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AFSDS EVALUATION 

Methodologies and best practices evolve through the analytical evaluation of 
applications that allows learning from actual experiences, highlighting critical issues 
in the evolution of the process and sharing informed knowledge; since methodologies 
are evolutionary and flexible, innovative and adaptive to every specific context, while 
knowledge thrives and matures through critical analysis of acquired experiences, 
wherefrom could be identified best practices of strategic planning and processes. 

The AFSDS represents a rich experience with the involvement of multiple and 
diversified partners, local and international, within a rather critical socio-political 
environment of instability and a context where planning for development and 
sustainable strategies, as well as participation and transparency, are not impregnated 
(not to say absent) in the prevailing socio-cultural background and practices. 

An analytical and retrospective evaluation of the AFSDS process as well as 
outcome, which extended over a period of nearly three years, constitutes the clue for 
better understanding, better appreciation and better decisions; and consequently will 
be very instructive in deriving broad lessons applicable to other programs and 
processes, and will constitute an invaluable and imperative input to eventual policy 
review, critical to transfer of knowledge, and assists indirectly to the 
institutionalization of the process. 

In any case, for efficiency purposes, the evaluation process has to complement 
the strategy process in all phases; it has to be initiated at the inception stages of the 
development strategy to be proceeded in further stages of implementation and results 
implications, as stipulated in the initial report1. 

Since TEDO has managed the AFSDS process all along, it is the available 
organism capable to conduct its evaluation process, pending the institution of the 
Technical Entity2. It should be performed founding on the analysis of the 
documentation through the AFSDS implementation period by TEDO and the main 
actors, with the participation of the partners, consultants and stakeholders, to ensure 
different perspectives and views are taken into consideration. 

The AFSDS process and outcome comprehensive evaluation will be 
instrumental in the “AFSDS Knowledge Management” component entrusted to TEDO 
within the programmed AFSDS process. 

The AFSDS development evaluation must encompass the following main 
issues: 

- The relevance and appropriateness of the AFSDS Strategic Lines response 
to the Initial Goals and expected impacts addressed at the initiation of the 
process. 

                                                 
1 Conceptual background for the significance of CDS analysis and evaluation, page 7 
2 Refer to “Proposed Organizational Framework”  in report  “Monitoring and Evaluation” 

page 7 
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- The efficiency of the process, the scheduling of activities, the coordination 
among the involved entities, the complementarity of the local and the 
international consultants and the coherence of their input. 

- The effectiveness of exploitation of the existing numerous pertinent 
references and studies, and the compliance or the observance of linkages 
with various development orientations established at the national level, and 
trends of development orientations at international and regional levels. 

- The efficacy of participation stimulating interaction, fulfilling the 
responsibilities of informing and being informed, fostering the direct 
involvement of stakeholders, motivating their engagement and raising the 
community awareness about development issues and processes. 

- The achievement of the strategic development process sustainability, 
engaging the commitment of both authorities and community in 
consensual objectives, and establishing the basis of the framework to 
sustain continuity and evolution of the process. 

The comparative analysis with similar experiences within cities, specifically 
having identical contexts, will be also very edifying as a learning tool highlighting the 
successes and soundness as well as the deficiencies or weaknesses of various 
experiences, and consequently driving best practices orientations. 

The evaluation of the AFSDS process and outcomes will enrich the 
experience, constitute a continuous learning process whereby experience gained is 
reviewed and fed-back into ongoing process, constitute a sound knowledge transfer 
and dissemination basis, and will establish the milestone for the monitoring and 
evaluation of the strategy implementation and future evolution. 
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INFORMATION DISSEMINATION 
AND COMMUNICATION 

Information considered as an important media of knowledge development, 
stimulating awareness and enhancing communication, the dissemination of city 
development information could be envisaged along two aspects or components: 

- Diffusion of Information. 

- Transfer of Knowledge and Best Practices exchange. 

Diffusion of Information 

City development information to be diffused and shared concerns the 
following: 

- City development indicators that could be diffused periodically in a regular 
basis in report formats, including the three tiers of indicators3: 

o  all purpose indicators, 

o city performance indicators 

o policy and program performance management indicators.  

- Methodologies and experiences of city development strategies, after their 
evaluation, highlighting successes and achievements as well as difficulties, 
shortfalls and critical issues.  

- Periodic reports on city development strategies, programs and projects, 
including progress and performance analysis and assessment. 

