الندوة الرابعة حول األعاصري املدارية والفيضانات املفاجئة
(بعد عشر سنوات على جونو وفت تقييم جتربة السلطنة الدروس املستفادة)
 9 -8اكتوبر 2018م  -مسقط  -سلطنة عُمان
املقدمة واألهداف :
تعترب األنواء املناخية االستثنائية ومنها األعاصري والفيضانات املفاجئةة ححةد حهةم التاةديات
اليت تواجه العامل خاصة يف اآلونة األخةرية حيةت تة د يف بعةا ا ةاالت ائ خسةائر ماديةة
وبشةةرية كةةورية وهةةو مةةا يةةنعلى بةةدورق علةةى تطةةور اتتطةةاديات الةةدول وتعطية ع لةةة
التنمية االتتطادية .وخالل العقد املاضي 2000م2010-م تعرضت السلطنة إلعطارين
اسةةتوائي( (حنةةواء مناخيةةة اسةةتثنائية) همةةا جونةةو 2007م و فيةةت 2010م ،وتسةةووت
األمطار الغزيرة املطاوبة بفيضانات عالية وتوية يف دمار واسع النطاق مش خمتلة الةو
التاتية والطرق وخطةو االتطةاالت وخطةو امةدادات امليةاق العامةة ،باإلضةافة ائ تةدمري
العديد من املزارع واملواني واملمتللات اخلاصة .وادراكًا من اجلمعية العُمانية للمياق بأهميةة
وضرورة توحيد جهود اخلرباء واملعنةي( بامليةاق لتوةادل املعةارف واخلةربات يف ةال األعاصةري
املدارية والفيضانات املفاجئةة  ،وكةلل ا ةد مةن اآلرةار السةلوية اةلق ال ةواهر الطويعيةة
باإلضافة ائ تطةوير ن ةم ادارة خمةاار اللةوارط الطويعيةة يف وتةت مولةر ،وتطةوير ن ةم
رصد التالير اليت من شأنها حن تسهم يف التنو واالستعداد اا فقد تامةت اجلمعيةة بتنفيةل
رالط نةدوات سةابقة يف حعةوام 2011م و2012م والثالثةة يف عةام 2013م .وبنةاء علةى
الن اح اللوري للندوات الثالط السابقة تعتزم اجلمعية العُمانية للمياق تن يم "الندوة الرابعة
بهدف التعرف على ما مت حتقيقه من اجراءات واستعدادات من تو اجلهات املعنية جملابهةة
مث هلق ال واهر الطويعية يف املستقو .
حهداف الندوة
 القاء الضوء على جتربة السلطنة يف ابهة األعاصري والفيضانات املفاجئةة  ،والةدروس
املستفادة.
 اسةةتعرام مةةا حققتةةه اجلهةةات املاتطةةة يف ةةال االحتيااةةات الالةمةةة للتقلي ة مةةن
خماار الفيضانات.
 التعةةرف علةةى التقنيةةات ا ديثةةة وا لةةول املتاةةلة للتقلية وا ةةد مةةن اآلرةةار السةةلوية
لألعاصري والفيضانات املفاجئة.
 الت ارب العاملية يف ال االستعدادات ملواجهة االعاصري واإلغارة واإلنقاذ .
مواعيد هامة :
 30 اغسطى 2018م :آخر موعد لتقديم ملاطات العروم التقدميية.
 15 سوتمرب 2018م :آخر موعد لتأكيد ا ضور.
 oترس امللاطات ائ اجلمعية العُمانية للمياق omanws@gmail.com :
ahmed.albarwani@gmail.com
 oم .احمد البرواني

املشاركون
 الل نة الوانية للدفاع املدني
 شراة عمان السلطانية
 وةارة الدفاع.
 اخلرباء واملتاطط( يف ال الفيضانات.
 اجلمعية العُمانية للمياق
 وةارة الولديات اإلتليمية وموارد املياق
 وةارة الزراعة والثروة السملية
 وةارة الويئة والش ون املناخية
 وةارة النق واالتطاالت
 اايئة العامة لللهرباء واملياق
 اجلامعات واللليات واملعاهد
 املديرية العامة لألرصاد اجلوية
 اايئة العامة للدفاع املدني واالسعاف
 الل نة الوانية للربنامج اايدرولوجي الدولي
 وةارة الطاة
 اايئة العامة للمازون الغلائي

