CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

CELE DOTYCZĄCE ZDROWIA
Cel 1: Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na świecie.
1.3. Wdrożenie dostosowanych do warunków poszczególnych państw systemów ochrony socjalnej dla wszystkich obywateli.
1.4. Budowanie odporności życiowej osób biednych i nieuprzywilejowanych oraz zmniejszenie ich narażenia i podatności na oddziaływanie ekstremalnych
zdarzeń klimatycznych, innych klęsk i katastrof.

Cel 2: Wyeliminować głód, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i lepszego odżywianie, promować zrównoważone rolnictwo.
2.1. Wyeliminowanie głodu i zapewnienie wszystkim ludziom stałego dostępu do bezpiecznej żywności o właściwej wartości odżywczej i w wystarczającej ilości.
2.2. Wyeliminowanie wszystkich form niedożywienia.

Cel 3 Zapewnić wszystkim w każdymwieku zdrowe życie oraz promować dobrostan.
3.1 Zmniejszenie światowego wskaźnika umieralności okołoporodowej kobiet do poniżej 70
na 100 tys. żywych urodzeń.
3.2 Wyeliminowanie zgonów noworodków i dzieci poniżej 5 roku życia, którym można
zapobiec.
3.3 Zlikwidowanie epidemii AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych oraz
zwalczenie WZW, chorób przenoszonych drogą wodną i pozostałych chorób zakaźnych.
3.4 Zmniejszenie o jedną trzecią przedwczesnej umieralności z powodu chorób niezakaźnych
dzięki profilaktyce i leczeniu oraz promowaniu zdrowia psychicznego i dobrostanu.
3.5 Wzmocnienie profilaktyki i leczenia w zakresie nadużywania substancji psychoaktywnych.
3.6 Zmniejszenie o połowę liczby zgonów i urazów w wyniku wypadków drogowych.
3.7 Zapewnienie powszechnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wzakresie zdrowia
seksualnego i reprodukcyjnego.
3.8 Osiągnięcie powszechnej opieki zdrowotnej.
3.9 Znaczne zmniejszenie liczby zgonów i chorób z powodu oddziaływania szkodliwych
substancji chemicznych oraz zanieczyszczenia i skażenia powietrza, wody i gleby.

3.a Wzmocnienie wdrażania Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu
Użycia Tytoniu.
3.b Wsparcie badań i rozwoju nowych szczepionek i leków dla chorób
zakaźnych i niezakaźnych, występujących głównie w krajach
rozwijających się oraz zapewnienie dostępu do niezbędnych,
przystępnych finansowo leków i szczepień zgodnie z deklaracją z
Doha dotyczącą porozumienia (TRIPS) i ochrony zdrowia
publicznego.
3.c Znaczne zwiększenie finansowania ochrony zdrowia oraz rekrutacji,
rozwoju, szkolenia i utrzymania zatrudnienia personelu medycznego
w krajach rozwijających się.
3.d Wzmocnienie potencjału wszystkich krajów, zwłaszcza
rozwijających się, w zakresie wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
zdrowotnych, ograniczania ich oddziaływania i zarządzania
czynnikami ryzyka zdrowotnego w skali krajowej i światowej.

Cel 4: Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie.
4.5. Zlikwidowanie różnic między płciami wedukacji oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji na wszystkich poziomach i szkolenia zawodowego osobom
nieuprzywilejowanym, w tymniepełnosprawnym.
4.a. Budowa i modernizacja placówek edukacyjnych uwzględniających potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych i obu płci oraz zapewnienie bezpiecznych, wolnych
od przemocy, inkluzywnych i umożliwiających skuteczne uczenie się środowisk.

Cel 5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
5.2. Wyeliminowanie wszystkich form przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej i prywatnej.
5.3. Wyeliminowane wszystkich szkodliwych praktyk w zakresie małżeństw zawieranych przez dzieci, w młodym wieku i przymusowych oraz okaleczania
kobiecych narządów płciowych.
5.6. Zapewnienie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw reprodukcyjn ych.

