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 الورشة التدريبية الفنية اإلقليمية حول

 إطالق عملية رصد إطار سنداي في المنطقة العربية 

 ونظام إحصاء خسائر الكوارث الجديد

 فندق رويال ماكسيم باالس كمبنسكي  │ 2018مارس/آذار  15 – 13│

 │جمهورية مصر العربية  –القاهرة  │

 
 

 مسودة جدول األعمال
 

 

 مارس/آذار 13الثالثاء اليوم األول: 

 
 تسجيل المشاركين

 

 
08:30 – 09:00 

 
 كلمات ترحيبية

المكتب اإلقليمي  – للحد من مخاطر الكوارث مكتب األمم المتحدةالسيد سوجيت كومار موهانتي، رئيس،  •
 للدول العربية

 المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حكومة جمهورية مصر العربية كلمة مركز •
 

 
09:00 – 09:15 

 
 نبذة عامة عن الورشة

للحد من مخاطر  حليل الخطر، مكتب األمم المتحدةمسؤول إدارة برنامج معرفة وت –السيدة سايرة أحمد  •
 المكتب اإلقليمي للدول العربية – الكوارث

 

 
09:15 – 09:25 

 
 للحد من مخاطر الكوارثإطار سنداي 

 القفزة األمامية إلى نظام رصد موضوعي –تذكير مقتضب: من هيوغو إلى سنداي  •

المكتب اإلقليمي للدول  – للحد من مخاطر الكوارث مكتب األمم المتحدةنائب الرئيس،  –السيد فادي الجنان  •
 العربية

 

 
09:25 – 09:45 

 

 إطار سنداي وربطه مع أهداف التنمية المستدامة نظام رصدتطوير مؤشرات و •

كيف يمكن استخدام رصد إطار سنداي في التأثير على القرارات السياسية والبرامجية على المستويين الوطني  •
 واإلقليمي؟

 2019و 2018المواعيد الرئيسية إلعداد التقارير لعامي  •
 

 
09:45 – 10:30 

 11:00 – 10:30 استراحة شاي/قهوة

 
 غايات ومؤشرات إطار سنداي

 ما هي غايات ومؤشرات سنداي؟ •

 أي الغايات والمؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة؟ •

 وتعريفات الحد من مخاطر الكوارث اإلرشاد الفنيمالحظات نبذة عامة عن  •
 

 
11:00 – 11:45 

 
 االلكتروني إلطار سنداي  نظام الرصد

 
11:45 – 12:30 
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 الوصول إلى النظام اإللكتروني؟كيف يستطيع نقاط اتصال إطار سنداي  •

 اإلرشادات اإلدارية لرمز الدخول الحاسبي واألدوات االلكترونية المستخدمة في التدريب. •

 إطار سنداي )اللغات، والميزات الرئيسية، الخ( نظام رصدجولة سريعة على نسخة التدريب على  •
 

 14:00 – 12:30 الغداء

 
 نظام الرصداألدوار المختلفة ضمن 

 إطار سنداي؟ نظام رصدما هي األدوار المختلفة في  •

 كيف يمكن للشركاء اآلخرين مشاركة البيانات ومساعدة الدول في إعداد التقارير؟ •

 تمرين مصفوفة الدولة •
 

 
14:00 – 14:45 

 
 اإلقالععملية 

 (3إلى  1الخطوات من  بخطوة:دليلك خطوة اإلعداد األولي للنظام ) •
 

 
14:45 – 15:30 

 
 بيانات التعريفإعداد 

 (4الخطوة  دليلك خطوة بخطوة:إدخال بيانات لقاعدة البيانات الشاملة ) •
 

 
15:30 – 16:45 

 
 إطالق االستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في مصر

 

 
16:45 – 17:45 

 
 استراحة 

 

 
17:45 

 

 مارس/آذار 14األربعاء : الثانياليوم 
 

09:00 – 10:30 

 

 (5الخطوة  دليلك خطوة بخطوة:) Bو Aالغايات  –إدخال البيانات 

 المتطلبات الدنيا للبيانات •
 تصنيف البيانات •
 التحقق من صحة البيانات •
 خيارات إلدخال البيانات إلى النظام )مثال. المدخالت اليدوية أو التحميل( •
 على النظام؟كيف يتم عمل الحسابات  •

 

 استراحة شاي/قهوة 11:00 – 10:30
 

11:00 – 12:30 
 

 (5الخطوة  دليلك خطوة بخطوة:) Eو Cالغايات  –إدخال البيانات 

 المتطلبات الدنيا للبيانات •
 تصنيف البيانات •
 التحقق من صحة البيانات •
 خيارات إلدخال البيانات إلى النظام )مثال. المدخالت اليدوية أو التحميل( •
 كيف يتم عمل الحسابات على النظام؟ •
   Eإلى  Aالتدريب العملي الكتساب الخبرة في إعداد التقارير عن الغايات من  •

 

 الغداء 14:00 – 12:30
 

14:00 – 15:15 
 

  Eإلى  Aالتدريب العملي الكتساب الخبرة في إعداد التقارير عن الغايات من استمرار 

 استراحة شاي/قهوة 15:30 – 15:15
 

15:30 – 16:30 
 

 لليوم الجلسة الختامية

 اليوم األول التوقعات منمراجعة  –أسئلة وإجابات  •
، Gو Fالمواعيد المستقبلية للميزات التي سيتم إطالقها )غايات  –الخطوات التالية في إعداد التقارير  •

 والمؤشرات المخصصة، وخط األساس(
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 تقييم الدورة •
 

 

16:30 – 17:30 
 

 مساعدة إضافية
التدريبي االلكتروني أو استخدام نظام  نظام الرصدوصول مفتوح إلى الحاسبات للمشاركين ليستمروا في استخدام 

 الرصد الحقيقي مع اإلرشاد من قبل الميسرين بهدف الممارسة أو إدخال بيانات حقيقية لدولهم. 
 

 

 مارس/آذار 15الخميس : لثاليوم الثا
 

 
 09:00 – 09:30 

 
 نظام إحصاء خسائر الكوارث في المنطقة العربيةمقدمة إلى 

للحد من مخاطر  حليل الخطر، مكتب األمم المتحدةمسؤول إدارة برنامج معرفة وت –السيدة سايرة أحمد  •
 المكتب اإلقليمي للدول العربية – الكوارث

 

 
09:30 – 10:30 

 
 نظام إحصاء خسائر وأضرار الكوارث الجديد

 

 شاي/قهوة استراحة 11:00 – 10:30
 

11:00 – 12:30 
 

 سنداي (DesInventarقواعد بيانات خسائر الكوارث ) تدريب عملي على
 

 استراحة غداء 14:00 – 12:30

 
14:00 – 15:30 

 
 سنداي (DesInventarقواعد بيانات خسائر الكوارث )عملي على التدريب استمرار ال

 
 استراحة شاي/قهوة 16:00 – 15:30

 
16:00 – 16:30 

 
 الطريق إلى قواعد بيانات خسائر الكوارث في المنطقة العربية

 

 
16:30 – 17:00 

 
 ملخص أعمال الورشة وكلمات ختامية

المكتب اإلقليمي  – للحد من مخاطر الكوارث مكتب األمم المتحدةالسيد سوجيت كومار موهانتي، رئيس،  •
 للدول العربية

 

 


