
)SMILER+( م واملساءلة والتعلم خريطة عملية تطوير نظام الرصد  والتقي�ي

م ال�خطوة الثانية: التصم�ي
م مكونات نظام الرصد  عقد ورشة عمل لتصم�ي
ن دعم  �� م�ي ديد. تص� م واملساءلة والتعلم ال�ج والتقي�ي
ن إلى ملفات رقمية وإعداد  )ICT4D( لتحويل ال��ماذ��
م  عة مكونات نظام الرصد والتقي�ي قاعدة بيانات. مرا�ج
از هذه املكونات. واملساءلة والتعلم واختبارها وإنحج

ال�خطوة 1: التخطيط
ن املشروع للتحقق من صحة  ىي هات املعنية �� التعاون مع ال�ج
م  م املشروع وتطوير خطة الرصد والتقي�ي مكونات تصم�ي
يسية األخرى املذكورة  ات الر�ئ واملساءلة والتعلم واملخر�ج
.)SMILER+( أدناه. تحديد موعد انعقاد ورشة عمل

ات ال�خطوة 1 مخر�ج

م واملساءلة والتعلم	  عة متطلبات سياسة الرصد والتقي�ي م مرا�ج قوا�ئ
 	 )PMP( م واملساءلة والتعلم )خطة إدارة األداء خطة الرصد والتقي�ي

))PIRS( عية ملؤشر األداء او الورقة املر�ج
 	)DIP( طة التنفيذية املفصلة ال��
 	)IPTT( دول تتبع أداء املؤشر �ج
دول تقرير مؤشر الشريك	  �ج
م واملساءلة والتعلم	  عة مكونات نظام الرصد والتقي�ي مة مرا�ج قا�ئ
عة االمتثال للبيانات على املستوى القطري	  مة مرا�ج قا�ئ
ابة 	  عة والشكاوى واالستحج ورقة عمل تخطيط آلية التغذية الرا�ج
لة التعلم	  أس�ئ

ات ال�خطوة 2 مخر�ج

هات املعنية	  خطة التواصل مع ال�ج
ط( تدفق البيانات	  خريطة )خرا�ئ
عة 	  ن آللية التغذية الرا�ج ىي الرسم البيا��

ابة والشكاوى واالستحج
مع البيانات 	  اس�تمارات �ج

مات والتعل�ي
خطة التعلم	 
ن التقارير	  نماذ��
دول مواعيد استحقاق التقارير	  �ج

ال�خطوة 3: بدء املشروع
يه وتدريب موظفي املشروع والشركاء  تو�ج
رهم من  ن وغ�ي �� �تمع واملتطوع�ي وأفراد املحج
م  هات املعنية على نظام الرصد والتقي�ي ال�ج
واملساءلة والتعلم.

ال�خطوة 4: التنفيذ
مع البيانات وتحليلها  م واملساءلة والتعلم: �ج تنفيذ نظام الرصد والتقي�ي
عات  راء مرا�ج عة املس�تمرة، القيام بإ�ج ر واملرا�ج واستخدامها. من خالل التفك�ي
ودة والكفاءة.   ن ال�ج �� م واملساءلة والتعلم لتحس�ي على نظام الرصد والتقي�ي
يه فريق  رة، وإعادة تو�ج رات كب�ي هات املانحة إذا كانت التغي�ي ال�تماس موافقة ال�ج
املشاريع وتدريبهم �سب االقتضاء.

