تطبيقها بخطط تتماسر 

تأهيل وبناء القدرات والكفاءات الوطنية من خالل التدريب مطلب مهم وأساِس لتفادي   .8

ار بحكم أنهم الجيل القادم الذي يتطلب منه البحث عن حلول والتفكتر   أي أخطار أو أض 

ورة تقييم المناهج الهندسية ومعالجة ما يحتاج  بخطط بشكل متواصل ومستمر مع ض 

ا  . الحاليةت لتطويره بحيث يواكب التغيتر

التعاون بير  المؤسسات األ  .9 العلمية ومؤسسات القطاعير   تعزيز  البحوث  كاديمية ومراكز 

ك ي السلطنة وكذلك التعاون المشتى
ي   العام والخاص ف  ي    بير  دول مجلس التعاون الخليج 

ف 

   . آثارها والتدابتر المناسبة للتخفيف من  وإدارتها التنبؤ بالكوارث  مجال

ي   .10
ي بشكل دوري ف   دول الخليج العرب 

ات بير  إقامة الفعاليات المختلفة وتبادل الخت 

ي تعت  بالكوارث بكافة أنواعها  
 المواضيع التى


