
 )+SMILER(أداة تخطيط ورشة عمل

+

  )CoPs( هو دعم مديري املشاريع  ورؤساء املشاريع)+SMILER( يعد الغرض من أداة تخطيط ورشة عمل
ر  زء من أنشطة أك�ب �ة. سي�تم استكمال بعض خطوات التخطيط تلك، ك�ب م ورش عمل )SMILER+( نا�ب لتنظ�ي

م واملساءلة والتعلم  أو  ب استكمال خطوات أخرى بالتعاون مع منسق الرصد والتقي�ي لبدء املشروع، بي�نما ي�ب
ميسر )SMILER+(، إذا كان متاً�ا(.

ج ورؤساء املشاريع )CoPs( تكييف أداة التخطيط هذه لتعكس خطوات التخطيط  رام�� ب على مديري ال�ب ي�ب
ج أداة  ىي ابات واملال�ظات األخرى �ن ج سياق التشغيل. ستكون القرارات واإل�ب ىي ج ستكون مفيدة �ن األخرى ال�ت�ي

يع الفرق على إدخال معلومات  ًدا مليسري ورشة عمل )SMILER+(، وي�تم تش�ب التخطيط املك�تملة مفيدة �ب
ج األداة لهذا الغرض. ىي وافية �ن
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يسية لة الر�ئ األس�ئ
ابات / القرارات اإل�ج

م واملساءلة والتعلم م الرصد والتقي�ي تصم�ي

من أنشطة الت�قق من ص�ة  م واملساءلة والتعلم �ن م نظام الرصد والتقي�ي ق تصم�ي الت�قق من ص�ة وثا�ئ
م املشروع ككل.. تصم�ي

ة على نظام الرصد  يسية وقضايا املشاريع الحر�ب ت�ديد ما إذا كانت )وكيف( ستنعكس املخاطر الر�ئ
م واملساءلة والتعلم. والتقي�ي

م واملساءلة والتعلم أو  ج خطة الرصد والتقي�ي ىي دمات اإلغاثة الكاثوليكية  ذات الصلة �ن ج العاملية لحن �� ج النتا�ئ دم��
عية ملؤشرات األداء. الورقة املر�ب

عية ملؤشر  م واملساءلة والتعلم أو الورقة املر�ب ج خطة الرصد والتقي�ي ىي ميع املؤشرات �ن كتابة تعريفات لحب
األداء.

م واملساءلة والتعلم. م وتنفيذ نظام الرصد والتقي�ي انية املتا�ة لتصم�ي رن تأكيد امل�ي

ج التوصيفات الوظيفية للمشروع واملخطط  ىي م واملساءلة والتعلم �ن انعكاس مسؤوليات الرصد والتقي�ي
مي. التنظ�ي

م واملساءلة والتعلم متطلبات نظام الرصد والتقي�ي

م واملساءلة والتعلم. ج نظام الرصد والتقي�ي ىي ج ستنعكس �ن هة املان�ة ال�ت�ي ت�ديد متطلبات الحب

راءات  م واملساءلة والتعلم لت�ديد سياسات وإ�ب عة تخطيط متطلبات الرصد والتقي�ي مة مرا�ب إكمال قا�ئ
م واملساءلة  ج الرصد والتقي�ي ىي يدة ذات األولوية  �ن م واملساءلة والتعلم )MPPs(، واملمارسات الحب الرصد والتقي�ي

م والتنفيذ. والتعلم، وتطبيقها، وم�ت� ي�تم ذلك أثناء التصم�ي

م واملساءلة والتعلم. ج تنطبق على نظام الرصد والتقي�ي ت�ديد متطلبات الحكومة الوطنية أو امل�لية ال�ت�ي

الرصد

طة التنفيذية املفصلة للمشروع. ج الحن ىي فيفة �ن ج توقيت أنشطة الرصد الحن دم��

م  زء من نظام الرصد والتقي�ي ج سي�تم متابعتها، ك�ب طة التنفيذية املفصلة ال�ت�ي ت�ديد األنشطة من الحن
واملساءلة والتعلم.

 ت�ديد ما إذا كان املشروع سيعمل على تكييف أدوات الرصد الحالية أو تطوير أدوات من الصفر.

مع بيانات الرصد. ج سي�تم استخدامها لحب ية أخذ العينات ال�ت�ي ت�ديد منه�ب

مع البيانات. مع وتوثيق املوافقة أو القبول املتعلقة برصد �ب وضع خطة لحب

املساءلة

رح. هات املعنية املستخدم أثناء تطوير املق�ت ت�ديد مكان ت�ليل الحب

عة والشكاوى  ج آليات التغذية الرا�ب ىي ج سي�تم استخدامها �ن مة( ال�ت�ي ديدة أو القا�ئ ت�ديد القنوات )الحب
اصة باملشروع . ابة  الحن واالست�ب

ابة )SMILER+( لكل قناة  من  عة والشكاوى واالست�ب إكمال ورقة عمل تخطيط آلية التغذية الرا�ب
ابة. عة والشكاوى واالست�ب قنوات آلية التغذية الرا�ب

ابة. عة والشكاوى واالست�ب ت�ديد متطلبات الشركاء املرتبطة بآلية التغذية الرا�ب

ابة. عة والشكاوى واالست�ب هات املان�ة املرتبطة بآلية التغذية الرا�ب ت�ديد متطلبات الحب

ت�ديد ما إذا كان التدريب �ول سياسات الحماية سيكون مفيًدا قبل )أو أثناء( ورشة عمل 
.)+SMILER(

التعلم  

لة التعلم على مستوى املشروع. تطوير أس�ئ

دمات. ج تخص القطاع أو الحن داول أعمال التعلم ال�ت�ي ت�ديد أي روابط ب�ب
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إدارة البيانات

االنتهاء من أداة دعم توافق البيانات على املستوى القطري.

م األثر على الحنصوصية. راء تقي�ي إ�ب

مع البيانات، وتخزينها،  زء من �ب ل الت�نمية ك�ب يا املعلومات واالتصاالت من أ�ب ت�ديد استخدام تكنولو�ب
وت�ليلها.

ت�ديد قاعدة البيانات وخطط تخزين البيانات.

هات املعنية. راءات �ماية البيانات ومشاركة البيانات للشركاء والحب تطوير إ�ب

)+SMILER( تخطيط ورشة عمل

م واملساءلة والتعلم  ج ورشة العمل من موظفي الرصد والتقي�ي ىي ج �ن �ن ج املناسب من املشارك�ي ت�ديد املزي��
ج خدمات اإلغاثة الكاثوليكية واملؤسسة الشريكة. ىي وموظفي القطاع �ن

اختيار مكان ورشة العمل.

ت�ديد توقيت وتواريخ ورشة العمل.

سر ورشة العمل )إنشاء نطاق عمل إذا كان مفيًدا(. ت�ديد م�يّ

م واملساءلة والتعلم أثناء ورشة العمل. موعة عمل للرصد والتقي�ي ت�ديد ما إذا كان سي�تم إنشاء م�ب

م واملساءلة والتعلم. إنشاء منصة لنشر املستندات ومشاركتها وإدارتها أثناء تطوير نظام الرصد والتقي�ي


