Oficiální seznam indikátorů MDGs
Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) byly formulovány v Deklaraci tisíciletí, kterou v září roku 2000 podepsalo 189 států, z nichž 147 bylo zastoupeno nejvyšším
představitelem státu nebo vlády (http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm). Závazek k jejich naplňování byl deklarován v další
mezinárodní smlouvě, která byla přijata na Světovém summitu v roce 2005 (rezoluce Valného shromáždění OSN A/RES/60/1
(http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1)). Jednotlivé cíle i úkoly MDGs jsou vzájemně provázány a je nutné je nahlížet jako jeden
celek. Jsou založeny na partnerství mezi vyspělými a rozvojovými státy s cílem „vytvořit prostředí napomáhající potírání chudoby a rozvoji“.

ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ (MDGs)
CÍLE A ÚKOLY
Cíl 1: Odstranit extrémní chudobu a hlad
Úkol 1.A: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí s příjmem nižším než
jeden americký dolar (USD) (oproti roku 1990)

UKAZATELE PLNĚNÍ
1.1 Podíl populace pod hranicí 1 USD na den
1.2 Poverty gap ratio 1
1.3 Podíl nejchudších domácností na spotřebě

Úkol 1.B: Dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a přiměřené práce pro 1.4 Tempo růstu HDP k počtu zaměstnaných osob
všechny, včetně žen a mladých lidí
1.5 Poměr zaměstnaných v populaci
1.6 Podíl zaměstnaných lidí s příjmy nižšími než jeden USD na den
1.7 Podíl samoživitelů a pomocníků v domácnosti na celkové zaměstnanosti
Úkol 1.C: Do roku 2015 snížit na polovinu podíl lidí trpících hladem (oproti
roku 1990)
Cíl 2: Zajistit základní vzdělání pro všechny
Úkol 2.A: Zajistit, aby do roku 2015 všechny děti – dívky i chlapci – byly
schopné absolvovat základní školu v plném rozsahu

1.8 Výskyt podvyživených dětí ve věku do pěti let
1.9 Podíl populace s příjmem potravy pod hranicí energetického výživového
minima

2.1 Podíl dětí navštěvujících základní školu
2.2 Podíl žáků první třídy, kteří se dostanou do závěrečného ročníku
základní školy

2.3 Podíl gramotnosti u 15 – 24 letých
Cíl 3: Prosazování rovnosti pohlaví a posilování postavení žen
Úkol 3.A: Odstranit nepoměr mezi chlapci a dívkami na prvním a druhém
stupni základního vzdělávání pokud možno do roku 2005 a do roku 2015 na
všech úrovních vzdělávání

3.1 Poměr dívek a chlapců na prvním až třetím stupni vzdělávání
3.2 Podíl žen na placených pracovních pozicích mimo sektor zemědělství
3.3 Podíl zastoupení žen v národních parlamentech

Cíl 4: Snížit dětskou úmrtnost
Úkol 4.A: V letech 1990 až 2015 snížit o dvě třetiny počet úmrtí dětí do věku 4.1 Míra úmrtnosti dětí do pěti let
pěti let
4.2 Míra novorozenecké úmrtnosti
4.3 Podíl ročních dětí očkovaných proti spalničkám
Cíl 5: Zlepšit zdraví matek
Úkol 5.A: V letech 1990 až 2015 snížit o tři čtvrtiny úmrtnost matek
Úkol 5.B: Do roku 2015 zajistit přístup ke službám reprodukčního zdraví pro
všechny

5.1 Míra úmrtnosti matek
5.2 Množství porodů prováděných školeným zdravotnickým personálem
5.3 Míra rozšíření antikoncepce
5.4 Podíl matek mezi dospívajícími
5.5 Dostupnost předporodní péče (alespoň jedna prohlídka / alespoň čtyři
prohlídky)

5.6 Neuspokojená poptávka po službách plánování rodiny
Goal 6: Boj proti HIV/AIDS, malárii a dalším chorobám
Úkol 6.A: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS

Úkol 6.B: Do roku 2010 zajistit přístup k léčbě HIV/AIDS všem, kteří to
potřebují

1

6.1 Výskyt HIV v populaci ve věku 15‐24 let
6.2 Používání kondomu při vysoce rizikovém sexu
6.3 Podíl lidí ve věku 15 – 24 s podrobnou a správnou znalostí problematiky
HIV/AIDS
6.4 Poměr sirotků a nesirotkůmezi školáky ve věku 10 – 14 let
6.5 Podíl populace v pokročilém stádiu infekce HIV s přístupem
k antiretrovirální léčbě

Poverty gap je průměrný deficit celkové populace k hranici chudoby (za nechudé se považují ti, jejichž deficit se rovná nule). Odráží
hloubku i rozsah chudoby ve společnosti.

