#Citizens4GlobalGoals

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2015-2030

#Citizens4GlobalGoals

Οι Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Συγγραφή / Επιστημονική Τεκμηρίωση: Νατάσα Πενταγιώτη
Σελιδοποίηση / Γραφιστική Επιμέλεια: Designature
© Οργάνωση ΓΗ
Αθήνα, Φεβρουάριος 2017

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
#Citizens4GlobalGoals /4
Γιατί είναι Παγκόσμιοι οι Στόχοι και τι είναι επιτέλους η Βιώσιμη Ανάπτυξη; /5
ΜΕΡΟΣ Α’
Δέκα χαρακτηριστικά των Παγκόσμιων στόχων /8
17 Στόχοι, 169 επιδιώξεις για 7.347.000.000 ανθρώπους ως το 2030 /9
1. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ /10
2. ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ /13
3. ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ /17
4. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ /21
5. ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ /24
6. ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ /27
7. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΙΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ /31
8. ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ /34
9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ /37
10. ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ /41
11. ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ /45
12. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ /48
13. ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ /52
14. ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΗ /56
15. ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΗ /59
16. ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ /63
17. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ /66
ΜΕΡΟΣ Β’
Οργάνωση Γη και Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη /71
Κέντρο της Γης /73
Aephoria.net /75
Earth Refugee WE2 /77
Περισσότερα για τις Δράσεις μας /79
Τέσσερα Πράγματα που μπορείς να κάνεις για τους Παγκόσμιους Στόχους /80
Ο δικός σου παγκόσμιος στόχος /81
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
“Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη” Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A/RES70/1) /83

#Citizens4GlobalGoals
17 Παγκόσμιοι Στόχοι
και η Οργάνωση Γη
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, στην έδρα του Ο.Η.Ε
στη Νέα Υόρκη, 193 εκπρόσωποι κρατών και
κυβερνήσεων από όλο τον κόσμο δεσμεύτηκαν για
την υιοθέτηση 17 Παγκόσμιων Στόχων με σκοπό
να αναλάβουν δράση απέναντι σε τρεις μεγάλες
προκλήσεις μέσα στα επόμενα 15 χρόνια (έως το
2030): την ακραία φτώχεια, την ανισότητα και την
κλιματική αλλαγή.
Η Οργάνωση Γη, μία ελληνική μη κερδοσκοπική
οργάνωση, με κοινωφελή δράση στη μη τυπική
εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη από το
2010, συμβάλλει στην παγκόσμια προσπάθεια
για τη διάδοση των Παγκόσμιων Στόχων, από
το Νοέμβριο του 2015, δημιουργώντας την
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
#Citizens4GlobalGoals. Η παρούσα ηλεκτρονική
έκδοση, αποτελεί μέρος αυτής της προσπάθειας
προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες -στην
ελληνική γλώσσα- μαζί με τρόπους που ο καθένας
μας μπορεί να συμβάλλει στη διάδοση και
υλοποίησή τους.
Ευχαριστούμε θερμά τη Νατάσα Πενταγιώτη διότι
χωρίς την πολύτιμη συμβολή της δε θα είχε γίνει
πραγματικότητα το παρόν εγχείρημα, καθώς και
τους Γιώργο Γιαννουλάκο και Αθανασία Καραμέρου
για τη συμμετοχή και τη βοήθεια τους.
Οργάνωση ΓΗ
Φεβρουάριος 2017
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Γιατί είναι Παγκόσμιοι οι
Στόχοι και τι είναι επιτέλους
η βιώσιμη ανάπτυξη;

Με μία πρώτη ματιά στον τίτλο, είναι εύκολο κανείς
να αναρωτηθεί: «Γιατί ονομάζονται Παγκόσμιοι
Στόχοι;», «Ποιος τους όρισε ως τέτοιους και για
ποιο λόγο έχουν παγκόσμια σημασία;», «τι είναι
επιτέλους η βιώσιμη ανάπτυξη που τόσο συχνά
ακούμε;».
Οι δεκαεπτά (17) Στόχοι, αφορούν στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουμε ως ανθρώπινες κοινωνίες
και στον τρόπο που επιδρά ο άνθρωπος στη φύση
και το αντίστροφο, στον αιώνα που ζούμε. Λίγο
περισσότερο γενικόλογοι απ’ ό,τι χρειάζεται, μας
φέρνουν όμως, ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία
μίας κοινής και αναγκαίας γλώσσας επικοινωνίας,
για να αντιμετωπίσουμε από κοινού, τα ακραία
προβλήματα που έχει προκαλέσει η ασύδοτη
ανθρώπινη δραστηριότητα επάνω στον πλανήτη Γη.
Ανάμεσά τους, η εξασφάλιση βασικών ανθρώπινων
δικαιωμάτων - όπως η πρόσβαση σε καθαρό νερό
και η αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και
ανισότητας στον κόσμο - κι άλλων πιο σύνθετων,

όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και
η δημιουργία βιώσιμων μοντέλων παραγωγής
και κατανάλωσης στα αστικά κέντρα. Άλλοι τέλος,
μοιάζουν με αέναες ανθρώπινες ανάγκες, όπως η
ειρήνη, η συνεργασία και η καλή υγεία. Ο καθένας
ωστόσο, από τους Δεκαεπτά Στόχους, έχει τη δική
του ξεχωριστή σημασία και ο ένας συμπληρώνει τον
άλλον, με τέτοιο τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να
τους δει ως ένα πλέγμα, πάνω στο οποίο μπορούμε
να πατήσουμε αν θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο.
Όσο για τον επιθετικό προσδιορισμό «παγκόσμιοι»
προκύπτει σε μεγαλύτερο βαθμό από το γεγονός
ότι τα προβλήματα που θίγουν είναι παγκόσμια
και οι λύσεις χρειάζεται να είναι συνολικές και σε
λιγότερο βαθμό επειδή υπογράφηκαν ως κοινή
πλατφόρμα δράσης από 193 εκπροσώπους κρατών
και κυβερνήσεων, σε μία πανηγυρική συνεδρίαση
της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών στις 25 Σεπτέμβρη του 2015, με τον τίτλο
Agenda 20301.

1. Στο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, υιοθετείται το κείμενο συμπερασμάτων της
70ης Συνόδου Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την Ατζέντα Ανάπτυξης μετά το 2015, με τίτλο “Μετασχηματίζοντας τον Κόσμο μας”
- “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” και απαριθμούνται οι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
καλώντας όλα τα κράτη μέλη (παρ.63, 78, 79), να αναπτύξουν το συντομότερο δυνατόν, τις Εθνικές Στρατηγικές υλοποίησης τους και να
διεξάγουν τακτικές αξιολογήσεις προόδου σε εθνικό επίπεδο. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις, όπως ορίζονται στο προοίμιο του κειμένου,
για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030 είναι η εξάλειψη της φτώχειας σε όλες της τις μορφές, της ανισότητας και η αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, με τέτοιο τρόπο ώστε κανείς να μην μείνει πίσω. Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη περιλαμβάνει 17 μέτρα
και 169 στόχους, που θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2030.
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Στο πλαίσιο ωστόσο, του Διεθνούς Δικαίου, η
Agenda 2030, δεν αποτελεί ένα νομικά δεσμευτικά
κείμενο για τα κράτη που το υπέγραψαν, αποτελεί
όμως ένα χρονικά δεσμευτικό κείμενο που μας
καλεί να αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
έως το 2030. Οι Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη, έρχονται ως συνέχεια των Στόχων της
Χιλιετίας2, οι οποίοι συγκριτικά ήταν πολύ πιο λίγοι,
μόλις οκτώ (8), αλλά και κυρίως αφορούσαν στους
πληθυσμούς των χωρών του αναπτυσσόμενου
Νότου και των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών.
Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία του
διεθνούς δικαίου του περιβάλλοντος και της
ανάπτυξης, που χρησιμοποιούνται σύγχρονα
εργαλεία επικοινωνίας, τα οποία μπορεί να
καταλάβει και να χρησιμοποιήσει ο καθένας, σε
όποια ηλικία, φύλο, θρησκεία κι αν ανήκει, όπου
κι αν κατοικεί, για να μιλήσει για την έννοια της
βιώσιμης ανάπτυξης, μία έννοια κλειδί για τον 21ο
αιώνα3.

