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بهورز

اهـــداف 
توسـعه هزاره

5 76 8

فاطمه قنبری و اکرم ملکی به ترتیب 
کارشناس مســـؤول و کارشناس 

آموزش بهورزي دانشگاه علوم پزشکي مرکزی

اهداف آموزشي 

اميــد است خوانندگان محترم پس از 
مطالعه مقاله :

• اهداف توســعه هزاره سوم را نام 
ببرند. 

• اهداف تحقق هر آرمان را توضيح 
دهنــد.

مقدمه
در سپتامبر سال 2000 میالدی سران کشورهایی که متشکل از 191 
ملت بودند» اعالمیه هزاره « را منتشر کردند. این اعالمیه، سند قابل 
مالحظه ای است که به دنبال همایش ها ی بین المللی و نشست های 
سران که از سال 1990 آغاز شده، بوجود آمده است و دامنه وسیع و 
بی سابقه ای از تعهدات و برنامه ریزی فعالیت ها را در میان جوامع بین 
المللی شامل می شود. اهداف توسعه هزاره ،8 آرمانی است که باید تا 
سال 2015 میالدی تحقق یابد تا با کمک آنها بتوان به چالش های 
اصلی توسعه جهان پایان داد. این اعالمیه مسایل مربوط به صلح و امنیت، 
توسعه و محیط زیست و حقوق بشر و حکومت را پوشش می دهد. با 
اتخاذ این اعالمیه و متعهد شدن به آن ، رهبران جهان با هشت آرمان از 
» اهداف توسعه هزاره« که محدود به زمان و قابل سنجش است، موافقت 

کردند. این هشت آرمان عبارت است از:
1. ریشه کنی فقر مطلق و گرسنگی

2. تامین آموزش ابتدایی در سطح جهان 
3. برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان 

4. کاهش مرگ و میر کودکان
5 . بهبود سالمت مادران

6 .  مبارزه با ایدز، ماالریا و سایر بیماری ها
7. تضمین پایداری محیط زیست
8 . مشارکت جهانی برای توسعه 

بانک جهانی در زمینه دستیابی و تالش برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره 
آنها برای رسیدن به اهداف مساوی و یا بیشتر از تغییرهای الزم برای دستیابی به اهداف توسعه 2.  کشورهایی در مسیر اهداف: این دسته به کشورهایی گفته می شود که پیشرفت قبلی و پیشین 1. کشورهایی که به اهداف توسعه هزاره رسیده اند که تعداد آنها بسیار اندک است.کشورها را به چند دسته تقسیم می کند: 

آمارهای مورد نیاز برای آنها نمی توان میزان پیشرفت آنها را به سمت اهداف ارزیابی کرد.اجازه دسترسی به اهداف توسعه هزاره را نمی دهد. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به دلیل نبود خارج از مسیر نامیده می شوند. این دسته اخیر، کشورهایی هستند که پیشرفت پیشین آنها 3. کشورهایی که پیشرفتی کمتر از پیشرفت الزم برای رسیدن به اهداف دارند که کشورهای هزاره است.
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نگاهی به اهداف ســازمان ملل و شــاخص های دستیابی به آنها
این هشت آرمان به 21 هدف و 60 شاخص قابل اندازه گیری تقسیم مي شوند که 

اهم آنها به شرح ذیل است:
آرمان 1: ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی است و که اهدافی که برای 

تحقق آن در نظر گرفته شده عبارت است از:
هدف: کاهـــش 50 درصــدی  مردمی که با کمتـــر از یک دالر در روز 

زندگی می کنند.
دست یافتن کامل و پرحاصل به اشتغال و کار سالم برای همه، شامل زنان و 

جوانان و نصف شدن نسبت جمعیتی که از گرسنگی رنج می برند.

آرمان 2 : دست یافتن به آموزش ابتدایی همگانی 
هدف: تأمین و تضمین این که همه پسران و دختران تمام پایه های مقطع 

ابتدایی را بگذرانند. 

آرمان 3 : برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان 
هدف: از بین بردن اختالف جنسیتی در آموزش، اشتغال،  سیاست، امور رفاهي، 

امور بهداشتي و درماني، امنیت و آرامش. 

 آرمان 4: کاهش مرگ و میر کودکان
هدف: کم کردن دو سوم از نرخ مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 

آرمان 5 : بهبود سالمت مادران
هدف:  کم کردن سه چهارم نرخ مرگ و میر مادران، توسعه کمي و کیفي 
ملزومات تنظیم خانواده، جلوگیري از بارداري هاي ناخواسته و ترویج اقدام های 

هدفمندانه و عاقالنه و عامرانه در تولید نسل و تهدید موالید.

آرمان 6 : مبارزه با ایدز و ماالریا و سایر بیماری ها 
هدف: متوقف کردن روند رو به رشد ایدز و آغاز روند معکوس آن، دسترسی 
همگانی به درمان ایدز، متوقف کردن روند انتشار ماالریا و دیگر بیماری های مهم 

و آغاز روند معکوس آن. 

آرمان 7 : تضمین پایداری محیط زیست 
هدف: گنجاندن اصول توسعه پایدار در بین سیاست ها و برنامه های کشورها 

اتالف منابع محیط زیست،  آغاز روند معکوس  و 
کم کردن روند کاهش تنوع زیستی به یک کاهش 
کاهش  سال 2010،  تا  تلفات  نرخ  در  دار  معنی 
50  درصدی مردمانی که به آب آشامیدنی سالم 
و تأسیسات بهداشتی اولیه دسترسی ندارند، دست 
زندگی  در  توجه  قابل  و  معنادار  بهبود  به  یافتن 

حداقل 100 میلیون زاغه نشین.

آرمان 8 : گسترش مشارکت جهانی برای توسعه 
مالی  سیستم  و  بازرگانی  بیشتر  توسعه  هدف: 
تبعیض،   بدون  و  بینی  قابل پیش  قانونمند،  باز، 
با  کشورها  خاص  و  ویژه  نیازهای  به  رسیدگی 
کمترین میزان توسعه، رسیدگی به نیازهای ویژه 
کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی و 
نیز جزایر کوچک، درگیر شدن با مشکالت بدهی 
کشورهای در حال توسعه به طور فراگیر به منظور 
بدهی ها در دراز مدت، همکاری  معقول کردن 
دادن  قرار  دسترس  در  برای  بخش خصوصی  با 
فناوری های نو به خصوص فناوری های ارتباطات، 
تدارک  و  داروسازی  های  شرکت  با  همکاری 
دسترسی به داروهای حیاتی مقرون به صرفه در 

کشورهای درحال توسعه. 

- http://fa.wikipedia.org2012/07/08 
- http://musio.ir/post243.aspx

ترجمه سيد علي موسوي بفرويي
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