Miléniové rozvojové ciele (Millennium Development Goals - MDGs)
Ciele a zámery
(z Miléniovej deklarácie a)
Cieľ 1: Odstrániť extrémnu chudobu a hlad
Zámer 1: Znížiť na polovicu podiel ľudí s príjmom
nižším ako 1 dolár na deň (v období
1990 – 2015)

Zámer 2: Znížiť na polovicu podiel ľudí trpiacich
hladom (v období 1990 – 2015)

Ukazovatele pre monitorovanie pokroku
1. Podiel obyvateľstva žijúceho pod 1 dolár na deň
(v parite kúpnej sily)
2. Miera priepasti chudoby (výskyt x hĺbka
chudoby)
3. Podiel najchudobnejších 20% obyvateľstva na
národnej spotrebe
4. Výskyt podvyživených detí do 5 rokov veku
5. Podiel obyvateľstva pod minimálnou úrovňou
príjmu kalorickej energie z požívatín

Cieľ 2: Dosiahnuť univerzálne základné vzdelanie
Zámer 3: Zabezpečiť, aby do r. 2015 deti na celom 6. Čistá miera zápisu na základné školy
7. Podiel detí, ktoré začnú 1. ročník a dokončia 5.
svete, chlapci a dievčatá rovnako, mali
ročník základnej školy
možnosť absolvovať kompletné základné
8. Miera negramotnosti obyvateľov vo veku 15-24
vzdelanie
rokov
Cieľ 3: Podporiť rodovú rovnosť a posilniť postavenie žien
Zámer 4: Odstrániť rodovú nerovnosť v
9. Pomer dievčat a chlapcov v základnom,
základnom a stredoškolskom vzdelávaní
stredoškolskom a vysokoškolskom vzdelávaní
do r. 2005 a na ostatných stupňoch
10. Pomer gramotných žien a mužov vo veku 15vzdelávania do r. 2015
24 rokov
11. Podiel žien na zamestnanosti v hospodárstve (s
výnimkou poľnohospodárstva)
12. Podiel kresiel v národnom parlamente
obsadených ženami
Cieľ 4: Znížiť detskú úmrtnosť
Zámer 5: Znížiť o dve tretiny úmrtnosť detí do 5
13. Úmrtnosť detí do 5 rokov života
rokov (v období 1990 – 2015)
14. Dojčenská úmrtnosť
15. Podiel detí vo veku 1 rok, zaočkovaných proti
osýpkam
Cieľ 5: Zlepšiť zdravie matiek
Zámer 6: Znížiť o tri štvrtiny úmrtnosť matiek (v
16. Materská úmrtnosť
období 1990 – 2015)
17. Podiel pôrodov za účasti kvalifikovaného
zdravotníckeho personálu
Cieľ 6: Bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším chorobám
Zámer 7: Do r. 2015 zastaviť a začať znižovať
18. Rozšírenie HIV u 15-24 ročných tehotných
šírenie HIV/AIDS
žien
19. Miera používania kondómov z celkovej
antikoncepcie
20. Počet detí-sirôt v dôsledku HIV/AIDS
Zámer 8: Do r. 2015 zastaviť a začať znižovať
21. Rozšírenie a miera úmrtnosti spojená s
výskyt malárie a ďalších vážnych chorôb
maláriou
22. Podiel obyvateľstva v rizikových oblastiach
malárie, používajúcich účinnú prevenciu a
liečebné postupy
23. Rozšírenie a miera úmrtnosti spojená s
tuberkulózou
24. Podiel prípadov tuberkulózy zistených a
liečených DOTS postupom
Cieľ 7: Zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť
Zámer 9: Integrovať princípy udržateľného rozvoja 25. Podiel zalesnenej plochy krajiny
26. Pomer chránených oblastí na zachovanie
do národných politík a znižovať straty
biologickej diverzity k celkovej rozlohe krajiny
environmentálnych zdrojov
27. Spotreba energie (kg nafty) na 1 dolár HDP (v
parite kúpnej sily)
28. Emisie oxidu uhličitého na obyvateľa a
spotreba ozón-redukujúcich
chlórfluóruhľovodíkov CFCs (v ODP tonách)
29. Podiel obyvateľstva používajúceho tuhé palivá

Zámer 10: Do r. 2015 znížiť na polovicu podiel
ľudí bez prístupu k nezávadnej pitnej
vode
Zámer 11: Do r. 2020 dosiahnuť výrazné zlepšenie
života aspoň 100 miliónov ľudí žijúcich
v slumoch
Cieľ 8: Rozvíjať globálne partnerstvo pre rozvoj
Zámer 12: Pokračovať v rozvíjaní otvoreného, na
pravidlách založeného, predvídateľného
a nediskriminačného systému
obchodovania a finančného systému
Zahŕňa záväzok k dobrej správe vecí
verejných, k rozvoju, znižovaniu chudoby –
na národnej aj medzinárodnej úrovni