Ως προς τον ορισμό της δεν υπάρχει απόλυτη
συμφωνία. Ο γνωστότερος και ο επικρατέστερος
ορισμός της ανήκει στην πρωθυπουργό της
Νορβηγίας Gro Harlem Brundtland. Ως πρόεδρος
της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και
την Ανάπτυξη, η Brundtland παρέδωσε στη Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1987, την
αναφορά της, με τίτλο «Το Κοινό μας Μέλλον»,
γνωστή ως “Brundtland report”, στην οποία η
βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται ως: «η ανάπτυξη
εκείνη, που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας
γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των
μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους
ανάγκες.»
Είναι αλήθεια όμως, ότι όσο κι αν έχει εξελιχθεί
σε τεχνικούς όρους από το 1987 έως σήμερα, η
ανάγκη - ουσία παραμένει η ίδια... και στη βάση
αυτή καμία μορφή ανάπτυξης δεν μπορεί να
συνεχίζει να ταυτίζεται με την αυξητική πορεία
σκέτων οικονομικών μεγεθών.
Ν. Π.

2. Τον Σεπτέμβριο 2000, στη Διάσκεψη Κορυφής της Χιλιετίας, στο πλαίσιο του ΟΗΕ, οι αρχηγοί των κρατών μελών συμφώνησαν να θέσουν
συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, των ασθενειών, του αναλφαβητισμού, της υποβάθμισης του
περιβάλλοντος και των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Οι σκοποί αυτοί, που ετέθησαν ως προτεραιότητα στην παγκόσμια ατζέντα,
ονομάστηκαν Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας. Ως χρονικό πλαίσιο επίτευξης τους ορίστηκε το 2015. Οι οκτώ Αναπτυξιακοί Στόχοι της
Χιλιετίας καθώς και οι δεκαοκτώ επιμέρους επιδιώξεις, οι οποίες είναι εξ ίσου σημαντικές, συμπεριελήφθησαν στους γενικότερους
κανόνες της Διακήρυξης της Χιλιετίας, στην οποία κατέληξε η Διάσκεψη Κορυφής.
3. Στη Διεθνή Συνδιάσκεψη του Ρίο, το 1992, διατυπώθηκαν για πρώτη φορά και επίσημα οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εκεί η
Βιώσιμη Ανάπτυξη ορίζεται ως: η ανάπτυξη που παρέχει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη φροντίζοντας
τις ανάγκες της παρούσας και των μελλοντικών γενεών.
Σύμφωνα με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως αυτή υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Goeteborg το 2001 και όπως αναπτύσσεται και σε μεταγενέστερα σχετικά κείμενα: «Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι μία
συνεχής πορεία αλλαγής και προσαρμογής, και όχι μία στατική κατάσταση, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς
όμως να μειώνεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες, μέσα από την ισόρροπη και
ισότιμη επιδίωξη και των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία. Μέσα από τη συμπόρευση,
δηλαδή, της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής συνοχής, όπως παραστατικά απεικονίζεται με
το γνωστό ισόπλευρο τρίγωνο.
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Mέρος Α
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ

1

Φιλόδοξοι: Αποτελούν την πιο φιλόδοξη To -do list για τον πλανήτη.
Για να πετύχουν χρειάζεται μέχρι το 2030 να αντιμετωπιστεί η
ακραία φτώχεια, η ανισότητα σε όλες τις μορφές της και η κλιματική
αλλαγή.

2

Οικουμενικοί: Αφορούν όλους τους ανθρώπους σε όποια γωνιά το
πλανήτη κι αν βρίσκονται και υπόσχονται να μην αφήσουν κανέναν
πίσω.

3

Κατανοητοί: Είναι διατυπωμένοι με απλό τρόπο για να μπορούν
όλοι να τους καταλάβουν και να τους διαδώσουν.

4

Συνδεδεμένοι και αδιαίρετοι: Αλληλοσυμπληρώνονται συνδέοντας
την ανάπτυξη με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την
ασφάλεια

5

Συμμετοχικοί: Ήταν αποτέλεσμα τριών χρόνων διαβούλευσης, με
την συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των
πολιτών, φορέων της αγοράς και εθνικών αντιπροσωπειών. Για να
πετύχουν χρειάζονται τη συμμετοχή όλων μας.

6

Ποιοτικοί: Σε αντίθεση με τους Στόχους της Χιλιετίας (ποσοτικοί),
εισάγουν και μία σειρά από ποιοτικά στοιχεία και στόχους.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Στόχος 4 που αναφέρεται στην
ποιοτική εκπαίδευση.

7

Μη δεσμευτικοί: Αποτελούν εθελοντικές δεσμεύσεις για τα
κράτη- μέλη του ΟΗΕ, χωρίς νομικές κυρώσεις σε περίπτωση μη
εφαρμογής.

8

Απαραίτητοι: Πολλά κράτη αντέδρασαν για τον μεγάλο αριθμό,
υποστηρίζοντας ότι περισσότερους από δέκα στόχους είναι
δύσκολο να τους θυμάσαι, ωστόσο επικράτησε η άποψη ότι και οι
δεκαεπτά είναι απαραίτητοι, αν θέλουμε ένα βιώσιμο πλανήτη.

9

Καθημερινοί: Αφορούν όλα όσα κάνουμε κάθε ημέρα στη ζωή μας.
Από το νερό που θα πιούμε και το φαγητό που θα καταναλώσουμε,
μέχρι την εκπαίδευση του παιδιού μας, τις κοινωνικές και
εργασιακές μας σχέσεις και τα πολιτειακά μας δικαιώματα.

10

Εφικτοί: Η επιτυχία τους εξαρτάται από τον αριθμό των ανθρώπων
που θα καταφέρουν να εμπνεύσουν και να κινητοποιήσουν. Τα
χρόνια που έχουμε στη διάθεση μας είναι πολλά, αν θέλουμε να
μετατρέψουμε τους παγκόσμιους στόχους, σε έναν οδικό χάρτη για
μία βιώσιμη ανάπτυξη.

8

17 Στόχοι,
169 επιδιώξεις
για
7.347.000.000
ανθρώπους
ως το 2030
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Δίνουμε τέλος σε όλες τις
μορφές της φτώχειας, παντού
στον κόσμο

