Línies d’Acció

Sessió 1



Eradicar la pobresa extrema per a totes les persones del món, actualment valorada en
un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars dels Estats Units al dia.



Garantir que tots els homes i les dones, en particular els/les pobres i els/les vulnerables,
tinguin els mateixos drets als recursos econòmics, així com accés als serveis bàsics, a la
propietat i al control de les terres i altres béns, l'herència, els recursos naturals, les
noves tecnologies apropiades i els serveis financers, inclòs el microfinançament.



Posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones, en particular les pobres i les
persones en situacions vulnerables, inclosos/es els/les lactants, a una alimentació sana,
nutritiva i suficient durant tot l'any.



Duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels/de les productors/es d'aliments a
petita escala, en particular de les dones, dels pobles indígenes, dels agricultors
familiars, dels pastors i dels pescadors, entre altres coses mitjançant un accés segur i
equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i entrades, coneixements, serveis
financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i llocs de treball no
agrícoles.



Posar fi a les morts evitables de nadons i de nens/es menors de 5 anys, aconseguint que
tots els països intentin reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000
nascuts/des vius/ves, i la mortalitat de nens/es menors de 5 anys com a mínim fins a 25
per cada 1.000 nascuts/des vius/ves.



Posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals
desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties
transmissibles.



Assegurar l'accés en condicions d'igualtat per a tots els homes i les dones a una
formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l'ensenyament universitari.



Vetllar perquè totes les nenes i tots els nens acabin els cicles de l'ensenyament primari i
secundari, que han de ser gratuïts, equitatiu i de qualitat, i produir resultats escolars
pertinents i eficaces.



Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el
món.



Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat d'oportunitats de
lideratge a tots els nivells de l'adopció de decisions en la vida política, econòmica i
pública



Aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable a un preu assequible per a
tots/es.



Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos els boscos, les
muntanyes, els aiguamolls, els rius, els aqüífers i els llacs.
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Augmentar substancialment el percentatge de l'energia renovable en el conjunt de
fonts d'energia.



Augmentar la cooperació internacional per tal de facilitar l'accés a la investigació i les
tecnologies energètiques no contaminants, incloses les fonts d'energia renovables,
l'eficiència energètica i les tecnologies avançades i menys contaminants de
combustibles fòssils, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i
tecnologies d'energia no contaminant.



Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació,
la modernització tecnològica i la innovació, entre altres coses centrant l'atenció en
sectors de més valor afegit i en l’ús intensiu de mà d'obra.



Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur per a tots/es els/les
treballadors/es, inclosos/es els/les treballadors/es migrants, en particular les dones
migrants i les persones amb ocupacions precàries.



Augmentar l'accés de les petites empreses industrials i altres empreses, en particular en
els països en desenvolupament, als serveis financers, inclòs l'accés a crèdits assequibles,
i la seva integració en les cadenes de valor i els mercats.



Facilitar el desenvolupament d'infraestructures sostenibles i resilients als països en
desenvolupament, amb un major suport financer, tecnològic i tècnic als països d'Àfrica,
als països menys avançats, als països en desenvolupament sense litoral i als petits Estats
insulars en desenvolupament



Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, en particular
mitjançant l'eliminació de les lleis, de les polítiques i de les pràctiques discriminatòries i
promovent lleis, polítiques i mesures adequades a aquest respecte.



Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les
persones, entre altres coses mitjançant l'aplicació de polítiques migratòries planificades
i ben gestionades.



Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, segurs i
assequibles i millorar els barris marginals.



Reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, prestant especial atenció a
la qualitat de l'aire i la gestió de les deixalles municipals i d'un altre tipus.



Reduir a la meitat el malbaratament mundial d'aliments per càpita en la venda al detall i
a nivell dels/de les consumidors/es i reduir les pèrdues d'aliments en les cadenes de
producció i distribució, incloses les pèrdues posteriors a les collites



Aplicar el Marc Decennal de Programes sobre Modalitats de Consum i Producció
Sostenibles, amb la participació de tots els països i sota el lideratge dels països
desenvolupats, tenint en compte el grau de desenvolupament i les capacitats dels
països en desenvolupament.



Incorporar mesures relatives al canvi climàtic a les polítiques, estratègies i plans
nacionals.
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Millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional en relació amb
la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l'alerta
primerenca.



Prevenir i reduir de manera significativa la contaminació marina de tot tipus, en
particular la contaminació produïda per activitats realitzades en terra ferma, inclosos
els detritus marins i la contaminació per nutrients.



Conservar almenys el 10% de les zones costaneres i marines, de conformitat amb les
lleis nacionals i el dret internacional i sobre la base de la millor informació científica
disponible.



Vetllar per la conservació, el restabliment i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i
els ecosistemes interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen, en particular els
boscos, els aiguamolls, les muntanyes i les zones àrides, d'acord amb les obligacions
contretes en virtut d'acords internacionals.



Lluitar contra la desertificació, rehabilitar les terres i els sòls degradats, incloses les
terres afectades per la desertificació, la sequera i les inundacions, i procurar aconseguir
un món amb una degradació neutra del sòl.



Posar fi al maltractament, l'explotació, la tracta, la tortura i totes les formes de violència
contra els/les nens/es.



Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat
connexes a tot el món.



Ajudar els països en desenvolupament a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg
termini amb polítiques coordinades, orientades a fomentar el finançament,
l'alleujament i la reestructuració del deute, segons escaigui, i fer front al deute extern
dels països pobres molt endeutats a fi de reduir l'endeutament excessiu.



Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport
internacional als països en desenvolupament, per tal de millorar la capacitat nacional
per recaptar ingressos fiscals i d'una altra índole.
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