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تقييم مؤشرات الهدف االول والثالث

ين القضاء على  الققىا القىدلل لل ىام   ق ى)االولتم تقييم الهدف

ضىىقان تقت ىىل )والهىىدف اللالىى  ( 2030 ي قىىا نىىا وا ل لىىول عىىام 

ال قيىىىىىىل لع قىىىىىىاب عىىىىىىيف  ىىىىىى ي  ولالا ا يىىىىىى   ىىىىىى   قيىىىىىىل 

لك ل  ا نىل القشرىاام قىن  يى  التىوا اذو( 2030األعقاا

   ام ال ل  ، عل  القسىتو  الىوبذو قل الليا ام قن ال هام 

او  سىىا ال ىىوح او سىىا االعقىىاا ،   الىىك ل ىى  ال ىى ولام 

  يقنىن دوايى  القسىو ام لا تمىام التىوالت ديام تتقلل    عدم 

 الم القسى،،عدم انتقىال السىاستغالل القشرىاام التى  ي تويهىا 

.ام ال ل  ذتوا ا النادا القش ل    ال هام االدااي  ،عدم 



، وهو يُقاس حاليا بعدد 2030القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام :الهدف االول 

دوالر في اليوم1.25األشخاص الذين يعيشون بأقل من 



مؤشرات الفقرإطار 

ال وح القوللالق قوعام ال قاي   وح الق داالقشراالقق دالهدف

القضاء 

عل  

الققا 

ل قيل 

 رناله 

   نل 

قنان

1.1

1.1.1
ا  سل  السنان الذين ي يرون ت م خب القق

الدول ،  سا ال  م وال قا و ال  ال قل 

(الايق / ال ضا  )والقولل ال غاا   

WB

 و  قيل القئام ال قاي 

لدون    عوائق  سا 
ال قا

(القستوى الوب  )

نال 
ال  سين 

1.2.1

ا  سل  السنان الذين ي يرون ت م خب القق
الوب  ،  سا  وح ال  م وال قا

CBS

(القستوى الوب  )

ا  سل  السنان الذين ي يرون ت م خب القق
الوب  ،  سا  وح ال  م وال قا

ايق 

ا  سل  السنان الذين ي يرون ت م خب القق
الوب  ،  سا  وح ال  م وال قا

ال ضا 



ة تمتّع الجميع بأنماط عيش صحيضمان : الهدف الثالث

األعماروبالرفاهية في جميع 



والصحة االنجابيةالصحةمؤشرات إطار 

الو دة ال وح  وح الق داالمؤشرالقق د

3.1

3.1.1

ي   و اة خق  ال سل  ال القي  للو يام ال قاس

2030قولود    ل لول عام 000100لنل 

ال  سيننال CBS/MOHق دل و يام األقهام
100000لنل 

والدة  ي  

3.1.2
 سل  الوالدام الت  ي ضا ا 

قومقون   يون قهاة

CBS/MOH
 سله قئويهنال ال  سين

3.23.2.1

ن وضل  هاي  لو يام القواليد واألبقال دون س

، 2030الخاقس  الت  يقنن تقاديها ل لول عام 

لس    قيل الللدان إل  للوغ  دف خق 

 ال  و اة    12و يام القواليد عل  األلل إل  

قولود   ، وخق  و يام 0001نل 

25األبقال دون سن الخاقس  عل  األلل إل  

.قولود   0001 ال  و اة    نل 

نال ال  سينCBS/MOHق دل و يام  ديل  الوالدة
والدة 1000لنل 

 ي 

نال ال  سينCBS/MOHق دل و يام الاضل
والدة 1000لنل 

 ي 

نال ال  سينCBS/MOHو يام قال د  ديل  الوالدة
والدة 1000لنل 

 ي 

نال ال  سينCBS/MOHق دل و يام األبقال
والدة 1000لنل 

 ي 

نال ال  سينCBS/MOHو يام االبقال دون الخاقس 
والدة 1000لنل 

 ي 



والصحة االنجابيةالصحةإطار مؤشرات 

الو دة ال وح  وح الق داالمؤشرالقق د

3.3

3.3.1

ع  عدد اإل الام ال ديدة لقياوم  قص الق ا

، قن السنان غيا الق الين0001اللراي  لنل 

ين سا  وح ال  م وال قا والسنان الائيسي

وم يقدا ق دل اإل ال  لقيا

 قص الق اع  اللراي 
MOH

نال ال  سين

49إل  15قن )

(عاًقا

رخص 1000لنل 

غيا ق اا

ع  عدد اإل الام ال ديدة لقياوم  قص الق ا

، قن السنان غيا الق الين0001اللراي  لنل 

ين سا  وح ال  م وال قا والسنان الائيسي

وم يقدا ق دل اإل ال  لقيا

 قص الق اع  اللراي 
MOH

نال ال  سين

(س   وقا  وق15)