Παγκοσμίως, περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι
εξακολουθούν να ζουν με λιγότερο από $1,25
την ημέρα κι ακόμα περισσότεροι δεν έχουν
πρόσβαση σε επαρκή τροφή, καθαρό πόσιμο νερό
και αποχέτευση. Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη
σε συμπλέγματα αναπτυσσόμενων χωρών την
τελευταία και πλέον δεκαετία, βοήθησε στη βελτίωση
των αριθμών, ωστόσο η φτώχεια εξακολουθεί να
αποτελεί μια παγκόσμιας διάστασης αιμορραγούσα
πληγή. Είναι όμως φτωχός μόνο εκείνος που ζει με
λιγότερο από $2 την ημέρα;
Το 2010 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε
να εισάγει μία σειρά από παράγοντες μέτρησης της
φτώχειας που αποτυπώνονται στον Multidimensional Poverty Index (MPI). Η συνειδητοποίηση ότι η
φτώχεια είναι πολυπαραγοντική και πολυδιάστατη,
αντίστοιχα όπως και η ανάπτυξη, αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό βήμα στην προσπάθεια αντιμετώπισής
της.
Η φτώχεια δεν αποτελεί μόνο μία κατάσταση, “είναι
η πιο έντονη μορφή βίας που μπορεί να ασκηθεί
στον άνθρωπο”, όπως χαρακτηριστικά συνόψισε
ο Μαχάτμα Γκάντι, στη γνωστή φράση του. Ως
απόλυτη φτώχεια, ορίζεται η κατάσταση στην
οποία περιέρχεται ένας άνθρωπος όταν επιβιώνει
μόλις και μετά βίας, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται
δυσχερής η πρόσβασή του σε πηγές όπως η τροφή,
η στέγη, η εκπαίδευση και η υγεία. Η Παγκόσμια
Τράπεζα αναφέρει ως όριο της απόλυτης φτώχειας
το άθροισμα των 1,25 δολαρίων την ημέρα. Στη
χώρα μας, καθώς και στις αναπτυγμένες χώρες,
η πιο συχνή μορφή φτώχειας συναντάται με τον
ορισμό της σχετικής φτώχειας. Με άλλα λόγια, από
τη μία προσμετράται το εισόδημα ως κριτήριο, αλλά
συγκρίνεται με την κοινωνική θέση ενός ανθρώπου
σε σχέση με το περιβάλλον που ζει. Αυτή η μορφή
φτώχειας ωστόσο, πιστεύεται ότι έχει μεγαλύτερη
επίδραση στην αλλοίωση του κοινωνικού ιστού,
καθώς εμφανίζει ταπεινωτικές ψυχικές επιδράσεις
στους ανθρώπους που διαβιούν π.χ στην Γαλλία σε
σχέση με το να διαβιούσαν π.χ στην Αιθιοπία, καθώς
οι άνθρωποι τείνουν να εμφανίζουν αισθήματα
ντροπής και να περιθωριοποιούνται. Το φαινόμενο
αυτό παρατηρείται πιο έντονα μεταξύ των παιδιών
και των εφήβων ειδικά στο χώρο του σχολείου.
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Οι γυναίκες επίσης, εμφανίζουν δυσανάλογα
μεγαλύτερη έκθεση σε συνθήκες φτώχειας,
σε σύγκριση με τους άνδρες, λόγω της άνισης
πρόσβασης σε αμειβόμενη εργασία, εκπαίδευση
και ιδιοκτησία.
Θεωρήθηκε πρόοδος επάνω στο Στόχο της Χιλιετίας
(MDG1), το γεγονός ότι ο αριθμός των ανθρώπων
που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας μειώθηκε
περισσότερο από το μισό, από 1,9 δις το 1990, σε
836 εκατομμύρια το 2015. Πρόοδος έχει επίσης
εμφανιστεί σε περιοχές, όπως τη Νότια Ασία και την
Υποσαχάρια Αφρική, οι οποίες αντιπροσωπεύουν
το 80% του παγκόσμιου συνόλου των ανθρώπων
που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Φόβους
για ανακοπή αυτής της φθίνουσας πορείας των
ποσοστών φτώχειας παγκοσμίως, προκαλούν οι
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Ο Παγκόσμιος Στόχος 1 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η
εξάλειψη της φτώχειας σε όλο τον κόσμο, σε όλες
τις μορφές της ως το 2030, συνεχίζει να αποτελεί μία
παγκόσμια πρόκληση. Συνεπάγεται ένα συνδυασμό
προσπάθειας και εφαρμογής όλων των υπόλοιπων
Παγκόσμιων Στόχων και δράσεων όπως, την αύξηση
της πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και πόρους
για όλους και την υποστήριξη των κοινοτήτων που
πλήττονται από τις ένοπλες συγκρούσεις και τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

παράσχει τα επαρκή και αξιόπιστα μέσα για τις
αναπτυσσόμενες χώρες.
1.b Να δημιουργήσει τα κατάλληλα πολιτικά
πλαίσια σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές
επίπεδο, βασιζόμενα σε στρατηγικές ανάπτυξης που
θα προστατεύουν τους φτωχούς και θα σέβονται
την ισότητα των φύλων, ώστε να στηρίξουν την
επιτάχυνση των επενδύσεων για την εξάλειψη της
φτώχειας.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 1
• 836 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ακόμα σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας
• Ένας στους πέντε ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες
περιοχές ζει με λιγότερο από 1,25 δολάρια την
ημέρα
• Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που
ζουν με λιγότερο από 1,25 δολάρια την ημέρα
ανήκουν σε δύο περιοχές: στη νότια Ασία και στην
Υποσαχάρια Αφρική
• Υψηλά ποσοστά της φτώχειας συχνά εμφανίζονται
σε μικρές και ευάλωτες χώρες που πλήττονται από
διαμάχες
• Ένα στα επτά παιδιά, ηλικίας κάτω των πέντε, στον
κόσμο, έχουν χαμηλό ανάστημα αναλογικά με την
ηλικία τους
• Το 2014 καθημερινά, 42,000 παιδιά αναγκάζονταν
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους προς αναζήτηση
προστασίας λόγω συγκρούσεων

Ο Στόχος 1 επιδιώκει:
1.1 Να εξαλείψει, έως το 2030, την ακραία φτώχεια
για όλους τους ανθρώπους παντού στον πλανήτη.
1.2 Να μειώσει έως το 2030, τουλάχιστον κατά 50%,
την αναλογία ανδρών, γυναικών και παιδιών όλων
των ηλικιακών ομάδων που ζουν στη φτώχεια υπό
όλες τις μορφές της σύμφωνα με τους εκάστοτε
εθνικούς ορισμούς.
1.3 Να προωθήσει στα εθνικά συστήματα, τα
κατάλληλα μέτρα κοινωνικής προστασίας ώστε να
πετύχει την ουσιαστική κάλυψη των φτωχών και
των ευάλωτων έως το 2030.
1.4 Να διασφαλίσει ότι όλοι άνδρες και γυναίκες,
ιδιαιτέρως οι φτωχοί και ευάλωτοι, έχουν ίσα
δικαιώματα πρόσβασης σε οικονομικούς πόρους
καθώς και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, στην
ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης, καθώς και σε
άλλα αγαθά, στην κληρονομιά, στους φυσικούς
πόρους, στις κατάλληλες νέες τεχνολογίες, στις
οικονομικές υπηρεσίες και τη μικροχρηματοδότηση.
1.5 Να οικοδομήσει την προσαρμοστικότητα των
φτωχών αλλά και εκείνων που βρίσκονται σε
ευάλωτη κατάσταση, να μειώσει την έκθεση και την
ευαισθησία τους απέναντι σε ακραία φαινόμενα που
σχετίζονται με το κλίμα, καθώς και άλλα οικονομικά,
κοινωνικά προβλήματα και περιβαλλοντικές
καταστροφές.
1.a Να διασφαλίσει τη σημαντική κινητοποίηση
πόρων από διάφορες πήγες, μέσω της ενισχυμένης
ανάπτυξης της συνεργασίας, έτσι ώστε να

Χάρισε ό,τι δεν σου χρειάζεται σε
συνανθρώπους μας που έχουν
ανάγκη.
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Δίνουμε τέλος στην πείνα,
πετυχαίνουμε την επισιτιστική
ασφάλεια, βελτιώνουμε τη
διατροφή και τη βιώσιμη
γεωργία