Cel 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych.
6.1. Zapewnienie wszystkim ludziompowszechnego i równego dostępu do bezpiecznej wody pitnej wprzystępnej cenie.
6.2. Zapewnienie wszystkim ludziom równego dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych i higieny oraz zlikwidowanie problemu załatwiania potrzeb
fizjologicznych w otwartej przestrzeni.

Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii w przystępnej cenie.
7.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do niezawodnych i nowoczesnych usług energetycznych wprzystępnej cenie.

Cel 8: Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich ludzi.
8.5. Osiągnięcie pełnego zatrudnienia i godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tymosób młodych i niepełnosprawnych.
8.7. Podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań w celu zlikwidowania przymusowej pracy, nowoczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi oraz wprowadzenie
zakazu i wyeliminowanie najgorszych form pracy dzieci.
8.8. Ochrona praw pracowniczych i promowanie bezpiecznych środowisk pracy dla wszystkich pracowników.

Cel 10: Zmniejszyć nierównościwobrębiepaństw i międzypaństwami.
10.2. Wzmocnienie i promowanie inkluzji społecznej, ekonomicznej i politycznej dla wszystkich ludzi bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, przynależność do grupy
etnicznej,pochodzenie, religię, status ekonomiczny lubpozycję.
10.7. Umożliwienie uporządkowanej, bezpiecznej, regularnej i odpowiedzialnej migracji i mobilności ludzi, również poprzez wdrożenie planowych i odpowiednio zarządzanych
polityk migracyjnych.

Cel 11: Stworzyć inkluzywne, bezpieczne, odporne i zrównoważonemiasta.
[11.1] Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do odpowiednich, bezpiecznych mieszkań w przystępnej cenie oraz zmodernizowanie slumsów. [11.2] Zapewnienie wszystkim
ludziom dostępu do bezpiecznych, dostępnych systemów transportu w przystępnej cenie oraz zwiększenie bezpieczeństwa drogowego. [11.5] Znaczne zmniejszenie liczby
zgonów w wyniku katastrof i liczby osób dotkniętych ich skutkami oraz wielkości strat ekonomicznych – w stosunku do globalnego PKB – powstałych na skutek katastrof.
[11.7] Zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznych, inkluzywnych i dostępnych przestrzeni zielonych i publicznych. [11.b] Znaczne zwiększenie liczby miast i osiedli
ludzkich przyjmujących i wdrażających zintegrowane polityki i plany dotyczące inkluzji, efektywnego wykorzystania zasobów, ograniczania zmian klimatycznych i
dostosowywania się do ich skutków oraz odporności na katastrofy, jak również opracowanie i wdrożenie holistycznego zarządzania ryzykiem katastrof.

Cel 12: Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
12.4. Osiągnięcie do 2020 r. racjonalnego z punktu widzenia środowiska zarządzania chemikaliami i wszystkimi odpadami w całym cyklu ich życia zgodnie z
międzynarodowymi uzgodnieniami oraz znaczne zmniejszenie ich uwalniania do powietrza, wody i gleby.

Cel 13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki*.
13.3. Zapewnienie lepszej edukacji, działań podnoszących świadomość oraz potencjału ludzi i instytucji w zakresie ograniczania i dostosowywania się do zmian
klimatu, zmniejszania ich oddziaływania i wczesnego ostrzegania.

Cel 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi; zapewnić wszystkim ludziom dostęp
do wymiaru sprawiedliwości; tworzyć efektywne, obywatelskie i inkluzywne instytucje na wszystkich szczeblach.
16.2. Wyeliminowanie wykorzystywania, eksploatacji, handlu i wszystkich form przemocy i tortur stosowanych wobec dzieci.
16.9. Zapewnienie wszystkim ludziom tożsamości prawnej, w tym rejestracji narodzin.

Cel 17: Wzmocnić sposoby implementacji Celów i odnowić światowe partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.
17.18. Wzmocnienie do 2020 r. wsparcia dla budowy potencjału państw rozwijających się w celu znacznego zwiększenia dostępności wysokiej jakości, rzetelnych i
gromadzonych wodpowiednim cyklu czasowymdanych w rozbiciu na dochody, płeć, wiek, rasę, przynależność do grupy etnicznej, status migracyjny,
niepełnosprawność, lokalizację geograficzną i inne cechy charakterystyczne, istotne wkontekście danego państwa.
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