حماور الندوة :
 االسةةتعدادات واخلةةربات امللتسةةوة يف مواجهةةة مثةة هةةلق
ال واهر الطويعية.
 التعريةة باألعاصةةري املداريةةة (نشةةأتها وحسةةواب تلونهةةا ،
األنواء املناخية املطاحوة اا).
 التقلي وا د من اآلرار السلوية لألعاصري.
 دور م سسات اجملتمع املدني واإلعالم للتقلي من خماار
الفيضانات.
 اآلرةةار االتتط ةادية واالجتماعيةةة لألعاصةةري والفيضةةانات
املفاجئة.
 القاء الضوء على تأرري األعاصري على التطميمات
ااندسية للمنشآت املائية والونية التاتية.
 التغيريات املناخية واألعاصري والفيضانات املفاجئة.
اللغةةةة الرمسيةةةة للنةةةةةةةةةدوة :
اللغة العربية واللغة اإلجنليزية  -الرتمجة الفورية غري متوفرة
رسةةةةةةةةةةةةةةةةوم التس يةةةةةةةةةةةةة :
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاناً
الداعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــون :

امللان  :مسقط
برنامج ورشة العم :
 املتادرون الرئيسيون
 حماضرات/عروم مرئية من تو املشارك(
من خمتل املواضيع املتعلقة بقطاع املياق.

املن مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةون :

The 4th Symposium on Tropical Cyclones and Flash Floods
(Evaluation of the Sultanate's Experience and Lessons Learned after Guno and Phet Cyclones)
8 — 9 October 2018, Muscat- Sultanate of Oman.
Introduction
The exceptional climatic conditions, including cyclones and
flash floods, are one of the most important challenges facing the
world, especially in recent times, lead to significant financial and
human losses, which in turn is reflected in the development of
the economies of countries and the disruption of economic
development. During the last decade in 2000 the Sultanate was
hit by two hurricanes (exceptional climatic conditions); Guno in
2007 and Phet in 2010. Heavy rains accompanied by high and
strong floods have caused extensive destruction involving
various infrastructures, roads, communication lines and public
water supply lines, as well as the destruction of many farms,
buildings and private property. Recognizing the importance and
necessity of unifying the efforts of experts and water
stakeholders to exchange knowledge and experience in the field
of tropical cyclones and flash floods, as well as reducing
negative impacts of natural disasters, in addition to the early
development of natural disaster risk management systems and
the development of early warning systems that would contribute
to forecasting and preparedness, the Oman Water Society has
organized three previous symposiums in 2011, 2012 and 2013.
Based on the great success of the previous three symposium’s,
the Omani Water society intends to organize the fourth
symposium in order to highlight the actions and preparations
made by the concerned authorities to confront such natural
phenomena in the future.
Workshop Objectives
 Highlight the Sultanate's experience in mitigating cyclones,
flash floods and lessons learned.
 Review the achievements of concerned authorities in the
field of precautions to reduce the risk of flooding.
 Overview the latest technologies and solutions to reduce
the negative effects of cyclones and flash floods.
 Global experiences in cyclone preparedness, relief and
rescue preparations.

Participants
o National Committee for civil Defense.
o Royal Oman Police.
o Ministry of Defense.
o Experts and Specialists in the field of floods.
o Oman Water Society.
o Ministry of Regional Municipalities and
Water Resources.
o Ministry of Agriculture and Fisheries.
o Ministry of Environment and Climate Affairs.
o Ministry of Transport and Communications.
o Public Authority for Electricity and Water.
o Universities, Collages and Institutions.
o Directorate General of Meteorology.
o Public Authority of Civil Defense and
Ambulance.
o Oman National Committee for IHP.
o Ministry of Health.
o Public Authority for stores and food reserves.

Venue: Muscat

Sponsor

Registration Fees: Free

Symposium Topics
 Preparedness and experiences gained in facing such
natural phenomenon.
 Definition of tropical cyclone (inception and the
reasons for their formation, adverse weather
conditions associated with them).
 Reduce and limit the negative effects of cyclones.
 The role of civil society institutions and media to
reduce the risk of flooding.
 Economic and social impacts of cyclones and flash
floods.
 Spot the light on the impact of cyclones on the
engineering design of water facilities and
infrastructure.
 Climate change, cyclones and flash floods.
Symposium structure
The Symposium program will include:
o Keynote speaker (s) and presentations by participants.
Symposium Official Language : Arabic and English
no simultaneous translation
Important Dates
o Submission of Abstracts : 30th August , 2018
o Confirmation of Attendance : 15th September. 2018
o Please send Abstracts to Omanws@gmail.com,
Ahmed al Barwani ahmed.albarwani@gmail.com

Organizer