- State of the City reports issued biennially and widely diffused4. 

- Programs integrating city development indicators into city budgets or 
annual municipal reports, expressing the assimilation of the city 
development strategy in the "day to day" running of the city  

Information addresses the local citizens, particularly stakeholders, as well as 
worldwide cities and researchers along the globalization of city development issues. 

Since the reporting addresses diversified audiences it has to be carefully 
tailored to reach the largest categories of receivers or end-users, supported with 
illustrative graphical and map-based interfaces. 

The diffusion of information should avoid being selective, occulting critical 
issues or omitting specific or controversial themes, which may render the credibility 
of the whole process questionable. “Building an information base as working tools to 
learn: what is going on, where and how; both the urban indicators and the best 
practices need to be critically evaluated and consolidated in order to strengthen their 
conceptual and methodological components”. 

                                                 
3 Refer to “Indicators”  in report  “Monitoring and Evaluation” page 10 
4 Refer to “AL-fayhaa development office” in report  “Monitoring and Evaluation”          

pages 7 & 8 
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City development information, namely indicators, should be reported 
periodically and systematically to allow trend analysis, tracking evolutions and 
changes that are essential for decision making. 

The internet constitutes a powerful communications tool, and web-based 
reporting systems are far reaching, provided they are rendered fully functional. The 
adoption of searchable and interactive features will permit access of needed 
information according to the interests of users and targeted audiences. These 
techniques are already partly developed and applied by TEDO. 

Besides the general dissemination techniques, forwarding specific reports 
directly to pertinent stakeholders is very effective in stirring their involvement, same 
as the organization of periodic workshop to debate, analyze and promote specific 
issues. 

The diffusion of information basically aims at the achievement of the 
following: 

- Promote sustainable community, where many players in different roles and 
with different interests and values are all provided with a flow of 
meaningful information related to the various aspects of city development. 

- Sensitize public awareness to the problems that sustainable development 
implies, provoke civic engagement, expose development issues and actions 
to public debate and sustain the participation of the citizens in these issues. 

- Provide the material to increase the quality of democratic debate, where 
development indicators and reports become part of a public dialogue and 
somehow assist communities and regions to become better at self- 
management and more self-conscious about the direction they are going. 

- Sustain continuity in actions and policies and embed the strategic 
development management culture in the local society. 

- Incite synergies of actions and motivate stakeholders to take an activist 
role in advocating change. 

- Convey credibility, essential to the establishment of partnerships. 

Transfer of Knowledge and Best Practices exchange 

The success of development strategies is achieved when the city is well 
conscious of its problems and potentialities and striving to improve them. 
Consequently to become edifying, dissemination involves the diffusion of an 
experience displaying analytically all its aspects positive and negative (successes, 
difficulties and failures), that allows transfer of knowledge and deriving best 
practices. 

The documentation all along the city strategy development path, recording 
difficulties and identifying aspects and elements for local implementation will allow 
synthesizing a guideline to be transferred to other cities mainly within the country. 

No one existing system or experience meets the target of best practices, but a 
number of systems contain best practices elements, their combination can be 
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integrated to develop a framework for such a system. Therefore sharing experiences 
and comparing across cities is imperative to improve practices, which cannot be fixed 
in any case but are subject to continuous evolution and adaptation to each specific 
case. 

Creation of synergies in the local context (national) and in distant context 
(international) establishing alliances between cities, which is in any case an ongoing 
process in the national and international levels, will provide efficient platforms for 
information exchange, sharing experiences and deriving best practices. 

Networking activities assists developing contacts with many cities both within 
and outside the country. Sharing data on development issues with other cities provides 
beneficial comparisons between various experiences. It enables the cities to compare 
and evaluate their contexts with other cities, and therefore implement new and 
experimented solutions to issues in relation to sustainability and acquire skilled 
advice, knowledge of the city deepens and new perspectives are recognized and 
exposed. 

Locally, efforts have been focused on programs and projects development. 
Monitoring efforts have been concentrated on development of general indicators, 
whereas comprehensive approaches to evaluation is inexistent and currently absent in 
national practices. Consequently analysis, reporting and evaluation techniques have to 
be developed5. 