Είναι καιρός να επανεξετάσουμε τον τρόπο που
καλλιεργούμε, μοιραζόμαστε και καταναλώνουμε
την τροφή μας. Δεν νομίζετε; Αν αυτή τη φορά το
κάνουμε σωστά, η γεωργία, η δασοκομία και η
αλιεία μπορούν να προσφέρουν θρεπτική τροφή για
όλους, να δημιουργήσουν αξιοπρεπή εισοδήματα,
και να υποστηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της
υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος με
επίκεντρο τον άνθρωπο.
Αυτή τη στιγμή, το έδαφος, το γλυκό νερό, οι
ωκεανοί, τα δάση και η παγκόσμια βιοποικιλότητα
υποβαθμίζονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Επιπρόσθετα, η κλιματική αλλαγή αυξάνει την
πίεση στους φυσικούς πόρους μεγεθύνοντας τους
κινδύνους που συνδέονται με φυσικές καταστροφές
όπως η ξηρασία και η ερημοποίηση εδαφών αλλά
και οι πλημμύρες, τυφώνες κ.λπ. Μεγάλο κομμάτι
του πληθυσμού της υπαίθρου δυσκολεύεται να
καλύψει τις ανάγκες του, όπως έκανε επί χρόνια
μέσα από την καλλιέργεια της γης και αναγκάζεται
να μεταναστεύσει μακριά από τη γη που μεγάλωσε,
με σκοπό την αναζήτηση νέων ευκαιριών.
Μια ριζική αλλαγή του παγκόσμιου συστήματος
παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων είναι
αναγκαία, αν θέλουμε και επιθυμούμε να
καλύψουμε το στόχο της εξάλειψης της πείνας
για τα σημερινά 795 εκατομμύρια ανθρώπων που
πεινούν και υποσιτίζονται αλλά και των επιπλέον 2
δισεκατομμυρίων ανθρώπων που υπολογίζεται ότι
δεν θα μπορούν να καλύπτουν τις διατροφικές τους
ανάγκες έως το 2050.
Αυτή τη στιγμή περίπου 90 εκατομμύρια παιδιά
ηλικίας κάτω των πέντε ετών είναι λιποβαρή, με
άμεσους κινδύνους για την υγεία τους. Την ίδια
ώρα τουλάχιστον το ένα τρίτο των τροφίμων που
παράγονται κάθε χρόνο στον κόσμο για κατανάλωση
σπαταλιέται , περίπου 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι.
(Global Food Losses and Food Waste FAO, 2011).
Περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο
υποσιτίζονται ενώ θα μπορούσαν να ξεφύγουν από
τον υποσιτισμό με λιγότερο από το ένα τέταρτο των
τροφίμων που σπαταλούνται στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο
Βασίλειο και την Ευρώπη. (Waste: Uncovering the Global Food Scandal, Stuart, Τ., Penguin,
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2009), τέλος το 10% των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου των πλούσιων χωρών προέρχεται
από την καλλιέργεια τροφίμων που καταλήγουν να
μην καταναλώνονται. (Waste: Uncovering the Global Food Scandal, Stuart, Τ., Penguin, 2009).
Ο συγκεκριμένος στόχος αποσκοπεί στον
τερματισμό όλων των μορφών της πείνας και του
υποσιτισμού ως το 2030, διασφαλίζοντας σε όλους
τους ανθρώπους - και ιδιαίτερα στα παιδιά και
στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς - πρόσβαση σε
επαρκή και θρεπτική τροφή όλο το χρόνο. Εργαλεία
για την επίτευξη του στόχου είναι η προώθηση
βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, η βελτίωση
των συνθηκών διαβίωσης των μικρής κλίμακας
αγροτών (family farming), επιτρέποντας την ίση
πρόσβαση στη γη, την τεχνολογία και τις αγορές,
αλλά και η διεθνής συνεργασία για την εξασφάλιση
επενδύσεων σε υποδομές και τεχνολογίες για την
καλύτερη οργάνωση , και προώθηση της βιώσιμης
γεωργίας.

Ο Στόχος 2 επιδιώκει:
2.1 Να δώσει τέλος στην πείνα και να διασφαλίσει
την πρόσβαση σε θρεπτικής αξίας και επαρκή τροφή
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έως το 2030, προς
όλους τους ανθρώπους και ιδίως τους φτωχούς,
καθώς και εκείνους που βρίσκονται σε ευάλωτη
κατάσταση όπως τα παιδιά.
2.2 Να δώσει τέλος σε όλες τις μορφές κακής
διατροφής, επιτυγχάνοντας, έως το 2025, τους
διεθνώς συμφωνηθέντες στόχους για την καχεξία
και την εξασθένηση των παιδιών ηλικίας κάτω των
πέντε καθώς και να αντιμετωπίσει τις διατροφικές
ανάγκες των έφηβων κοριτσιών, των εγκύων, των
γυναικών που θηλάζουν και των ηλικιωμένων
ανθρώπων έως το 2030
2.3 Να διπλασιάσει τη γεωργική παραγωγικότητα
και τα εισοδήματα των μικροπαραγωγών τροφίμων,
ιδίως των γυναικών, των αυτοχθόνων λαών,
των οικογενειών αγροτών, των βοσκών και των
ψαράδων. Αποβλέπει επίσης στο να διπλασιάσει,
μέσω της ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης στη
γη, άλλους παραγωγικούς πόρους και εισροές, να
προάγει τη γνώση και να βελτιώσει τις οικονομικές
υπηρεσίες και τις αγορές. Τέλος, αποβλέπει στη
δημιουργία ευκαιριών εργασίας για εκείνους που
δεν εργάζονται στον αγροτικό τομέα
2.4 Να διασφαλίσει, έως το 2030, τη χρήση
βιώσιμων συστημάτων παραγωγής τροφίμων και
να εφαρμόσει ανθεκτικές γεωργικές πρακτικές
που θα αυξάνουν την παραγωγικότητα και την
παραγωγή, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στη
διατήρηση των οικοσυστημάτων και ενισχύοντας
την ικανότητα για προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, στα ακραία καιρικά φαινόμενα, στις
πλημμύρες, και άλλες καταστροφές, βελτιώνοντας
προοδευτικά την ποιότητα της γης και του εδάφους
2.5 Να διατηρήσει, έως το 2020, τη γενετική ποικιλία
των σπόρων, των καλλιεργούμενων φυτών, των
εκτρεφόμενων και των οικόσιτων ζώων καθώς και

των συγγενών άγριων ειδών τους μέσω της σωστής
διαχείρισης και της χρήσης ποικίλων σπόρων, αλλά
και της συνδρομής τραπεζών σπόρων σε εθνικό,
περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Στοχεύει
επίσης στο να προάγει την πρόσβαση στη δίκαιη
και ισότιμη κατανομή των οφελών που προκύπτουν
από τη χρήση των γενετικών πηγών, οι οποίοι
συνδέονται με την παραδοσιακή γνώση, όπως
άλλωστε συμφωνήθηκε διεθνώς.
2.a Να αυξήσει τις επενδύσεις, μέσω της
ενισχυμένης διεθνούς συνεργασίας, στις αγροτικές
υποδομές, στη γεωργική έρευνα και στις υπηρεσίες
γεωργικών εφαρμογών, στην τεχνολογική
ανάπτυξη και στις τράπεζες φυτικών και ζωικών
γονιδίων έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη γεωργική
παραγωγική ικανότητα στις αναπτυσσόμενες και
ιδίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.
2.b Να διορθώσει και να αποτρέψει εμπορικούς
περιορισμούς και στρεβλώσεις στις παγκόσμιες
γεωργικές αγορές μέσω της ταυτόχρονης εξάλειψης
όλων των μορφών γεωργικών επιδοτήσεων, καθώς
και όλων των εξαγωγικών μέτρων με ισοδύναμο
αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εντολή του Γύρου της
Ντόχα για την Ανάπτυξη.
2.c Να υιοθετήσει μέτρα που θα εξασφαλίζουν
την εύρυθμη λειτουργία των αγορών των βασικών
διατροφικών προϊόντων και των παραγώγων
τους, καθώς και να διευκολύνει την έγκαιρη
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις αγορές
και συγκεκριμένα αναφορικά με τα αποθέματα
τροφής έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο περιορισμός
της ακραίας αστάθειας των τιμών.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 2
Πείνα:
• Παγκοσμίως, ένας στους εννέα ανθρώπους στον
κόσμο (795 εκατομμύρια) υποσιτίζεται
• Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που
πεινάνε στον κόσμο ζει σε αναπτυσσόμενες χώρες,
όπου το 12,9% του πληθυσμού υποσιτίζεται
• Η Ασία είναι η ήπειρος με τα μεγαλύτερα ποσοστά
υποσιτιζόμενων ανθρώπων, δηλαδή τα δύο τρίτα
του πληθυσμού της Γης. Τα ποσοστά στη νότια Ασία
έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, στη
δυτική Ασία παρουσίασαν μικρή αύξηση
• Η νότια Ασία αντιμετωπίζει το σοβαρότερο
πρόβλημα υποσιτισμού με περίπου 281
εκατομμύρια ανθρώπους να υποσιτίζονται Στην
Υποσαχάρια περιοχή της Αφρικής, το ποσοστό των
υποσιτιζόμενων αναμένεται να αγγίξει σχεδόν το
23% την περίοδο 2014-2016
• Σχεδόν οι μισοί από τους παιδικούς θανάτους
(45%), ηλικίας κάτω των πέντε, οφείλονται σε κακή
διατροφή, ποσοστό το οποίο μεταφράζεται σε 3,1
εκατομμύρια παιδικές ζωές ανά έτος
• Ένα στα τέσσερα παιδιά παγκοσμίως παρουσιάζουν
καθυστερημένη ανάπτυξη. Στις αναπτυσσόμενες
χώρες η αναλογία μπορεί ανέλθει σε ένα προς τρία
• Στις αναπτυσσόμενες χώρες, 66 εκατομμύρια