ميع ال�خطوات يسية ل�ج املصادر الر�ئ

 	MEAL DPro الدليل ل
ن خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 	  ىي ن البيانات املسؤولة �� م ومبادى� ق�ي
 	)+SMILER( ر دليل تيس�ي
 	ProPack I
م	  يهات بشأن الرصد والتقي�ي تو�ج
م واملساءلة والتعلم 	  راءات الرصد والتقي�ي  سياسات وإ�ج
ر إدارة مشاريع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 	  البوصلة: معاي�ي

ط الزم���ي م ال�� ر �حج ال يمكن تغي�ي
اليوم 0 اليوم 90 اليوم +180 سنوي + متوسط املدة

م املشروع تصم�ي

EXAMPLE PROJECT MANAGEMENT CYCLE

بدء املشروعتنفيذ املشروع ة والفرصة ن ال�تمويلتحديد ال�ا�ج �خ رح وتأم�ي تقديم املق�ت إغالق املشروع

ىي   املساهمة ��
مي والقطاعي م واملساءلة والتعلم التعلم التنظ�ي والتقي�ي

 
تطوير نظام الرصد  

3
4

2

1

م املشروع ات تصم�ي مخر�ج

 	)TOC( ر نظرية التغي�ي
 	)RF(  �� إطار النتا�ئ
اإلطار املنطقي أو (إطار املشروع(	 
م واملساءلة والتعلم	  سرد الرصد والتقي�ي
م واملساءلة والتعلم	  انية الرصد والتقي�ي ر� م�ي

ت وتحليلها واستخدامها
ججمع البيانا

+

https://www.crs.org/about/compliance/crs-responsible-data-values-principles
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/propack-i-crs-project-package
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/propack-i-crs-project-package
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/guidance-monitoring-and-evaluation
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning
https://crsorg.sharepoint.com/sites/Monitoring-Evaluation-Accountability-and-Learning
https://compass.crs.org/


م التصم�ي الثانية:  ال�خطوة 

م واملساءلة والتعلم  م مكونات نظام الرصد والتقي�ي عقد ورشة عمل لتصم�ي
ن إلى ملفات رقمية وإعداد قاعدة  ن دعم )ICT4D( لتحويل ال��ماذ�� �� م�ي ديد. تص� ال�ج

م واملساءلة والتعلم واختبارها  عة مكونات نظام الرصد والتقي�ي بيانات. مرا�ج
از هذه املكونات. وإنحج

األنشطة

)+SMILER( ن عملية ىي ن والشركاء للمشاركة �� �� ر املوظف�ي  1  تحض�ي
يسية، مثل ال�ماية أو  ن إلى )SMILER+( واملواضيع الر�ئ �� يه املشارك�ي  تو�ج

م واملساءلة والتعلم،  م األساسية للرصد والتقي�ي البيانات املسؤولة أو املفاه�ي
ة. وتخصيص مواد للقراءة قبل عقد ورشة العمل �سب ال�ا�ج

م واملساءلة والتعلم  2  صياغة مسودة مكونات نظام الرصد والتقي�ي
م واملساءلة والتعلم.   عقد ورشة عمل إلنشاء مكونات نظام الرصد والتقي�ي
ة  عتها واختبارها �سب ال�ا�ج وضع خطة عمل الستكمال املكونات، ومرا�ج

بعد ورشة العمل.

 3  االختبار والتنقي� 
از هذه األدوات. العمل  ن التقارير وإنحج مع البيانات ونماذ�� اختبار أدوات �ج

مع فريق عمل )ICT4D( لتكوين منصات قياسية لتلبية املتطلبات الفريدة  
يات املشروع. لبيانات ومر�ئ

من املسؤول؟

أساس�ي 
يس املشروع	  مدير املشروع أو ر�ئ
م واملساءلة والتعلم	  منسق الرصد والتقي�ي
ميسر ورشة العمل	 

املشاركون اآلخرون
م واملساءلة والتعلم 	  ن للرصد والتقي�ي املستشار الف���ي
ن القطاع	  ىي خدمات االغاثة الكاثوليكية والشريك الريادي ��
ن خدمات االغاثة 	  ىي م واملساءلة والتعلم �� موظفو مشروع الرصد والتقي�ي