Úkol 6.C: Do roku 2015 zastavit a zvrátit výskyt malárie a dalších závažných
chorob

Cíl 7: Zajistit udržitelnost životního prostředí
Úkol 7.A: Začlenit principy udržitelného rozvoje do národních programů a
strategií a zvrátit současný trend úbytku přírodních zdrojů
Úkol 7.B: Snížit ubývání biodiverzity (do roku 2010 dosáhnout výrazného
snížení úbytku biodiverzity)

6.6 Výskyt malárie a úmrtnost na ni
6.7 Podíl dětí mladších pěti let spících pod ochrannými sítěmi proti hmyzu
ošetřenými insekticidy
6.8 Podíl dětí mladších pěti let s horečkou/podezřením na malárii, které
jsou léčeny příslušnými antimalarickými léky
6.9 Výskyt, míra rozšíření a úmrtnost na TBC
6.10 Počet případů tuberkulózy, která byla diagnostikována a léčena pod
přímým dohledem lékařů

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Podíl zalesněné půdy
Emise CO2 – celkové, na hlavu a na každý 1 USD HDP
Odstranění látek ničících ozonovou vrstvu
Podíl zásob ryb v mořích, jež nejsou ohroženy rybolovem
Podíl veškeré využívané vody
Podíl chráněných oblastí na souši i v mořích
Podíl rostlinných a živočišných druhů, jimž hrozí vymření

Úkol 7.C: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez udržitelného přístupu 7.8 Podíl lidí se zlepšeným přístupem ke zdrojům pitné vody
k pitné vodě a základním hygienickým zařízením
7.9 Podíl lidí s lepším přístupem základním hygienickým zařízením
Úkol 7.D: Do roku 2020 výrazně zlepšit životní podmínky více než 100 lidí
živořících v chudinských slumech

7.10 Podíl městské populace žijící v chudinských slumech

Goal 8: Rozvíjet globální partnerství pro rozvoj
Úkol 8.A: Dále rozvíjet otevřený, předvídatelný, nediskriminační a na
Některé z níže uvedených indikátorů se sledují zvlášť pro nejméně rozvinuté
pravidlech založený obchodní a finanční systém.
země (LDCs), Afriku, země bez přístupu k moři a malé ostrovní státy.
To zahrnuje mj. i závazek k dobrému vládnutí, snižování chudoby a rozvoji, a
Oficiální rozvojová pomoc (ODA)
to jak na úrovni státům tak mezinárodně
8.1 Čistá úroveň ODA, celková a ODA směřující do nejméně rozvinutých
států, jako procento z hrubého národního příjmu dárcovských zemí
Úkol 8.B. Zaměřit se na zvláštní potřeby nejméně rozvinutých zemí (LDCs)
OECD/DAC
Patří sem mj. bezcelní a neomezený přístup nejméně rozvinutých zemí na
8.2 Podíl celkové bilaterální a sektorové ODA zemí OECD/DAC na základních
mezinárondí trhy, rozšíření programu oddlužování těžce zadlužených chudých
sociálních službách (základní vzdělání, primární zdravotní péče, výživa,
zemí (HIPC) a zrušení jejich oficiálních bilaterálních dluhů a zajištění
pitná voda a hygienické služby)
velkorysejší oficiální rozvojové pomoci (ODA) zemím, jež vykazují zřetelné
8.3 Podíl bilaterální ODA dárců z OECD/DAC jež není vázaná
výsledky v boji proti chudobě
8.4 ODA proudící do rozvojových zemí bez přístupu k moři a její podíl na
hrubém národním příjmu těchto zemí
Úkol 8.C: Zaměřit se na zvláštní potřeby chudých zemí bez přístupu k moři a
8.5 ODA proudící do malých ostrovních států a její podíl na hrubém
malých ostrovních států (prostřednictvím Akčního programu pro trvale
národním příjmu těchto zemí
udržitelný rozvoj malých ostrovních rozvojových států a výstupního
Přístup na trh
dokumentu 22. zvláštního zasedání Valného shromáždění)
8.6 Podíl dovozů vyspělých států z rozvojových zemí a LDCs, jež nepodléhají
clu (nezahrnuje obchod se zbraněmi)
Úkol 8.D: Zabývat se detailně problémy rozvojových zemí souvisejícími se
8.7 Průměrné tarify používané ve vyspělých zemích na zemědělské
zadlužením a s pomocí národních i mezinárodních nástrojů zajistit
produkty a textilní výrobky z rozvojových zemí
dlouhodobou schopnost se s dluhy vyrovnávat
8.8 Podpora zemědělství v zemích OECD v procentech jejich hrubého
domácího produktu
8.9 Podíl ODA určené na pomoc budování obchodních kapacit
Zadlužení
8.10 Celkový počet nejchudších zemí zahrnutých v procesu oddlužování
8.11 Závazky k oddlužení podle inciativ HIPC a MDRI
8.12 Dluhové služby vyjádřené v procentech vývozu zboží a služeb
Úkol 8.E: Ve spolupráci s farmaceutickým průmyslem zajistit v rozvojových
8.13 Podíl lidí v populaci, kteří mají udržitelný přístup k nejpodstatnějším
zemích přístup k nejpodstatnějším lékům za dostupnou cenu
lékům
Úkol 8.F: Ve spolupráci se soukromým sektorem zajistit, aby výhody nových 8.14 Počet telefonních linek na 100 obyvatel
technologií, především informačních a komunikačních, působily ve prospěch 8.15 Počet uživatelů mobilních telefonů na 100 obyvatel
všech
8.16 Počet uživatelů internetu na 100 obyvatel