14

παιδιά που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο,
παρακολουθούν τα μαθήματά τους πεινασμένα,
με 23 εκατομμύρια από αυτά να βρίσκονται στην
Αφρική

Επισιτιστική Ασφάλεια:
• Η γεωργία αποτελεί το μοναδικό και το μεγαλύτερο
τομέα απασχόλησης, παρέχοντας βιοτικούς πόρους
για το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος
και θέσεων εργασίας για τα φτωχά νοικοκυριά της
υπαίθρου.
• 500 εκατομμύρια μικρές φάρμες παγκοσμίως,
οι περισσότερες εκ των οποίων εξαρτώνται
από τις βροχοπτώσεις, παρέχουν το 80% της
τροφής που καταναλώνεται σε μεγάλο μέρος του
αναπτυσσόμενου κόσμου. Η επένδυση σε άντρες και
γυναίκες μικροκτηματίες αποτελεί ένα σημαντικό
τρόπο για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας,
τη διατροφή των φτωχότερων ανθρώπων αλλά και
για την αύξηση της παραγωγής τροφίμων για τις
τοπικές και παγκόσμιες αγορές
• Από το 1900 έως σήμερα, το 70% περίπου της
ποικιλίας των καλλιεργειών «εξαφανίστηκε» από
τα αγροκτήματα των γεωργών. H ορθότερη χρήση
της γεωργικής βιοποικιλότητας μπορεί να συμβάλει
στην προώθηση πιο θρεπτικών διατροφών,
στην ενίσχυση του βιοπορισμού των αγροτικών
κοινοτήτων καθώς και στην προαγωγή πιο
ανθεκτικών και βιώσιμων γεωργικών συστημάτων
• Αν οι γυναίκες αγρότισσες είχαν τις ίδιες ευκαιρίες
πρόσβασης σε πόρους όπως οι άνδρες, τότε ο
αριθμός της πείνας παγκοσμίως θα μπορούσε να
μειωθεί μέχρι και κατά 150 εκατομμύρια
• 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως
δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, οι
περισσότεροι εκ των οποίων ζουν σε αγροτικές
περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου. Η
ενεργειακή φτώχεια σε αρκετές περιοχές αποτελεί
σημαντική τροχοπέδη για τη μείωση της πείνας,
ενώ αποτρέπει την παραγωγή επαρκούς τροφής
για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών

Μείωσε τα απορρίμματα της
τροφής σου. Περισσότερο από
το 1/3 της παγκόσμιας τροφής,
πετιέται και χάνεται.
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Διασφαλίζουμε μία ζωή με
υγεία και προάγουμε την
ευημερία για όλους, σε όλες
τις ηλικίες

Η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας είναι ο
τρίτος από τους δεκαεπτά παγκόσμιους στόχους
που συνθέτουν την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη.
Ο συγκεκριμένος παγκόσμιος στόχος, φιλοδοξεί
να προάγει την πρόσβαση σε ασφαλή και φθηνά
φάρμακα και εμβόλια, να ενισχύσει την έρευνα στον
τομέα της υγείας, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
τις επιδημίες του AIDS, της φυματίωσης, της
ελονοσίας και άλλων μεταδοτικών ασθενειών ως
το 2030, να εξασφαλίσει πρόσβαση σε βασικές
υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και
περίθαλψης για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα
σε ποιο μέρος του πλανήτη ζουν.
Ουσιαστικά όμως, ο τρόπος που προσεγγίζεται
αλλάζει την παραδοσιακή αντίληψη για την καλή
υγεία, ενσωματώνοντας την έννοια της ευεξίας και
μετατρέποντας την “καλή υγεία” σε “θετική υγεία”.
Η παραδοσιακή αντίληψη της υγείας, η οποία
αναπτύχθηκε προς τα τέλη του 19ου και κυριάρχησε
στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, βασίστηκε στις μεγάλες κατακτήσεις της βιοϊατρικής
και ειδικότερα της μικροβιολογίας, πράγμα που
οδήγησε στην αποδοχή μιας μονοδιάστατης
ερμηνείας της υγείας και της αρρώστιας, με
βάση κυρίως τα ευρήματα της εργαστηριακής και
κλινικής ιατρικής. Αυτή η αντίληψη σήμερα όμως
έχει αμφισβητηθεί από την κρίση της σύγχρονης
ιατρικής, η οποία αδυνατεί να θεραπεύσει
αποτελεσματικά μείζονα νοσήματα της εποχής μας,
όπως π.χ τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο
ή το AIDS.
Ο ρόλος του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, έχουν έρθει
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, αποτελώντας
τον πυρήνα ενός νέου υπό διαμόρφωση
βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου ερμηνείας της
υγείας και της αρρώστιας. Σε αυτήν την κατεύθυνση
βρίσκεται ο ορισμός της υγείας από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) σύμφωνα με τον οποίο
“υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής,
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, και όχι η απλή
απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας”. Με τον
ορισμό αυτό αναγνωρίζονται δύο παράμετροι που
οριοθετούν την υγεία: η παράμετρος της απουσίας
της αρρώστιας και η παράμετρος της ευεξίας.
Αναγνωρίζεται επίσης, σε ότι αφορά στην ευεξία,
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η ύπαρξη της ψυχικής και κοινωνικής διάστασης,
πέρα από τη σωματική. Η έννοια της ευεξίας
αποτελεί τη βάση της έννοιας της θετικής υγείας.
Η Προαγωγή της Υγείας, σύμφωνα με τη Διακήρυξη
της Οττάβα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(ΠΟΥ), είναι η διαδικασία μέσα από την οποία τα
άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο
πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν.
Οποιαδήποτε δουλειά γίνει πάνω σε αυτό τον στόχο
τα επόμενα 15 χρόνια θα μπορούσε να λειτουργήσει
πραγματικά μετασχηματιστικά, τόσο για τις πλούσιες
όσο και για τις φτωχές χώρες. Η Παγκόσμια Έκθεση
Υγείας του 2010 δείχνει ότι «μία μικρή αύξηση στους
δείκτες της υγείας και της ευεξίας του πληθυσμού,
οδηγεί σε μεγαλύτερη αναλογικά αύξηση των
κοινωνικών, οικονομικών δεικτών και αντίστροφα“.

Ο Στόχος 3 επιδιώκει:
3.1 Να μειώσει το ποσοστό της παγκόσμιας μητρικής
θνησιμότητας σε λιγότερους από 70 θανάτους ανά
100,000 γεννήσεις ζώντων έως το 2030.
3.2 Να δώσει τέλος στους αποτρέψιμους θανάτους
νεογνών και παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε,
ωθώντας όλες τις χώρες να μειώσουν τη βρεφική
θνησιμότητα στους 12 θανάτους ανά 1,000 γεννήσεις
ζώντων νεογνών τουλάχιστον. Αποβλέπει επίσης
στη μείωση των θανάτων παιδιών, ηλικίας κάτω των
πέντε, στους 25 θανάτους ανά 1,000 περιπτώσεις
γεννήσεων έως το 2030
3.3 Να δώσει τέλος, έως το 2030, σε επιδημίες
όπως το AIDS, η φυματίωση, η ελονοσία και
άλλες σε παραμελημένες ασθένειες, καθώς και
να καταπολεμήσει την ηπατίτιδα, ασθένειες που
μεταδίδονται μέσω του νερού καθώς και άλλες
μεταδοτικές ασθένειες.
3.4 Να μειώσει, έως το 2030, κατά το ένα τρίτο
την πρόωρη θνησιμότητα από μη-μεταδοτικές
ασθένειες μέσω της πρόληψης και της θεραπείας
και να προωθήσει την ψυχική υγεία και την ευεξία.
3.5 Να ενισχύσει την πρόληψη και τη
θεραπεία σχετικά με την κατάχρηση ουσιών,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών
ουσιών και της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ.
3.6 Να μειώσει στο μισό, έως το 2020, τον αριθμό
των θανάτων που οφείλονται σε τραυματισμούς από
τροχαία ατυχήματα.
3.7 Να διασφαλίσει, έως το 2030, την ουσιαστική
μείωση του αριθμού των θανάτων και των
ασθενειών που οφείλονται σε επικίνδυνες χημικές
ουσίες καθώς και στη ρύπανση και τη μόλυνση του
αέρα, των υδάτων και του εδάφους.
3.8 Να ενισχύσει την εφαρμογή της Σύμβασης
Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον
Έλεγχο του Καπνού σε όλες τις χώρες.
3.c Να ενισχύσει την έρευνα και την ανάπτυξη
εμβολίων και φαρμάκων για μεταδoτικές και
μη ασθένειες, οι οποίες επηρεάζουν κυρίως τις
αναπτυσσόμενες χώρες και να παράσχει πρόσβαση
σε προσιτά και απαραίτητα φάρμακα και εμβόλια
σύμφωνα με τη Δήλωση της Ντόχα και τη Δημόσια
Υγεία.
3.a Να αυξήσει ουσιαστικά τη χρηματοδότηση
στον τομέα της υγείας καθώς και την πρόσληψη,