الكاثوليكية واملؤسسة الشريكة

البوصلة

يس�ي 4 راء الر�ئ املعيار 7 ، اإل�ج

التخطيط  :1 ال�خطوة 

م املشروع  ن املشروع للتحقق من صحة مكونات تصم�ي ىي هات املعنية �� التعاون مع ال�ج
يسية.  يه الر�ئ ق التو�ج م واملساءلة والتعلم ووثا�ئ وتطوير خطة الرصد والتقي�ي

.)SMILER+( تحديد موعد انعقاد ورشة عمل

األنشطة

م املشروع  1  التحقق من صحة مكونات تصم�ي
م الشركاء  م املشروع، �� ر للتحقق من صحة تصم�ي زء من أنشطة أك�ج كحج
مة على األدلة، وتنقي� أهداف املشروع  ر القا�ئ عة نظرية التغي�ي ن مرا�ج ىي ��

عة املحتوى  راضاته املهمة، وتحديث املؤشرات وطرق القياس، ومرا�ج واف�ت
انية  ر� ود م�ي م واملساءلة والتعلم، والتأكد من و�ج السردي للرصد والتقي�ي

م واملساءلة والتعلم. مناسبة للرصد والتقي�ي

م واملساءلة والتعلم  2  وضع تصور ملكونات نظام الرصد والتقي�ي
ن املشروع إلنشاء املكونات التأسيسية لنظام الرصد  ىي هات املعنية ��  إشراك ال�ج

ميع املؤشرات املحددة من خطوة  ن �ج م واملساءلة والتعلم. تحديد ودم�� والتقي�ي
 �� ن ذلك النتا�ئ ىي م واملساءلة والتعلم، بما �� ن خطة الرصد والتقي�ي ىي م املشروع �� تصم�ي
دمات االغاثة الكاثوليكية ومؤشرات إدارة سلسلة اإلمداد، �سب  العاملية ل��
طة  ن ال�� ىي فيف والتوثيق �� ن والتوقيت للرصد ال�� ر� رك�ي االقتضاء.  تحديد مسار ال�ت

ودتها. عة كافة املستندات من �يث اك�تمالها و�ج التنفيذية املفصلة.  مرا�ج

لسات العمل  3  التخطيط لورشة العمل أو �ج
ب أن يحضر. تحديد ميسر لورشة  تحديد موعد انعقاد ورشة العمل، ومن يحج

م واملساءلة  العمل وتزويدهم بنظرة عامة �ول متطلبات الرصد والتقي�ي
.)+SMILER( ا ألداة تخطيط ورشة العمل والتعلم وقرارات التخطيط وف�تً

من املسؤول؟

أساس�ي 
 	)COP( يس املشروع مدير املشروع )PM(  أو ر�ئ
م واملساءلة والتعلم	  منسق الرصد والتقي�ي

املشاركون اآلخرون
ميسر ورشة العمل	 
م واملساءلة والتعلم 	  ن للرصد والتقي�ي املستشار الف���ي
ن القطاع	  ىي خدمات االغاثة الكاثوليكية والشريك الريادي ��

البوصلة

املعيار 7

3: بدء املشروع ال�خطوة 

رهم  ن وغ�ي �� �تمع واملتطوع�ي يه وتدريب موظفي املشروع والشركاء وأفراد املحج تو�ج
م واملساءلة والتعلم. هات املعنية على نظام الرصد والتقي�ي من ال�ج

األنشطة

يه  1.  التو�ج
هات  رهم من ال�ج ن وغ�ي �تمع املحلىي يه موظفي املشروع والشركاء وأفراد املحج تو�ج

م واملساءلة والتعلم، مع إبراز كيفية تلبية  املعنية إلى نظام الرصد والتقي�ي
. �� ر النتا�ئ ن تفس�ي ىي ر الفرص للمشاركة �� اتهم من املعلومات وتوف�ي ا�تيا�ج

 2  التدريب
هات املعنية على  رهم من ال�ج ن وغ�ي �� تدريب موظفي املشروع والشركاء واملتطوع�ي

م واملساءلة والتعلم، ��ت� ي�تمكنوا من أداء أدوارهم  مسؤوليات الرصد والتقي�ي
رة  راء تدريبات تنشيطية طوال ف�ت ومسؤولياتهم أثناء التنفيذ. التخطيط إل�ج

تنفيذ املشروع.