رخص 1000لنل 

غيا ق اا

ع  عدد اإل الام ال ديدة لقياوم  قص الق ا

، قن السنان غيا الق الين0001اللراي  لنل 

ين سا  وح ال  م وال قا والسنان الائيسي

وم يقدا ق دل اإل ال  لقيا

 قص الق اع  اللراي 
MOH

نال ال  سين

(س  15ت م )

رخص 1000لنل 

غيا ق اا

قن السنان100,000ا تراا السل لنل 3.3.2
ق دل اإل ال  لالسل لنل 

قن السنان100000
MOHنال ال  سين

قن 100،000لنل 

السنان

 سق 0001ق دل اإل ال  لالقالايا لنل 3.3.3
 االم اإل ال  لالقالايا لنل 

قن السنان1000
MOHسق 1000لنل نال ال  سين 

3.3.5
د عدد األرخاص الذين ي تا ون إل  تدخالم ض

 قاا  الق ابق القدااي  القهقل 

عدد األرخاص الذين 

ي تا ون إل  تدخالم ضد 

 األقاا  االستوائي  القهقل

MOHالمنال ال  سين



والصحة االنجابيةالصحةإطار مؤشرات 

الو دة ال وح  وح الق داالمؤشرالقق د

3.4

3.4.1

ق دل الو يام ي زى إل   قاا  القلا 

واألوعي  الدقوي  والسابان والسنا   و 

 قاا  ال هاز الت قس  القزق  

اآلالفنال ال  سينMOHالسابانو يام  عدد 

ق دل الو يام ي زى إل   قاا  القلا 

واألوعي  الدقوي  والسابان والسنا   و 

 قاا  ال هاز الت قس  القزق  

اآلالفنال ال  سينMOH قاا  القلا واألوعي  الدقوي 

ق دل الو يام ي زى إل   قاا  القلا 

واألوعي  الدقوي  والسابان والسنا   و 

 قاا  ال هاز الت قس  القزق  

اآلالفنال ال  سينMOH قاا  ال هاز الت قس  القزق  

ق دل الو يام ي زى إل   قاا  القلا 

واألوعي  الدقوي  والسابان والسنا   و 

 قاا  ال هاز الت قس  القزق  

اآلالفنال ال  سينMOHعدد الو يام  قا  السنا 

ق دل الو يام ي زى إل   قاا  القلا 

واألوعي  الدقوي  والسابان والسنا   و 

 قاا  ال هاز الت قس  القزق  

ق دل الو يام ي زى إل   قاا  

القلا واألوعي  الدقوي  والسابان 

  والسنا   و  قاا  ال هاز الت قس

القزق  

MOHو دامنال ال  سين

نال ال  سينMOHق دل و يام اال ت ااق دل و يام اال ت اا3.4.2

لنل 

100،000

قن السنان



إطار مؤشرات الصحة والصحة االنجابية

الوحدةالنوع نوع المصدرالمؤشرالمقصد

ق دل الو يام لسلا إ الام  واد  القاوا3.63.6.1
ق دل الو يام لسلا إ الام 

 واد  الباق
MOHنال ال  سين

قن 100000لنل 

السنان

3.73.7.1
ااوح اللوات  تت) سل  ال ساء    سن اإل  اا 

اللوات  ي ت ن ( س  49و 15 عقاا ن لين 

 ديل إل  ت ميم األساة لالاضا عن األساليا ال

 سل  ال ساء القتزو ام  و   

ين  عقاا ن ل)ات اد السن اإل  الي  

اللوات  ي ت ن ( س  49و 15

إل  ت ميم األساة ااضيين عن

األساليا ال ديل 

MOHسله قئويهإ الا 

قدق دل الو يام ي زى إل  التسقم غيا القت 3.93.9.3
ق دل الو يام ي زى إل   االم 

التسقم غيا القت قد
MOHنال ال  سين

قن 100000لنل 

السنان

3.b3.b.2
ق قوح  ا   القساعدة اإل قائي  الاسقي  

  الققدق  إل  الل و  البلي  ولباعام ال  

األساسي 

ق قوح القد وعام الاسقي  

اإل قالي  لألل ا  البلي  

ن والقباعام ال  ي  األساسي  ، ق

للل القتلق 

القليااامنال ال  سينآخا

3.c3.c.1

قوى زيادة التقويل    لباح ال    وتوميف ال

ال اقل      ذا القباح وتبويا ا وتدايلها 

   لل واستلقائها    الللدان ال اقي ، ولخا    

ي ، الللدان  قوا والدول ال زاي  ال غياة ال اق

.زيادة نلياة

 يين ق دل نلا   اإلخ ائيين ال 

وتوزي هم
MOHو دامنال ال  سين

3.d3.d.1
والقداة عل  ( إ ا)اللوائ، ال  ي  الدولي  

التع ا ل االم البواائ ال  ي 

ي  الالئ   ال  ي  للوائ، ال  

(IHR)الدولي  
MOHو دامنال ال  سين



شكرا جزيال ،،،،،،،