ανάπτυξη, εκπαίδευση και διατήρηση υγειονομικού
δυναμικού στις αναπτυσσόμενες χώρες, δίνοντας
ιδιαίτερη βαρύτητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά
κράτη.
3.d Να ενισχύσει την ικανότητα όλων των χωρών
και συγκεκριμένα των αναπτυσσόμενων, μέσω
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, να
μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών αλλά
και να διαχειρίζονται κρίσεις υγείας σε εθνικό
επίπεδο.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 3
Παιδική Υγεία
• 17,000 λιγότερα παιδιά πεθαίνουν κάθε ημέρα από
το 1990, ωστόσο, περισσότερα από έξι εκατομμύρια
παιδιά συνεχίζουν να πεθαίνουν καθημερινά πριν
ολοκληρώσουν το 5ο έτος της ηλικίας τους
• Από το 2000, τα εμβόλια κατά της ιλαράς έχουν
αποτρέψει περίπου 15,6 εκατομμύρια θανάτους
• Παρά τη σημαντική παγκόσμια πρόοδο που
συντελείται στην Υποσαχάρια Αφρική και τη Νότια
Ασία, παρατηρείται ένα ολοένα και αυξανόμενο
ποσοστό παιδικών θανάτων, με τέσσερις στους
πέντε παιδικούς θανάτους ηλικίας κάτω των πέντε
να εμφανίζονται σε αυτές τις περιοχές
• Παιδιά που γεννιούνται σε συνθήκες φτώχειας
είναι δύο φορές πιο πιθανό να πεθάνουν πριν
ολοκληρώσουν το πέμπτο έτος της ηλικίας τους
συγκριτικά με εκείνα που γεννιούνται σε εύπορες
οικογένειες
• Παιδιά των οποίων οι μητέρες είναι μορφωμένες
(σε αυτές συγκαταλέγονται και εκείνες που έχουν
ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) είναι
πιο πιθανό να επιβιώσουν από ότι παιδιά με μητέρες
χωρίς καθόλου μόρφωση

Μητρική Υγεία
• Τα ποσοστά της μητρικής θνησιμότητας έχουν
μειωθεί σχεδόν κατά το ήμισυ από το 1990
• Η μητρική θνησιμότητα έχει μειωθεί κατά δυο
τρίτα στην ανατολική και νότια Ασία καθώς και στη
βόρεια Αφρική
• Τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας, δηλαδή η
αναλογία των μητέρων που αποβιώνουν κατά τον
τοκετό συγκριτικά με εκείνων που επιβιώνουν,
στις αναπτυσσόμενες περιοχές είναι 14 φορές πιο
υψηλά από ότι στις ανεπτυγμένες περιοχές
• Ολοένα και περισσότερες γυναίκες λαμβάνουν
προγεννητική φροντίδα. Στις αναπτυσσόμενες
περιοχές τα ποσοστά προγεννητικής φροντίδας
αυξήθηκαν από 65% το 1990 σε 83% το 2012
• Μόνο το 50% των γυναικών στις αναπτυσσόμενες
περιοχές λαμβάνει τη συνιστώμενη ιατρική
περίθαλψη
• Λιγότεροι έφηβοι αποκτούν παιδία στις
περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, ωστόσο,
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η πρόοδος αυτή έχει παρουσιάσει κάμψη. Η
αύξηση της χρήσης αντισυλληπτικών μεθόδων
που παρατηρήθηκε κατά τη δεκαετία του 90’ δεν
συνεχίστηκε την πρώτη δεκαετία του 2000
• Πρόοδος συντελείται στην κάλυψη της ανάγκης
του οικογενειακού προγραμματισμού για ολοένα
και περισσότερες γυναίκες, ωστόσο, η ζήτηση
αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς

HIV/AIDS, ελονοσία και άλλες ασθένειες
• Στα τέλη του 2014 περίπου 13,6 εκατομμύρια
άνθρωποι είχαν πρόσβαση σε αντιρετροϊκή αγωγή
• Οι νέες μολύνσεις με τον ιό HIV κατά το 2013
υπολογίζονται στα 2,1 εκατομμύρια, δηλαδή 38%
λιγότερες από ότι το 2001
• Στα τέλη του 2013 περίπου 35 εκατομμύρια
άνθρωποι υπολογίζεται ότι ζούσαν με τον ιό HIV
• Στα τέλη του 2013, 240,000 παιδιά υπολογίζεται ότι
μολύνθηκαν με τον ιό HIV
• Οι νέες μολύνσεις με τον ιό HIV έχουν μειωθεί
κατά 58 % από το 2001
• Τα έφηβα κορίτσια και οι νέες γυναίκες
αντιμετωπίζουν ανισότητες με βάση το φύλο τους,
αποκλεισμούς, διακρίσεις και βία, γεγονός που τις
εκθέτει ακόμη περισσότερο στον κίνδυνο μόλυνσης
με τον ιό HIV
• Ο ιός HIV αποτελεί τη βασική αιτία για τον θάνατο
των γυναικών που βρίσκονται σε αναπαραγωγική
ηλικία σε παγκόσμιο επίπεδο
• Οι θάνατοι από φυματίωση σε ανθρώπους που
ζουν με τον HIV έχουν μειωθεί κατά 36% από το
2004
• Στις 250,000 ανήλθαν οι μολύνσεις από τον HIV το
2013 με τα δύο τρίτα από αυτές να αφορούν έφηβα
κορίτσια
• Το AIDS αποτελεί πλέον τη βασική αιτία θανάτου
μεταξύ εφήβων (ηλικίας 10-19) στην Αφρική και τη
δεύτερη πιο συχνή αίτια θανάτου μεταξύ εφήβων
σε παγκόσμιο επίπεδο
• Σε πολλές περιπτώσεις, το δικαίωμα της
ιδιωτικότητας και της σωματικής ακεραιότητας των
εφήβων κοριτσιών δεν γίνεται σεβαστό, με πολλά
από τα κορίτσια να αναφέρουν ότι η πρώτη τους
σεξουαλική εμπειρία δεν ήταν ηθελημένη
• 2,1 εκατομμύρια έφηβοι υπολογίζεται ότι ζουν με
τον HIV από το 2013
• Πάνω από 6,2 εκατομμύρια θάνατοι από ελονοσία
αποφεύχθηκαν κατά την περίοδο 2000-2015,
πρωτίστως θάνατοι παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε
στην Υποσαχάρια Αφρική. Το παγκόσμιο ποσοστό
κρουσμάτων ελονοσίας υπολογίζεται ότι μειώθηκε
κατά 37% ενώ τα ποσοστά θνησιμότητας κατά 58%
• Κατά το διάστημα 2000-2013, η πρόληψη,
η διάγνωση και η θεραπεία της φυματίωσης
υπολογίζεται ότι έσωσε 37 εκατομμύρια ζωές. Τα
ποσοστά θνησιμότητας από φυματίωση μειώθηκαν
κατά 45% ενώ το ποσοστό εμφάνισης της νόσου
μειώθηκε κατά 41% για το διάστημα 1990-2013