Zámer 13: Riešiť špeciálne potreby
najzaostalejších krajín
Zahŕňa: exporty najzaostalejších krajín bez
tarifných a množstevných obmedzení,
program oddlženia pre najviac zadlžené
krajiny (HIPC) a zrušenie oficiálneho
bilaterálneho dlhu, štedrejšia oficiálna
rozvojová pomoc krajinám zaviazaným k
znižovaniu chudoby

Zámer 14: Riešiť osobitné potreby malých
vnútrozemských a ostrovných štátov
(cez Akčný program udržateľného rozvoja
malých ostrovných rozvojových štátov a
výsledkov 22. špeciálneho zasadnutia
valného zhromaždenia)

Zámer 15: Riešiť problémy dlhov rozvojových
krajín cez národné a medzinárodné
opatrenia za účelom udržateľnosti
dlhov

30. Podiel obyvateľstva s udržateľných prístupom
k zdrojom pitnej vody, v mestských a
vidieckych osídleniach
31. Podiel mestského obyvateľstva napojeného na
verejnú kanalizáciu alebo septik
32. Podiel domácností s prístupom k bezpečnému
bývaniu (vlastníckemu alebo nájomnému)
Niektoré z uvedených ukazovateľov sú
monitorované osobitne pre najzaostalejšie krajiny
(LCDs), Afriku, malé vnútrozemské a ostrovné
rozvojové štáty.
Oficiálna rozvojová pomoc (ODA)
33. Čistá ODA, celkovo a pre LCDs, ako percento
z hrubého národného príjmu donorov
OECD/DAC
34. Podiel celkovej bilaterálnej ODA od
OECD/DAC donorov na základné sociálne
služby (základné vzdelávanie, primárna
zdravotná starostlivosť, výživa, pitná voda a
odkanalizovanie)
35. Podiel bilaterálnej ODA od OECD/DAC
donorov bez špecifikovaného účelu
36. ODA pre vnútrozemské krajiny ako podiel ich
hrubého národného príjmu
37. ODA pre malé ostrovné štáty ako podiel ich
hrubého národného príjmu
Prístup k trhom
38. Podiel celkových dovozov rozvinutých krajín
(s výnimkou dovozu zbraní) z rozvojových
krajín a LCDs, na ktoré sa nevzťahuje clo
39. Priemerné clá uvalené rozvinutými krajinami
na poľnohospodárske, textilné a odevné
výrobky z rozvojových krajín
40. Podpora poľnohospodárstvu v OECD krajinách
ako percento ich HDP
41. Podiel ODA poskytnutej na pomoc pri
vybudovaní obchodnej kapacity
Udržateľnosť dlhov
42. Počet krajín, ktoré dosiahli ich HIPC body
rozhodnutia, a počet krajín, ktoré dosiahli ich
HIPC body ukončenia (kumulatívne)
43. Oddlženie v rámci HIPC iniciatívy (v US$)
44. Dlhová služba ako percento vývozov tovarov a
služieb
45. Miera nezamestnanosti 15-24 ročných, mužiženy-celkovo

Zámer 16: V spolupráci s rozvojovými krajinami
navrhnúť a zavádzať stratégie
zamestnania pre mladých ľudí
46. Podiel obyvateľstva s prístupom k dostupným
Zámer 17: V spolupráci s farmaceutickými
základným liekom na udržateľnej báze
spoločnosťami poskytnúť prístup k
dostupným základným liekom v
rozvojových krajinách
Zámer 18: V spolupráci so súkromným sektorom
47. Telefónne linky a užívatelia mobilných
sprístupniť prínosy nových technológií,
telefónov na 100 obyvateľov
osobitne informačných a
48. Používané osobné počítače na 100 obyvateľov
komunikačných
a užívatelia Internetu na 100 obyvateľov
a. Miléniové rozvojové ciele a zámery vychádzajú z Miléniovej deklarácie, podpísanej v septembri 2000
189 krajinami, vrátane 147 hláv štátov (www.un.org/documents/ga/res/55/a55r002.pdf - A/RES/55/2).
Ciele a zámery sú prepojené a mali by byť vnímané ako celok. Predstavujú partnerstvo medzi rozvinutými
a rozvojovými krajinami, ktoré je podľa Deklarácie odhodlané “vytvoriť prostredie – rovnako na
národnej i medzinárodnej úrovni – ktoré napomáha k rozvoju a odstráneniu chudoby.”

