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1. Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód 

 Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, 
których dochód nie przekracza 1 
dolara dziennie 

 Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi, 
którzy cierpią głód 

W 1990 r. prawie połowa mieszkańców krajów 
rozwijających się żyła za mniej niż 1,25$ 
dziennie. Ta proporcja zmniejszyła się do 14% w 
2015 r. Oznacza to, że ponad miliard osób wyszło 
ze skrajnego ubóstwa.  

Proporcja ludzi niedożywionych w krajach 
rozwijających zmniejszyła się w tym czasie 
prawie o połowę.   

Mimo to, w skrajnym ubóstwie żyje nadal ponad 
800 milionów ludzi na świecie, a nierówności 
między najbogatszymi a najuboższymi są 
ogromne. Podobnie nierówności między 
mieszkańcami miast i terenów wiejskich. 

 

2. Zapewnić powszechne nauczanie na 
poziomie podstawowym 

 Zapewnić wszystkim chłopcom i 
dziewczętom możliwość ukończenia 
pełnego cyklu nauki na poziomie 
podstawowym 

Wskaźnik dzieci zapisanych do szkoły w krajach 
rozwijających się osiągnął 91% w 2015 r.  

Do osiągnięcia celu najwięcej brakuje krajom 
Afryki Subsaharyjskiej, ale tam też zanotowano 
największy postęp w ostatnich latach.   

Ryzyko nieukończenia szkoły jest ponad 
czterokrotnie wyższe dla dzieci z najuboższych 
domów w porównaniu z tym z najbogatszych.   

 

3. Promować równość płci i awans 
społeczny kobiet 

 Wyeliminować nierówny dostęp płci 
do pierwszego i drugiego szczebla 
edukacyjnego do 2005 roku, a na 
wszystkich szczeblach do 2015 roku 

Cel eliminacji nierówności w dostępie do 
edukacji na wszystkich szczeblach został 
osiągnięty dla krajów rozwijających się jako 
całości.  

W ciągu ostatnich 20 lat zwiększyła się również 
reprezentacja parlamentarna kobiet w prawie 
90% krajów. Nadal jednak tylko 1 na 5 
parlamentarzystów to kobiety. 

Kobiety też częściej dotknięte są ubóstwem niż 
mężczyźni, a dyskryminacja kobiet w pracy i życiu 
publicznym pozostaje ogromnym problemem w 
skali globalnej.  

 

4. Ograniczyć umieralność dzieci 

 Zmniejszyć o 2/3 wskaźnik 
umieralności dzieci w wieku do lat 5 

Globalnie wskaźnik umieralności dzieci do lat 5 
spadł o ponad połowę – z 90 do 43 zgonów na 
1000 urodzeń żywych – między 1990 a 2015 r.  

Szczepionki przeciw odrze pomogły zapobiec 
śmierci prawie 15,6 milionów dzieci między 2000 
a 2013 r. 

Nadal jednak codziennie umiera 16 tys. dzieci, w 
większości z przyczyn, którym można zapobiec. 
Umieralność dzieci w najuboższych domach jest 
prawie dwukrotnie wyższa niż w tych 
najbogatszych.  
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5. Poprawić opiekę zdrowotną nad 
matkami 

 Zmniejszyć o 3/4 wskaźnik 
umieralności matek 

Od 1990 r. umieralność matek spadła globalnie o 
45%.   

W 2014 r. globalnie ponad 70% porodów odbyło 
się z pomocą wykwalifikowanego personelu 
medycznego, w porównaniu do 59% w 1990 r.  

 

6. Ograniczyć rozprzestrzenianie się 
HIV/AIDS, malarii i innych chorób   

 Powstrzymać rozprzestrzenianie się 
HIV/AIDS i ograniczyć ilość nowych 
zakażeń 

 Powstrzymać rozprzestrzenianie się 
malarii i innych groźnych chorób i 
ograniczyć ilość zachorowań 

Nowe zakażenia HIV spadły o 40% między 2000 a 
2013 r.  

W 2014 r. ponad 13,3 mln ludzi żyjących z 
wirusem HIV otrzymywało leczenie 
antyretrowirusowe (ART) – ogromny wzrost w 
stosunku do 800 tys. w 2003 r.  

Udało się zapobiec ponad 6 milionom śmierci 
spowodowanych malarią wśród dzieci do lat 5 w 
Afryce Subsaharyjskiej między 2000 a 2015 r.  

Szacuje się, że między 2000 a 2013 r. 
profilaktyka, diagnoza i leczenie gruźlicy 
pozwoliły uratować 37 milionów żyć.  