Βοήθησε για την καλή υγεία
της οικογένειας σου και τη
δική σου. Βοήθησε για την
υγεία των συνανθρώπων σου
που δεν έχουν πρόσβαση σε
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Φρόντισε και διάδωσε
πληροφορίες που αφορούν
δωρεάν εξετάσεις από τοπικούς
φορείς και μη κυβερνητικές
οργανώσεις.
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Διασφαλίζουμε την ελεύθερη,
ισότιμη και ποιοτική
εκπαίδευση, προάγοντας τις
ευκαιρίες για δια βίου μάθηση

Η ποιοτική εκπαίδευση για όλους είναι ίσως ένας
από τους πιο σημαντικούς παγκόσμιους στόχους,
μπορεί να προσφέρει στους ανθρώπους όλων των
ηλικιών δεξιότητες και γνώση για να διεκδικήσουν
ένα καλύτερο μέλλον. Η επένδυση μίας χώρας
στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού τομέα της, είναι
το κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας και
της κοινωνίας της. Χωρίς αυτή την επένδυση, η
πρόοδος σε όλους τους παγκόσμιους δείκτες για τη
βιώσιμη ανάπτυξη θα είναι ελλιπής.
Από το 2000 και τους Στόχους της Χιλιετίας
υπήρξε πρόοδος στην επίτευξη του στόχου για
την πρόσβαση σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση για
όλους. Το συνολικό ποσοστό εγγραφής στο σχολείο
(σε αναπτυσσόμενες περιοχές) είχε αυξηθεί σε
ποσοστό 91% μέσα σε μία 15ετία, μειώνοντας
στο μισό τον παγκόσμιο αριθμό των παιδιών που
βρίσκονται εκτός σχολείου.
Ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν!
Τα παιδιά από τα φτωχότερα νοικοκυριά είναι
τέσσερις φορές πιο πιθανό να μείνουν εκτός
σχολείου. Οι ανισότητες πρόσβασης σε ποιοτική
εκπαίδευση μεταξύ αστικών και αγροτικών
περιοχών, επίσης, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
Η προσβασιμότητα και η ποιότητα είναι οι δύο
λέξεις κλειδιά για την καθολική επίτευξη του στόχου
αυτού.
Προσβασιμότητα: Αυτή τη στιγμή, περίπου 60
εκατομμύρια παιδιά δεν πηγαίνουν στο σχολείο για
διάφορους λόγους. Σε αυτόν τον αριθμό χρειάζεται
να προσθέσουμε 781 εκατομμύρια αναλφάβητους,
ενήλικες και νέους που δεν μπορούν να αντέξουν
οικονομικά για να συνεχίσουν τις σπουδές τους.
Τα 103 εκατομμύρια της παγκόσμιας νεολαίας
στερούνται βασικών δεξιοτήτων και περισσότερο
από το 60% αυτών, είναι γυναίκες.
Ποιότητα: Η γνώση που μπορεί να πάρει ο μαθητής
μέσα στην σχολική τάξη είναι το ένα κομμάτι.
Η ποιοτική εκπαίδευση είναι το ουσιαστικό
ζητούμενο, γι αυτό τα Ηνωμένα Έθνη υιοθετούν
πρακτικές βιωματικής εκπαίδευσης και διεκδικούν
πιο ποιοτικά προγράμματα σπουδών και μετρήσιμα
αποτελέσματα, ειδικά στις ανεπτυγμένες χώρες,
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επικεντρώνοντας τη σημασία στη διάχυση της
γνώσης, στη βελτίωση των υλικοτεχνικών
υποδομών, στην εξάλειψη του ψηφιακού
αναλφαβητισμού και στον εκσυγχρονισμό των
προγραμμάτων σπουδών και τη διασύνδεσή τους
με τις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου.
Η επίτευξη του στόχου για μία ποιοτική εκπαίδευση
χωρίς αποκλεισμούς για όλους και η διασφάλιση ότι
όλα τα αγόρια και τα κορίτσια θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τη δωρεάν πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2030, είναι ένα
μεγάλο στοίχημα σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο
κόσμο. Οι συνεχείς ανάγκες κατάρτισης και δια
βίου μάθησης του ανθρώπινου πληθυσμού,
καταγράφονται στον επιμέρους στόχο της ισότιμης
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή επαγγελματική
κατάρτιση και στην εξάλειψη των ανισοτήτων
μεταξύ των φύλων με στόχο την επίτευξη καθολικής
πρόσβασης σε ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο Στόχος 4 επιδιώκει:
4.1 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλα τα αγόρια
και όλα τα κορίτσια θα ολοκληρώνουν ελεύθερα,
ισότιμα και ποιοτικά την πρωτοβάθμια και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
4.2 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλα τα αγόρια
και τα κορίτσια θα έχουν πρόσβαση σε φροντίδα
κατά τα πρώτα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας
καθώς και πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση
έτσι ώστε να προετοιμαστούν για την πρωτοβάθμια
εκπαίδευση.
4.3 Να διασφαλίσει, έως το 2030, την ισότιμη
πρόσβαση για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες
σε προσιτή και ποιοτική, τεχνική και επαγγελματική
κατάρτιση καθώς και την πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων
και των πανεπιστημίων
4.4 Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2030, τον αριθμό
των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις
κατάλληλες επαγγελματικές τεχνικές δεξιότητές,
παρέχοντας τους πρόσβαση στον εργασιακό
χώρο, σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και στην
επιχειρηματικότητα
4.5 Να εξαλείψει, έως το 2030, τις διακρίσεις με
βάση το φύλο στην εκπαίδευση και να διασφαλίσει
την ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα της
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης
για τους αδύναμους, τα άτομα με αναπηρίες, τους
αυτόχθονες πληθυσμούς και τα παιδιά σε ευάλωτη
κατάσταση.
4.6 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι η νεολαία
στο σύνολό της καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό
ενηλίκων, τόσο ανδρών όσο και γυναικών, θα
πετύχουν το γραμματισμό και τον αριθμητισμό.
4.7 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλοι
εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα
καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για
να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, και μεταξύ
άλλων, μέσω της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη
ανάπτυξη και μέσω του βιώσιμου τρόπου ζωής, να

προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα
των φύλων, την προώθηση της ειρήνης και της μηβίας, την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη, καθώς
και την αναγνώριση της πολιτιστικής ποικιλίας και
της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.
4.a Να οικοδομήσει και να αναβαθμίσει τις
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις οι οποίες θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και
των ατόμων με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη το
θέμα του φύλου, καθώς και να παράσχει ασφαλή,
ειρηνικά, συμμετοχικά και αποτελεσματικά
μαθησιακά περιβάλλοντα για όλους.
4.b Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2020, τον αριθμό
των διαθέσιμων υποτροφιών στις αναπτυσσόμενες
χώρες και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες, στα
μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και στις
Αφρικανικές χώρες, ωθώντας έτσι τους μαθητές
να φοιτήσουν στην ανώτατη εκπαίδευση, και να
συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής
κατάρτισης σε διάφορους τομείς όπως η τεχνολογία
της πληροφορίας, η μηχανολογία, καθώς και άλλα
επιστημονικά προγράμματα στις ανεπτυγμένες
περιοχές και σε άλλες αναπτυσσόμενες περιοχές.
4.c Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2030, τον αριθμό
των καταρτισμένων δασκάλων, μέσω της διεθνούς
συνεργασίας για την εκπαίδευση του διδακτικού
προσωπικού στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως
στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα μικρά
νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 4
• Η φοίτηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις
αναπτυσσόμενες χώρες άγγιξε το 91%, ωστόσο, 57
εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να μην φοιτούν
σε σχολεία.
• Περισσότερα από τα μισά παιδιά που δεν φοιτούν
σε σχολεία ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική
• Εκτιμάται ότι το 50% των παιδιών που δεν φοιτούν
στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση ζουν σε περιοχές
που πλήττονται από συγκρούσεις
• 103 εκατομμύρια νέοι παγκοσμίως παρουσιάζουν
βασικές ελλείψεις γραμματισμού με το 60% των
νέων να είναι γυναίκες

