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M ILENIULUI
(ODM )



Summit-ul Milenar din 2000 :
191 þãri – 157 ºefi de stat…



OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE
MILENIULUI

• Un set de obiective, pe care
þãrile lumii  ºi-au asumat
responsabilitatea sã le atingã
cãtre 2015 ;

• Un cadru pentru rapoarte
periodice ale guvernelor
naþionale, donatorilor
internaþionali ºi altor
participanþi, care au un anumit
rol în procesul de dezvoltare ;

• Un instrument de mobilizare a
societãþii ºi creare a



Cãtre 2015, toate cele 191 þãri
membre
ale ONU au convenit sã atingã:

Eradicarea sãrãciei extreme ºi
foamei

Accesul universal la educaþia
primarã
Promovarea egalitãþii dintre femei
ºi bãrbaþi ºi împuternicirea
femeilor
Reducerea mortalitãþii copiilor

Îmbunãtãþirea sãnãtãþii materne

Combaterea HIV/SIDA, malariei ºi
altor maladii
Asigurarea unui mediu durabil

Crearea unui parteneriat global
pentru dezvoltare

ODM 



OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE
MILENIULUI

• OMD nu este ceva complet nou!!!
• Ceea ce le face diferite este:

– Numãrul limitat (8 obiective; 18
sarcini
40 indicatori);

– Sarcini cantitative, specifice;
– Termenul stabilit;
– Indicatori pentru evaluarea
progresului;

– Uºor de comunicat;
– Angajamente politice fãrã



ODM ºi ONU

•Asistentã în monitorizare

•Activitãþile de cercetare

•Promovare

•Asistenþã practicã ºi
sprijin acordat
prioritãþilor þãrii



Politica Naþiunilor Unite cu
privire la ODM

• Toate sarcinile ODM sunt la
fel de importante;

• Coordonare ºi participare
vastã la nivel naþional;
parteneriatul dintre Guvern,
societatea civilã ºi sectorul
privat;

• O bunã parte din activitãþile
necesare pentru atingerea ODM
este deja în curs de realizare,
dar necesitã o mai mare
concentrare ºi urgentare ;

• Concentrarea asupra ODM nu



Acþiunile implementate de ONU la
nivel global :

• Rapoarte anuale ale SG al ONU
prezentate la Adunarea
Generalã;

• Campania Globalã Milenarã ce
contribuie la mobilizarea
publicului larg ºi promovarea
alianþelor;

• Proiectul Milenar ce contribuie
la elaborarea celor mai bune
strategii de implementare a ODM



Realizarea ODM

Douã grupuri de þãri care se
confruntã cu cele mai mari
dificultãþi în realizarea
ODM:

Þãri care au rezultate, dar care nu
reuºesc sã acopere toate aspectele
din cauza sãrãciei;

Þãrile sãrace care înregistreazã
progrese mici în realizarea
Obiectivelor (þãri “prioritare” )



Realizarea ODM
Cine trebuie sCine trebuie sãã ac acþþioneze ioneze ººi cei ce

trebuie de ftrebuie de fããcut ?cut ?

Þãrile sãrace  reforme politice &
guvernare mai eficientã

Þãrile bogate  îndeplinirea
angajamentelor asumate
(Obiectivul 8)

– Asistenta sporitã ºi mai eficienta

– Reducerea datoriilor

– Împartasirea tehnologiilor noi

– Comertul: îmbunatatirea accesului la
pietele lor



ODM în Moldova: Ce s-a
întreprins?

• Crearea grupurilor de lucru ODM
în ministerele ºi
departamentele Guvernului

• Crearea Comisiei Naþionale
pentru monitorizarea realizãrii
ODM

• Elaborarea unui proiect al
Planului de mãsuri privind
elaborarea primului raport
“Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului în Moldova”



ODM în Moldova: Ce s-a
întreprins?

• Elaborarea Studiului preliminar
asupra ODM de cãtre Institutul de
Politici Publice în colaborare cu
ONU

• Elaborarea unui set de studii pe
fiecare obiectiv de cãtre
consultanþi naþionali

• Desfãºurarea unui program amplu de
promovare a ODM de cãtre ONU  în
Moldova (broºuri, website, training-
uri pentru jurnaliºti, panouri ºi
alte materiale promoþionale, etc.)



ODM în Moldova: Ce trebuie sã
facem?

• Transformarea obiectivelor de
dezvoltare stabilite la nivel global
în obiective concrete pentru Moldova

• Prioritizãrea ODM pentru Moldova

• Elaborarea obiectivelor intermediare
(ex. 2006, 2009, 2012, 2015)

• Plasarea obiectivelor în centrul
agendei politice (formularea unei
viziuni pe termen lung)

• Integrarea Obiectivelor în
strategiile naþionale, în primul
â d St t i d C ºt



ODM şi SCERS

• ODM – nu este o strategie, ci un set de
obiective de termen lung

• ODM trebuie să fie realizate prin
intermediul implementării unui set de
măsuri prevăzute de SCERS şi alte
strategii şi planuri de acţiuni naţionale şi
locale (ex. EPT)

• Indicatorii ODM trebuie sa facă parte din
indicatorii de monitorizare a SCERS-ului



Acþiunile de monitorizare
ODM:

•Crearea mecanismului de
monitorizare ºi raportare

•Formularea Rapoartelor
periodice asupra
progresului în realizarea
ODM



Primul Raport ODM pentru Republica
Moldova• Urmează a fi finalizat până în luna februarie 2004

• Are două scopuri principale:
– informarea publică
– mobilizarea societăţii

• El va contribui la:
– sporirea nivelului de conştientizare, crearea

parteneriatelor şi reafirmarea angajamentelor politice
în ţară

– formarea şi consolidarea capacităţilor naţionale în
scopul monitorizării şi pregătirii rapoartelor asupra
progresului.

• Va fi adresat atât publicului naţional, cât şi comunităţii
internaţionale.

• Va fi aprobat şi prezentat de către Guvernul Republicii
Moldova



Obiectivele seminarului:

• Lansarea procesului de elaborare a
obiectivelor specifice pentru Moldova;

• Iniţierea discuţiilor asupra măsurilor care
vor contribui la monitorizarea şi realizarea
Obiectivelor;

• De la cercetări preliminare la elaborarea
primului Raport ODM pentru Moldova.



Pentru informaţie detaliată:

www.un.md/mdg



Vã mulþumesc!
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