OBJECTIUS DE
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE 2015-2030

OBJECTIU 16

PAU Y JUSTÍCIA
Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament
sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear institucions
eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells

2030

2015
ANIMACIÓ:

La pau, l'estabilitat, els drets humans i la governabilitat efectiva basada en l'estat de dret són vies importants
per al desenvolupament sostenible. Vivim a un món cada vegada més dividit. Algunes regions gaudixen de
nivells permanents de pau, seguretat i prosperitat, mentres que altres cauen en cicles aparentment eterns de
conflicte i violència. De cap manera es tracta d'una cosa inevitable i esta qüestió ha de ser abordada.
Els alts nivells de violència armada i inseguretat tenen conseqüències destructives per al desenvolupament d'un
país, afecten el seu creixement econòmic i redunden sovint en greuges arrelats entre comunitats que poden
estendre's al llarg de generacions. La violència sexual, els delictes, l'explotació i la tortura també son fenòmens
generalitzats on existeixen conflictes o no hi ha estat de dret, i en casos així, cal que els països prenguen
mesures per a protegir als sectors que corren més riscos.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible busquen reduir substancialment totes les formes de violència i
treballen amb els governs i les comunitats per a trobar solucions permanents als conflictes i la inseguretat.
L'enfortiment de l'estat de dret i la promoció dels drets humans són fonamentals en este procés, així com la
reducció del flux d'armes il·lícites i la consolidació de la participació dels països en desenvolupament en les
institucions de governabilitat mundial.
Promoure la pau i la justícia és un dels 17 Objectius Globals de la nova http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda
Un enfocament integral és fonamental per a avançar en els diversos objectius.
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/
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