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M&E II  
 SMART INDICATORS EXERCISE 

Exercise No 2  2التمرين رقم 
  

SMART INDICATOR EXAMPLE S M A R T مثال على مؤشر قياس األداء الجّيد 
Build the institutional capacity of the organization in 
the field of M&E by allocating 10% of annual 
organizational budget to training 20 staff members 
on M&E tools, skills and principles between 2010 
and 2012 
 

- Specific 
 Build institutional capacity of organization 

in the field of M&E 
- Measurable 
 10% of annual organizational budget 

allocated to individual training and capacity 
building 

 20 staff members trained on M&E tools, 
skills and principles 

- Appropriate 
 Adequate funding secured (annual budget) 

- Realistic 
 20 staff members over 2 years 
 Enough time is given to building individual 

capacity that would ultimately lead to a 
spillover on the institutional level 

- Time Bound 
 2010-2012 

 

X X X X X  بناء القدرة المؤسساتّية للمنظمة في مجال الرصد والتقييم
في المائة من الموازنة السنوية  10من خالل تخصيص 

موظف على أدوات،  20للمنظمة لتدريب وبناء قدرات 
 2010مهارات ومبادئ الرصد والتقييم ما بين العامين 

 2012و
 

 محدد  -
  بناء القدرة المؤسساتّية للمنظمة في مجال الرصد

 والتقييم
 قابل للقياس -
 10  في المائة من الموازنة السنوية للمنظمة

 مرصودة للتدريب وبناء قدرات األفراد
  موظف على أدوات، مهارات  20وبناء قدرات

 ومبادئ الرصد والتقييم
 مناسب -
 السنوية الميزانية( الكافي التمويل تأمين( 
 واقعي -
 20 موظف على مدى عامين 
  لبناء قدرات األفراد الذي تم إعطاء اوقت الكافي

 سيؤدي الى بناء قدرات المؤسسة
 ذات مدى زمني  -
 2010-2012 

 
QUESTIONS TO ASK 
 

- What are we measuring? What is going to 
change? 
 Individual and institutional M&E capacity 

- What is unit of measuring change? 
 Number of participants and percentage of 

annual training budget 
- Pre-project status/state, a.k.a. baseline 
 Baseline is assumed zero 

- The size or dimension of intended change 
 20 staff members trained 

- Quality standard of change to be achieved 
 Institutional-level spillover in capacity 

building 
- Target population  
 CSO selected staff members 

- Timeline/Timeframe  
 Between 2010 and 2012 

 
 

 األسئلة التي يجب أن نطرحها     
 

 ما الذي نقيسه؟ ما الذي سيتغّير؟ -
 القدرة الفردية والمؤسساتية على الرصد والتقييم 
ما هي وحدة القياس المستخدمة لوصف  -

 التغيير؟
  الموظفين والنسبة المئوّية من الموازنة عدد

 السنوية للتدريب
الوضع قبل بدء المداخلة، يعّرف أيضا بـ "خط  -

 األساس"
 خط األساس صفر 
 حجم التغيير المنشود -
  موظف  20تدريب 
 نوعّية التغيير المنشود -
  نقل المعرفة من األفراد الى المؤسسة عند

 التطبيق
 الفئة المستهدفة -
 لمحددين العاملين في عدد من الموظفين ا

 المنظمة
 اإلطار الزمني -
  2012و 2010ما بين 
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 S M A R T  
Reduce infant mortality by 24% through improved 
pre and post natal care delivery, growth monitoring 
and immunization. 
 
How would you revise the indicator to make it 
better? 
 

 تحسين خالل من٪ 24 بنسبة الرضع وفيات معدل خفض     
 ومن خالل رصد الوالدة، الرعاية الصحية التي تسبق وتلي

  .والتحصين ومتابعة النمو
 

 أفضل؟ لجعله المؤشر مراجعة يمكننا كيف

Reduce gender pay gap by 1 percent over 3 years to 
2012 
 
How would you revise the indicator to make it 
better? 
 

 المائة في 1 بنسبة الجنسين بينما  األجور فيالفجوة  تقليل     
 2012 عام حتى سنوات 3 خالل

 
 أفضل؟ لجعله المؤشر مراجعة يمكننا كيف

Alleviate poverty through micro-credit and basic 
infrastructure projects 
 
How would you revise the indicator to make it 
better? 
 

 الصغيرة القروض خالل من الفقر حدة من التخفيف     
 األساسية التحتية البنية ومشاريع

 
 أفضل؟ لجعله المؤشر مراجعة يمكننا كيف

Reduce the number of students with special needs 
that drop out of school 
 
How would you revise the indicator to make it 
better? 
 

خفض التسرب المدرسي بين الطالب ذوي االحتياجات      
 الخاصة

 
 أفضل؟ لجعله المؤشر مراجعة يمكننا كيف

 

 
 
 
 