  

                                                 
5 Monitoring and Evaluation management plan is developed in chapter VI of United Nation 

Development Assistance Framework Lebanon (2010-2014), published in2009 
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ANNEX - 1 

 
 

 

MONITORING AND EVALUATION 

AND THE ORGANIZATIONAL FRAMEWORK 

 

 

PRESENTED AND DISCUSSED AT 

AL-FAYHAA STAKEHOLDER CAPACITY BUILDING 

AL-FAYHAA SASTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY 

WORKSHOPS ORGANIZED BY UNHABITAT 

DATES: DECEMBER 15th, 20th and 22nd, 2011 
  



14/12/2011

Al-Fayhaa Sustainable Development Strategy

الخـطة اإلسـتراتيجية للتنـمية المسـتدامة لمنـطقة الفيحاء

MONITORING AND EVALUATION

AND THE ORGANIZATIONAL FRAMEWORK

الرصد والتقييم
ة التنظ ة كل ال والهيكلية التنظيمية 

December 15, 2011

،متابعة ومراقبة أداء المدينة وأوضاعها على مدى الزمن
.ومواآبة تنفيذ اإلستراتيجيات والمشاريع 

قياس وتقييم ورصد التحوالت على قاعدة المقارنة بين:
أل

MONITORINGالرصد والتقييم     AND EVALUATION

والمخططة،األهداف المرجوة والسائدة اإلتجاهات-
.أثر السياسات التنموية المعتمدة  ومسار التنفيذ وتحقيق األعمال   -

الحفاظ على التوازن األمثل بين الموارد المستخدمة والنتائج المحققة.

        ال ادة تصحيح مسار األعم و،   وإتجاهات وضع األطر التي تسمح بالتعامل المنهجي وإع النم
.والتعامل المستمر مع التحوالت المستجدة المتواصلة

مشارآة الفاعلين والشرآاء، وتوفير المعطيات للمساءلةوإستدامةالحفاظ على وعي. ي

       والت المس ع التح التوافق م تراتيجية ب ة اإلس دريجي للخط ور الت م التط ات دع تجدة والتوجه
.المستقبلية المرتقبة

إن المراجعة والتقييم ونشر المعرفة تشكل المسؤوليات األساسية

.إستدامتهافي إدارة اإلستراتيجية وترسيخ 
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قدم تنفيذ وَت ،تطور المدينةبلمعلومات ذات الصلة لمنهجي  جمع وتحليل ونقلو رصد
:إلى مؤشرات محددة مسبقا ويشمل إستنادا ها،ثارآووالمشاريع  ستراتيجياتإلا

MONITORINGالرصد      

 وارد   ،تطور السياسات اإلستراتيجية والخطط والبرامجرصد ال  او وتطور الم ألعم
ا،نتائجو ى  ه افة إل ة ،   باإلض ة العملي ارآة ونوعي اعلين مش  (stakeholders)الف

.وبناء القدرات

 ل  ردودرصد ات الم فع تخدميةعنيالمجموع زات  ، خاصة مس دمات والتجهي الخ
قو ات  ،المراف ي الممارس رات ف ف والمعرف و والتغيي دمات   ةالمواق بخصوص الخ

باألعمال ل.المعنية .ي ب

 الفاعلين تحديد وتحليل(stakeholders)المشارآة إستدامة ، للحفاظ على.

د دن   توطي ع م ة م رات التقني ات والخب ادل المعلوم م تب الم  خرىأنظ ي الع ة ف مماثل
.(best practices)المعرفة والخبرات  لتقاسم

يم ال ين ةمقارنبالتقي ايير  ب الممع ة  المع ،  (benchmarks and targets)المرجعي
ة،     ين األوضاع السارية     والمحددة ضمن اإلستراتيجيات والمشاريع واألهداف المرتقب ب

البرامجل أو العمل ومسارات ديرهيشملو.لقيم والموضوعياتق عالمنهجي جمي خالل

EVALUATIONالتقييم       

ج بر و  ل  ر  لو.يم و يير ي و و ع   هجي و ي ل ج
:آما يلي التنفيذ والنتائجوومراحل التخطيط  بدء العملمنذ مراحل مسارها 

 يم ي التقي ة ف ياغة مرحل تاإلص واء ( اتيجياترس حيحة   س داف الص ي األه  وأه
،)االستراتيجيات السليمة التي تم اختيارها

ق األهداف  (خطط العمل  وإعدادتحديد  مرحلة التقييم في  سواء آانت تعمل على تحقي
،)أو الرؤية

د    التوجهات  ويبتص  ، آي يتسنى التنفيذ مرحلة تقييم المتغيرات في أو المسارات عن
،الحاجة

