
                                                                                     
Els  OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENNI 

 

 

Els OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT DEL MIL·LENNI (ODM) es basen en la Declaració del 

Mil·lenni de les Nacions Unides (2000). L’esmentada Declaració se centra en l’eradicació de la 

pobresa, mitjançant la promoció del desenvolupament econòmic i social, el foment de la pau i la 

seguretat, els valors i els drets humans, la democràcia i el bon govern, i la cooperació internacional. 

Reafirma els valors fonamentals de llibertat, igualtat, solidaritat, tolerància, respecte per la naturalesa i 

responsabilitat compartida.  

 

Els Estats membres de les Nacions Unides es comprometen a assegurar una major coherència de les 

polítiques aplicades en tot el sistema internacional, i es fixen els ODM, la data dels quals de compliment 

s'estableix per a l'any 2015. 

 

Els ODM es componen de 8 Objectius i 18 metes quantificables que se supervisen mitjançant 48 

indicadors.  

Els primers set objectius en principi són realitzables individualment per cada país, encara que 

requereixen la cooperació amb els més pobres, però el vuitè reconeix que en un món globalitzat és 

necessària una aliança entre tots els països per a aconseguir el desenvolupament sostenible. 

 

Objectiu 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam  

Objectiva 2: Assolir l'ensenyament primari universal  

Objectiu 3: Promoure la igualtat entre els gèneres i l'autonomia de la dona  

Objectiu 4: Reduir la mortalitat infantil  

Objectiu 5: Millorar la salut materna  

Objectiu 6: Combatre el VIH/SIDA, el paludisme i altres malalties endèmiques 

Objectiu 7: Garantir la sostenibilitat del mig ambient  

Objectiu 8: Fomentar una associació mundial per al desenvolupament  

 

Els vuit objectius estan interrelacionats: l'èxit o fracàs d'un objectiu individual afectarà els esforços per a 

aconseguir els altres. 

 

La realització dels ODM 

2015 és l'any de compliment dels Objectius – aquesta és la raó per la qual s'han establert metes 

mesurables i terminis determinats per a cadascun d'ells. Els progressos són objecte d'informes regulars 

a nivell nacional, regional i internacional. Així mateix, organitzacions de la societat civil del món sencer 

estan elaborant els seus propis informes. En l'àmbit nacional ja han estat realitzats més de 60 informes. 

També observem que les prioritats relacionades amb els ODM es reflecteixen cada vegada més en les 

estratègies de reducció de la pobresa (ERP) i els pressupostos nacionals. És molt important que cada 

país assumeixi aquests objectius com propis i els adapti a les seves circumstàncies i estratègies 

nacionals. 

 

L'Informe de 2007 sobre els objectius de Desenvolupament del Mil·lenni constitueix una revisió 

integrada i comprensiva de la situació i identifica potencials estratègies d'acció dissenyades per a assolir 

els objectius i compromisos de la Declaració del Mil·lenni. La versió en castellà està disponible en la 

pàgina web de Nacions Unides en castellà: http://www.un.org/spanish/ 

  
 

 

 

 

El 7 d'octubre de 2008, la CSI ha cridat a una Jornada Mundial d'Acció pel 
compliment dels Objectius del Mil·leni 

http://www.un.org/spanish/