من املسؤول؟

أساس�ي 
م واملساءلة والتعلم	  منسق الرصد والتقي�ي

املشاركون اآلخرون
يس املشروع	  مدير املشروع أو ر�ئ
ن خدمات االغاثة 	  ىي م واملساءلة والتعلم �� موظفو مشروع الرصد والتقي�ي

الكاثوليكية واملؤسسة الشريكة
ن القطاع	  ىي خدمات االغاثة الكاثوليكية والشريك الريادي ��

التنفيذ  :4 ال�خطوة 

مع البيانات وتحليلها  م واملساءلة والتعلم: �ج تنفيذ نظام الرصد والتقي�ي
عات  راء مرا�ج عة املس�تمرة، القيام بإ�ج ر واملرا�ج واستخدامها. من خالل التفك�ي

ودة والكفاءة.  ال�تماس  ن ال�ج �� م واملساءلة والتعلم لتحس�ي على نظام الرصد والتقي�ي
يه فريق املشاريع  رة، وإعادة تو�ج رات كب�ي هات املانحة إذا كانت التغي�ي موافقة ال�ج

وتدريبهم �سب االقتضاء.

األنشطة

عة والتنقيح  1  املراجج
ودة البيانات من خالل الزيارات امليدانية املنتظمة،  راء فحوصات خفيفة ل�ج إ�ج

�تماعات املشروع  ودة البيانات واستخدامها أثناء ا�ج لة �ول �ج ن أس�ئ وإدرا��
ر�ة. هات املعنية بشأن أي تحديات أو إصال�ات مق�ت ارية. التواصل مع ال�ج ال�ج

ر   2  أنشطة التفك�ي
ر،  م واملساءلة والتعلم أثناء أنشطة التفك�ي مناقشة فعالية نظام الرصد والتقي�ي

مات  ن تقي�ي ىي م واملساءلة والتعلم �� لة �ول نظام الرصد والتقي�ي ن أس�ئ وإدرا��
م واملساءلة والتعلم لتلبية  منتصف املدة.  تحديث نظام الرصد والتقي�ي

مان إسهامها  ن نوعية البيانات لص� �� ات املتطورة من املعلومات وتحس�ي اال�تيا�ج
هات املعنية  رها.  التواصل مع ال�ج ن وتأث�ي رام�� ودة ال�ج ن اإلدارة التكيفية و�ج ىي ��

 �� يه املوظف�ي هات املانحة، وإعادة تو�ج رات، وال�تماس موافقة ال�ج بشأن التغي�ي
وإعادة تدريبهم.

?WHO IS REPONSIBLE

 Primary
من املسؤول؟

أساس�ي 
م واملساءلة والتعلم	  منسق الرصد والتقي�ي
يس املشروع	  مدير املشروع أو ر�ئ

املشاركون اآلخرون
ن خدمات االغاثة 	  ىي م واملساءلة والتعلم �� موظفو مشروع الرصد والتقي�ي

الكاثوليكية واملؤسسة الشريكة
م واملساءلة والتعلم 	  ن للرصد والتقي�ي املستشار الف���ي

البوصلة

يس�ي 3 راء الر�ئ املعيار 11، اإل�ج
يس�ي 4  راء الر�ئ املعيار 11، اإل�ج
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https://compass.crs.org/startup/standard7/keyaction4
https://compass.crs.org/startup/standard7/keyaction4
https://compass.crs.org/startup/standard7
https://compass.crs.org/startup/standard7
https://compass.crs.org/implementation/standard11/keyaction3
https://compass.crs.org/implementation/standard11/keyaction3
https://compass.crs.org/implementation/standard11/keyaction4
https://compass.crs.org/implementation/standard11/keyaction4