  ائج يم النت ر تقي د عواألث ق ن رامجالتطبي اريع،  ب ذ المش تخالصإو وتنفي ر ال س عب
.والدروس
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أثناءالمسارات اإلستراتيجية ضمن الخطة لألهداف األولية المحددة  إستجابة 
.الخطة إنطالقة

الية ات(efficiency)الخطةاف ال بين يق التن األنشطة، لة د ،

الخطة اإلستراتيجية لتنمية مستدامة في مدن إتحاد بلديات الفيحاءتقييم

الخطةمسار فعالية(efficiency) وجدولة األنشطة، والتنسيق بين الجهات ،
.المحليين والدوليين اإلستشاريينالمعنية، والتكامل بين 

الناجع للمراجع والدراسات المتعددة الموجودة ذات الصلة، ومراعاة  اإلستثمار
التوجهات التنموية المختلفة الملحوظة على الصعيد الوطني، وتوجهات التنموية 

.على الصعيدين الدولي واإلقليمي جةالمرّو

 ،المجتمع حول قضايا التنمية والفاعلين وعي  وإستنهاضفعالية تحفيز المشارآة
.المستدامة

 آل من اإلدارة والمجتمع األهلي  تزاملوإالتنمية،  ستراتيجيةإعملية  ستدامةإتحقيق
.وتطوير المسار التنموي المستدام إلستمراريةألهداف التوافقية، ووضع األسس ل
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الوحدة التنفيذية
THE EXECUTIVE ENTITY

ة ل ال ة ا ااإل اإلت ئ ة ئا ا الف ات ل ا إت ل :مجلس إتحاد بلديات الفيحاء برئاسة رئيس اإلتحاد:اإلدارة المحلية

 ،تشكل الهيئة اإلدارية لعملية التنمية ومرآز القرار

 ،الممثل الرسمي للفيحاء حيث تتمثل البلديات الثالثة

 مرآز القرار الرسمي لوضع وتنفيذ الخطط والسياسات ومشاريع  التنمية
المحلية،المحلية،

تنسق مع اإلدارات المرآزية والشرآاء في تنفيذ خطط التنمية المحلية.

وحدة المشورة
THE COUNSELING ENTITY

لمناقشة وإقرار التوجهات وخطط ومشاريع التنمية، يؤمن  إستشاريآيان 
     :مشارآة الفاعلين وشرائح المجتمع ويتألف من

 ،لجنة إستراتجية تنمية الفيحاء

 ،اللجنة التنفيذية

الضغط عة ج دينيةتآزرها ال  المدينيةتآزرها مجموعة الضغط.
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لجنة إستراتجية تنمية الفيحاء 
THE AL-FAYHAA STRATEGY COMMITTEE

الحالية الفيحاء لمدن المستدامة اإلستراتيجية لجنة تطوير خالل من ةمستمد.

المعنية، الرسمية والمجالس واإلدارات والوزارات البلديات ممثلي :المجتمع شرائح جميع فيها تتمثل 
اإلقتصاديةوالفعالياتاإلجتماعيةوالمؤسساتالجمعياتالمختلفة،القطاعاتالمحلية،الفعاليات ييي ؤج ي و ي إلج ي و  إل
.الفيحاء تطوير في المعنية

وأقطاب المجتمع في الالعبين جميع وإشراك والعام، الخاص القطاعين بين المستدام التعاون تضُمن 
.وتوجهاتها أهدافها التنمية، إسترتيجيات على للتوافق القرار

 استراتيجية وتطور عملال وخطط أهداف نقاش أجل من بلدية آل داخل تنمية لجنة إنشاء يستحسن-
. البلدية المجالس داخل التنمية

.البلدية المجالس مع التنسيق ضمنت االستراتيجية اللجنة في اللجان هذه ممثلو ةشارآم

  هدافأ ريوتطو للتنمية األساسية التوجهات ىعل وافقتو تناقش التنمية ستراتيجيةإ لجنة-
.التنمية مكتب قبل من قدمالُم السنوي التنمية تقرير ستعرضوت ،االستراتيجية

 أو األساسية التوجهات أصبحت وآلما السنة في األقل على مرة تجتمع التنمية ستراتيجيةإ لجنة -
  إتحاد رئيس من بدعوة وذلك تطويرها، أو افيه النظر إعادة تداول ويستوجب المحك، على األهداف
.الفيحاء بلديات

 

اللجنة التنفيذية
THE EXECUTIVE COMMITTEE

التقنية الوحدة مع تواصلوالم المباشر الرابط شكلتو االستراتيجية لجنةال من منبثقة.