 

7. Stosować zrównoważone metody 
gospodarowania zasobami naturalnymi 

 Uwzględnić zasady zrównoważonego 
rozwoju w krajowych strategiach i 
programach; stosować metody 
hamujące zubożenie zasobów 
środowiska naturalnego  

 Zmniejszyć o połowę liczbę ludzi 
pozbawionych stałego dostępu do 
czystej pitnej wody  

 Do 2020 roku osiągnąć znaczącą 
poprawę warunków życia 
przynajmniej 100 milionów 
mieszkańców slumsów 

Od 1990 r. udało się praktycznie wyeliminować 
substancje naruszające warstwę ozonową i 
oczekuje się, że warstwa ozonowa zregeneruje 
się do połowy tego wieku.  

W 2015 r. 91% mieszkańców świata ma dostęp 
do dobrego źródła wody pitnej, w porównaniu 
do 76% w 1990. Ten cel udało się osiągnąć 5 lat 
przed terminem. 

Proporcja ludności miejskiej żyjącej w 
nieformalnych osiedlach (tzw. slumsach) w 
krajach rozwijających się spadła z prawie 40% w 
2000 r. do niecałych 30% w 2014 r.  

Jednak nadal co trzecia osoba na świecie nie ma 
dostępu do odpowiednich sanitariatów.  

Emisje dwutlenku węgla wzrosły o 50% w 
stosunku do 1990 r., a zmiany klimatyczne 
zagrażają postępom poczynionym w innych 
obszarach. 

Problemy związane z niedoborem wody dotykają 
nadal 40% mieszkańców świata i przewiduje się, 
że problemy te będą się pogłębiać.  

 

8. Stworzyć globalne partnerskie 
porozumienie na rzecz rozwoju 

 Dopracować dostępny dla wszystkich, 
oparty na jasnych przepisach, 
przewidywalny i nikogo nie 
dyskryminujący system handlowo-

Pomoc rozwojowa wzrosła o 66% między 2000 a 
2014, osiągając 135 miliardów $.  

Liczba subskrypcji do telefonów komórkowych 
wzrosła prawie dziesięciokrotnie w ostatnich 15 
latach, do ponad 7 miliardów w 2015 r.  

Dostęp do Internetu wzrósł z 6% w 2000 r. do 
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finansowy. Uczestnicy systemu 
powinni być zobowiązani do 
podejmowania aktywnej działalności 
promującej dobre praktyki rządzenia, 
rozwój i ograniczanie ubóstwa. 
Dotyczy to działań na poziomie 
narodowym i międzynarodowym.  

 Wyjść naprzeciw szczególnym 
potrzebom najsłabiej rozwiniętych 
państw poprzez zniesienie ceł i 
kontyngentów na towary 
eksportowane przez te kraje, 
zwiększenie skali redukcji długów 
poważnie zadłużonych ubogich 
krajów, umorzenie długów 
zaciągniętych w ramach oficjalnej 
pomocy bilateralnej oraz zwiększenie 
pomocy na rzecz rozwoju dla krajów 
podejmujących działania mające na 
celu ograniczenie ubóstwa  

 Wyjść naprzeciw szczególnym 
potrzebom krajów śródlądowych i 
krajów rozwijających się położonych 
na małych wyspach 

 Rozstrzygnąć kwestię zadłużenia 
krajów rozwijających się poprzez 
podjęcie narodowych i 
międzynarodowych kroków służących 
utrzymaniu długookresowej zdolności 
do spłaty zadłużenia  

 We współpracy z krajami 
rozwijającymi się stworzyć miejsca 
godnej i produktywnej pracy dla 
młodzieży 

 We współpracy z sektorem 
upowszechnić dostęp do nowych 
technologii, zwłaszcza technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 

43% w 2015 r. Oznacza to, że ponad 3 miliardy 
ludzi korzystają obecnie z Internetu.  

 
Tabela została opracowana przez Grupę Zagranica w lipcu 2015 w oparciu o dane pochodzące z raportu ONZ 
„Millenium Development Goals report 2015”. 
 
Więcej informacji:  

 Pełen raport "MDG Report 2015" (ang.) 

 Tabela podsumowująca realizację MDGs w poszczególnych regionach świata (ang.) 

 Materiały prasowe ONZ dot. raportu (ang.) 

 Milenijne Cele Rozwoju  

 Cele Zrównoważonego Rozwoju i agenda rozwojowa ONZ post-2015 (ang.) 
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