
 

 

 
 

 للشركاء مرجع  : CRSمن  ارة املشاريعإلد إلالكتروني "ومباسك" موقع

 

التي  معايير إدارة املشاريع مجموعة من (CRS)خدمات إلاغاثة الكاثوليكية  حّددت، 6112في العام  .1

 وفي مرحلة الحقة، . شاريعنامراعاتها في سائر مين إلى ى جاهدنسع
ً
 إلكترونيأنشات موقعا

ً
ر  ا

ّ
يوف

 ، دعمCompass سومباك إلدارة املشاريع، تحت إسم الالزمةواملوارد  إلارشادات
ً
ل في مجا  CRSوفي  ملا

 باللغات  سومباكيتوافر موقع . تحقيق معايير إدارة املشاريع
ً
 .إلاسبانية، واليرنسية، و إلانكليزيةحاليا

  أردناه، فقد ومباسكموقع  الذي يستهدفههم الجمهور ألاول   CRSمع أّن موفي  .6
ً
  موقعا

ً
. للجميع متاحا

 دارة املشاريع عىىإل  واملوارد املييدة اتالذين يلتمسون إلارشاد املعنيين جميع شركائها CRS لذا، تشّجع

رها هم و موفي يراعي عىى أن، سامبو كاستخدام 
ّ
 خطوة  املوقعضرورة تعديل إلارشادات التي يوف

ً
خطوة

 إلى . التنظيمية مع أنظمتهم وهيكليتهم لتتوافق
ً
 لتحسين معرفتهم سومباكقد يلجأ موفيو الشركاء أيضا

 .عملها وأدواتها وتوقعاتها إلدارة املشاريع وآلية CRS هجن  ب

   بين مدتها تتراوح )موجزة  تعليمية مقاطع فيديومجموعة  ، أعددناالجدد ومباسكملستخدم

 .قصوى بيعالية  سومباكافي تصّيح موقع  ، ملساعدتهم(ثالث دقائقدقيقة و 

إدارة تطبيقها عىى صلح يعىى السواء، و  التنمية وحاالت الطوارئ  مشاريععىى ومباس كإرشادات  تسري  .3

 .البرمجة املشاريع في كافة قطاعات

املراحل ألاربع التي تمّر بها  عىى امتدادالرئيسية إلدارة املشاريع  إلاجراءات حول  إلارشاد ومباسك يقّدم .4

لعين عىى. CRSدورة إدارة مشاريع 
ّ
 للعاملين في قطاعدليل إدارة املشاريع  بالنسبة إلى الشركاء املط

ص ،(PMD Pro) التنمية
ّ
 PMD Pro 1منهجية وفق CRSدورة إدارة مشاريع  املراحل ألاربع لخريطة تتلخ

 :آلات  بالشكل

  مشروع تصميممرحلة CRS   = منهجية وفق تحديد والتعريف المرحلةPMD Pro 

  مشروع انطالقمرحلة CRS  = منهجية وفق عداد والتخطي  إلا  مرحلةPMD Pro 

  مشروع تنييذمرحلة CRS   = منهجية وفق  التنييذمرحلةPMD Pro 

  مشروع غالقإمرحلة CRS   = منهجية وفق  منه الانتهاءمرحلةPMD Pro

                                                           
 . 6161آذار /التنمية، مارس في قطاع للعاملينإدارة املشاريع  الثانية من دليل الطبعة 1
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رها تعتمد
ّ
إدارة املشاريع أدوات ومياهيم و  ختصاصاتا عىى ومباسك موقع إلارشادات واملوارد التي يوف

عند  CRSلـ املناسب السياق بعد وضعها في، أعاله املشار إليهامنهجية إدارة املشاريع التنموية املستمدة من 

 . اللزوم

م في  آلياتتندرج 
ّ
 .ومباسك كافة صيحاتالرصد والتقييم واملساءلة والتعل

جراءات الرئيسية بخصوص إلا  إلارشاد ومباسك، يقّدم املشاريععىى امتداد املراحل ألاربع لدورة إدارة  .5

 :CRS إدارة مشاريع معايير  في معتمدةأربع فئات  ضمن ة املشاريعإلدار 

 تخطي  العمليات والبرامج وإدارتها 

 إلادارة املالية 

 إدارة املوارد البشرية 

 إشراك الجهات املانحة واملساءلة 

الع عىى  11-جائحة كوفيد في فّل إدارة املشاريع ب الالحقة عو التعديالتمتتبّ هّم قد ي .2
ّ
إرشادات الاط

 :، واملوارد ذات الصلةبشأن إلاجراءات الرئيسية التالية ومباسك

  مشاكلهرة مخاطر املشروع وحّل بشأن إدا 6، إلاجراء الرئيس ي 11املعيار 

  املوفيينبشأن رعاية  3الرئيس ي  ، إلاجراء14املعيار 

  انحة عىى مخاطر املشروع ومشاكلهبشأن إطالع الجهات امل 6، إلاجراء الرئيس ي 15املعيار 

  .والتغييرات الطارئة عليه

 ، بشأن كافة إلاجراءات الرئيسية ومباسالاستيادة من إرشادات ك ألّي مستخدم يزور املوقع ُيتاح .7
ً
فضال

 ألاخرى  الكثيرة ألادوات والنماذج واملوارد عن
ً
ما نليت انتباه. الجميع في متناول  التي يضعها أيضا

ّ
 إن

عىى عدٍد من وثائق السياسات الداخلية واملوارد املخصصة الستخدام  ومباسك إلى احتواء الشركاء

الع عليها أو تنزيلهافق ، والتي ال يحق للشركا CRSموفي  
ّ
لالستعالم أكثر عن هذا املوضوع، . ء الاط

 .ألاسئلة الشائعةالرجاء الرجوع إلى 

 تطلباتاملفي ضوء باستمرار عىى تحديثها وتحسينها  CRS تحرصللتعديل، وثيقة قابلة  ومباسك .8

عبر  آلاراء الواردةنرّحب بكل لذا، . التي نواجهها 11-كوفيد جائحةنتيجة  ملشاريعإدارة ا املستجدة في

، أو من خالل مراسلتنا عبر البريد إلالكترون  ومباسكالذي يظهر في صيحات  إبداء املالحظاتنموذج 

compass@crs.org.[  
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