الالزم الدعم وتوفير ، األعمال استمرار تحفيزو ،مشاريعالو لالستراتيجيات السليم التنفيذ على تسهر 

.والمشاريع الخطط تحقيقل الدافعة القوة وتشكل الت،المشك وحل العقبات مواجهة في

الفيحاء بتنمية المتعلقة لمسائلا جميع عمق في تناقش.

 عن وممثل ،ثالثةال البلديات داخل التنمية لجان وممثلي ،ثالثةال البلديات رؤساء األقل على تتضمن  

  اصحاب من الكبيرة الكيانات تمثل التي االستراتيجية اللجنة أعضاء جانب إلى ، ضغطال مجموعة

.هاتواجه التي قضايالل وفقا آلخرينا األعضاء إدراج مع ، المدينة في النفوذ

األطراف جميع ةمصلح لتحقيق باينتال موِضع القضايا في التوافقية على تعمل التنفيذية اللجنة ، 

.وتواآبها األعمال تقدم تقارير تستعرضو
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المدينيةمجموعة الضغط 
THE LOBBING GROUP

:تتشكل من ناشطين أخصائيين مستقلين ملتزمين العمل العام وهي تدعم اللجنة التنفيذية في ما يلي

 أو خارجها، ستراتيجيةإلابتحقيق مشاريع إنمائية تحتاجها المدينة في إطار الخطة المطالبة

إلدارة المرآزية وأجهزتها امن قبل  جراءاتإلواضغط لتفعيل المشاريع وتسهيل اتخاذ القرارات ال
،والمتعلقة بقضايا تنمية الفيحاء

 المحليةوالدوائر محاسبة من أجل تحقيق سليم للخطط والمشاريع ، وأداء اإلدارة مساءلة والللالمراقبة،

لمدن الفيحاء، لخطة اإلستراتيجيةامع توجهات اإلدارة المرآزية التي تضعها سق المشاريع نات مراقبة

ز الوعي العام والمشارآة في مسعى التنميةيحفت  .

الوحدة التقنية
THE TECHNICAL ENTITY

:والمتاِبعة والمساِندة لعملية التنمية المستدامة في مدن الفيحاءالرافدةةلفنياهي الجهة

 متكاملتين وحدتين من تتشكل:

،(TEDO) الفيحاء بلديات إتحاد في والتنمية البيئة رصد مرآز –

الفيحاء، بلديات إتحاد تنمية مكتب –

 رم(ير  )التنمية مكتب ضمن األخصايينبينمنإختيارهيتم(أخصائيمنسقيديرها )إ
المشورة، وحدة مع تنسيقوال بينهما محّكُمال التكامل يضمن

 القرار مرآز مع مباشرًة مرتبطة.
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مرآز رصد البيئة والتنمية في إتحاد بلديات الفيحاء 
TRIPOLI ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OBSERVATORY

لمرصد مرجعية أساسية على المستويين المحلي والوطني لرفد عملية ايشكل 
:التالية ، مع المهامودعمهاللفيحاءالتنمية المستدامة م ع

،وتحوالتها الفيحاء مدن وضع عن والبيانات المعلومات وتحليل قراءة جمع.

سنوية أو فصلية( دورية تقارير ضمن ونشرها التشخيص نتائج توثيق(.

التنموية والمبادرات اإلستراتيجية الخطة مسار وتقييم لرصد مؤشرات وضع.

األهلي المجتمع مؤسسات مع شراآات بناء.

ل ا االت ةال ل ةال ةاإلقل ال ال والعالميةواإلقليميةالمحليةالمراصدمعالتواصل.

والعالمية اإلقليمية الوطنية، المؤشرات مع المحلية المؤشرات ومقارنة تنسيق.

والمحلية الوطنية المراصد إلنشاء اإلدارات قدرات بناء.

مكتب تنمية إتحاد بلديات الفيحاء 
THE LOCAL DEVELOPMENT OFFICE

لتنميةامختلف قطاعات في  مؤهلين أخصائيينمن يتشكل 
:مع المهام التالية  باإلضافة إلى الكفاءة اإلدارية، ) المجال-، البيئةاإلقتصادالثقافة، - اإلجتماع(

قضايا إتحادالتنميةمتابعة مدن خاصالفيحاء،بلدياتفي اإلستراتيجيةتنفيذوبشكل اإلستراتيجية تنفيذ وبشكل خاص الفيحاء،بلدياتفي مدن إتحادالتنميةمتابعة قضايا
.في المستقبلرها يوتطوالمستدامة، 

العمل ومشاريع التنميةخطط ومتابعة تنفيذ  وتفعيل تحفيز.

التنمية يعراالتنمية ومش ستراتيجيةإفي تنفيذ  العملتقدم  تقييم إصدار تقارير دورية عن، 
.اللجنة التنفيذية إلى ورفعها

 لمشاريع أو توجهات  ثرلألنظم إدارة المعلومات وإجراء تقييم وتحليل  توطيد
.بناء على طلب اللجنة التنفيذية معينة،

 آل سنتين عن أوضاع مدن الفيحاء تقرير وضع(State of the city report)عرض، ي 
 واتجاهات التنمية، ودراسة المتغيرات الحضرية مدن الفيحاءالوضع السائد في  ويحلل
اإلجراءات و قاعدة مرجعية لوضع التوجهاتشكل يل ،وتحديد القضايا الحرجة ،المختلفة
.الالحقة
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 مكتب تنمية إتحاد بلديات الفيحاء 
والتنسيق بين مختلف الكيانات اإلنمائية في مدن الفيحاء، التنمية  وأعمال تنسيق أنشطة

إطار أهداف  ضمنفيحاء فضال عن الخدمات البلدية واللجان المعنية ، ال القائمة داخل
.الخطة اإلستراتيجية

التعاونوتحفيز ، )المواطنين توعية(في المجتمع المحلياالستراتيجيةنشر ثقافة التنمية 
.المباشر بين البلدية ومكونات المجتمع

واألطراف الفاعلة  االجتماعية واالقتصادية المحلية الكيانات مشارآة إستدامةودعم  حفيزت
التمويل وتنفيذ  التشاور، اتخاذ القرارات،: في جميع المراحلعملية التنمية، فيوالنشطة
.المشاريع

 دعم المرصد)TEDO (األخصائيةالمشورة  من خالل.

 مكاتب التنمية المحلية واإلقليمية والدولية معالتشبيك.

 متخصصة  إلى جانب الفريق األساسي لمكتب التنمية المحلية لجان ومجموعات عملتنشأ
.لرصد وتقييم مشاريع تنمية محددة )وحدات إدارة المشاريع(

و يتم تمويلها من ميزانية هذه  محددة بمشاريعصلة  وذ و ظرفيكون ي اللجانهذه  إنشاءإن 
.هذه اللجانق عمل ينسبت التنمية الثابت في مكتب األساسييقوم الفريق . المشاريع

المؤشرات
INDICATORS

ثالث فئات أو طبقات من المؤشرات، تحديد تم 
: محددةآل منها تقدم المعلومات ذات الصلة ألغراض 

مختلف بذات الصلة  هاتتجاإلاو، توفر المعلوماتالصنف، المدرجة حسبالعامةالمؤشرات 1.
.توزيعها على نطاق واسع مصممة ليتمهي و،  يةآماالحبما في ذلك  المدينية التنمية قطاعات

والمسارات الرؤية ب، المتعلقة (City Performance Indicators)داء المدينة أمؤشرات 2.
.للفيحاءالتنمية المستدامة  استراتيجية ضمن خطةالواردة  اإلستراتيجية

برامج أو أو ،  محددةتعكس حالة سياسات  والمشاريع، داء السياسات والبرامجأمؤشرات إدارة 3.
  ثرهاأوتحليل مسار األعمال تقييم وبرصد ن يلولمسؤلسمح توإجراءات أو مشاريع خاصة ، 

.المتوخاةاالتجاهات عن النتائج ما تشذ عمال عنداألتعديالت في الوتشخيص المشاآل وإجراء 
:هي مقترحة لتغطية جانبين و
 ، (project implementation management indictors) مشروعالإدارة تنفيذ  مؤشرات -

:المعني وعالمشرلبرامج تنفيذ  المطابقةتقييم ولرصد سمح توالتي 
ثار ألاتقييم والرصد سمح ت تي، وال(project impact indicators)المشروع  أثرمؤشرات  -

.المختلفة للمشروع