Βοήθησε με όποιον τρόπο
μπορείς ώστε όλα τα παιδιά να
έχουν πρόσβαση σε ποιοτική
εκπαίδευση.
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Ενδυναμώνουμε τον ρόλο των
γυναικών και των κοριτσιών
στην κοινωνία και ενισχύουμε
την ισότητα των φύλων

Το ζητούμενο είναι μια κοινωνία στην οποία άνδρες και
γυναίκες μοιράζονται εξίσου τα αγαθά, τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώματα, στην εργασία, στην πολιτική, στην
εξουσία, στον ελεύθερο χρόνο, στην οικογένεια και
στην προσωπική ζωή. Μια κοινωνία όπου άνδρες
και γυναίκες αποφασίζουν τι θα σπουδάσουν, με
τι θα απασχοληθούν, πόσα παιδιά θα κάνουν, αν
θα ασχοληθούν με τα κοινά, χωρίς το βάρος των
στερεοτύπων του φύλου που προδιαγράφει επαγγέλματα, αμοιβές, καθήκοντα και απολαβές, αλλά και ολόκληρη
τη δραστηριότητα της καθημερινής ζωής. Παράλληλα,
σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν, καταδεικνύεται
ότι ο τρόπος που επηρεάζονται οι γυναίκες από τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, διαφέρει σε σχέση
με τους άντρες. Έρευνες τόσο στον ανεπτυγμένο όσο
και στον αναπτυσσόμενο κόσμο δείχνουν με αριθμούς
ότι ο βαθμός ισότητας που συναντάται σε μια κοινωνία,
δεν είναι ανεξάρτητος από τις περιβαλλοντικές και
αναπτυξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.
Σύμφωνα με παγκόσμιες εκθέσεις όπως η Έκθεση
του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum του 2014 για τις
ανισότητες ανάμεσα στα δύο φύλα σε όλο τον κόσμο,
δείχνει ότι ο μέσος όρος της συμμετοχής των γυναικών
στα Εθνικά Κοινοβούλια είναι μόλις 21,9% (το υψηλότερο
ποσοστό απαντάται στην Αμερικανική ήπειρο με 26,6%
και το χαμηλότερο στις χώρες του Ειρηνικού με 15,4%,
ενώ η Ευρωπαϊκή ήπειρος έχει μέσο όρο 24,9%). Όσον
αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, μόλις το 17% των
δημάρχων στη Δυτική Ευρώπη, το 14% στην Ανατολική
Ευρώπη και το 3% στην Καραϊβική είναι γυναίκες.
Στο Δείκτη για το Χάσμα στον τομέα της Ισότητας των
Φύλων (Gender Gap Index 2014) που ταξινομεί 142
κράτη με την εξής διαβάθμιση: από 0,00 ανισότητα έως
1,00 ισότητα, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 91η θέση με
επίδοση 0,678 (η πλήρης ισότητα μεταξύ γυναικών και
ανδρών αποτυπώνεται στο βαθμό 1,00).
Από το 2000 ως σήμερα περισσότερα κορίτσια
πηγαίνουν στο σχολείο σε σύγκριση με πριν από 15
χρόνια. Στις περισσότερες περιοχές του κόσμου έχει
επιτευχθεί ο στόχος της ισότιμης πρόσβασης στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι
γυναίκες αποτελούν το 41% των εργαζομένων, που
δραστηριοποιούνται εκτός του γεωργικού τομέας σε
σύγκριση με το ποσοστό του 35% που ίσχυε πριν το 1990.
Δεν υπάρχει όμως μόνο η ανάγκη να εξαλειφθούν
οι μορφές βίας ενάντια στις γυναίκες ανά τον κόσμο
και να αποκτηθεί ισότιμη συμμετοχή και πρόσβαση
των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων, στους
οικονομικούς πόρους, στην εκπαίδευση και την υγεία.
Χρειάζεται να αντιμετωπιστούν και οι διακρίσεις που
προκύπτουν μέσα από τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής καθώς σύμφωνα με έρευνες το 80% των
περιβαλλοντικών προσφύγων είναι γυναίκες.
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Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως η ξηρασία, πλημμύρες, ακραία καιρικά φαινόμενα και
μείωση της ασφάλειας σε τρόφιμα και νερό,
επηρεάζει τις γυναίκες και τους άνδρες με διαφορετικό τρόπο. Το 70% των φτωχών του κόσμου
είναι γυναίκες.
Οι γυναίκες αποτελούν το 45% - 80% του
εργατικού δυναμικού παραγωγής τροφίμων
στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με το
Παρατηρητήριο Γυναικών των Ηνωμένων Εθνών,
και επηρεάζονται πολλαπλά από τη μείωση της
καλλιεργήσιμης γης.
Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες πλήττονται
δυσανάλογα, την ίδια στιγμή διαδραματίζουν καίριο
ρόλο σε δράσεις προσαρμογής και μετριασμού
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και στην
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για τη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Αν στρέψουμε το βλέμμα στις ανεπτυγμένες χώρες,
σύμφωνα με έρευνα που έγινε από το London
School of Economics (UN Women’s Commission Session – March 2009) οι γυναίκες και οι
άνδρες διαφορετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
και επηρεάζονται με διαφορετικό τρόπο από την
κλιματική αλλαγή.
Οι άνδρες χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους πιο
συχνά από τις γυναίκες. Οι γυναίκες χρησιμοποιούν
τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο συχνά από τους
άνδρες.
Το 62% των γυναικών είναι πρόθυμες να πληρώσουν
περισσότερα χρήματα για προϊόντα και υπηρεσίες
φιλικές προς το περιβάλλον, σε σύγκριση με το 54%
των ανδρών. Το 81% των γυναικών υποστηρίζουν
δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματική
αλλαγής, σε σύγκριση με το 67% των ανδρών.

Ο Στόχος 5 επιδιώκει:
5.1 Να δώσει τέλος σε κάθε μορφής διάκριση κατά
των γυναικών και των κοριτσιών οπουδήποτε
5.2 Να εξαλείψει όλες τις μορφές βίας κατά
όλων των γυναικών και των κοριτσιών τόσο στην
ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, καθώς και να
εξαλείψει την εμπορία ανθρώπων, τη σεξουαλική
εκμετάλλευση και άλλα είδη εκμετάλλευσης
5.3 Να εξαλείψει όλες τις επιζήμιες πρακτικές
όπως ο παιδικός και αναγκαστικός γάμος και
ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών
οργάνων
5.4 Να αναγνωρίσει την αξία της άμισθης φροντίδας
και της οικιακής εργασίας, μέσω της παροχής
δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών και πολιτικών
κοινωνικής προστασίας, προάγοντας έτσι την κοινή
ευθύνη μέσα σε ένα νοικοκυριό και στην οικογένεια
ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις κάθε χώρας
5.5 Να διασφαλίσει την πλήρη και αποτελεσματική
συμμετοχή καθώς και τις ισότιμες ευκαιρίες
ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε όλα
τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, στην πολιτική, την
οικονομία και τη δημόσια ζωή

5.6 Να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση στη
σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική
περίθαλψη και να διασφαλίσει τα αναπαραγωγικά
δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με το
Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για
τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και την Πλατφόρμα
Δράσης του Πεκίνο καθώς και σύμφωνα με τα
έγγραφα που προέκυψαν από τις διασκέψεις
αναθεώρησης
5.a Να δρομολογήσει μεταρρυθμίσεις οι οποίες
θα παράσχουν στις γυναίκες ίσα δικαιώματα προς
τους οικονομικούς πόρους, καθώς και πρόσβαση
στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης και άλλων
μορφών ιδιοκτησίας, οικονομικών υπηρεσιών,
κληρονομίας και φυσικών πόρων σύμφωνα με την
εκάστοτε εθνική νομοθεσία
5.b Να ενισχύσει την πολύτιμη χρήση της
τεχνολογίας και συγκεκριμένα της τεχνολογίας της
πληροφορίας και των επικοινωνιών, προωθώντας
έτσι τη χειραφέτηση των γυναικών
5.c Να υιοθετήσει και να ενισχύσει ορθές πολιτικές
και εφαρμόσιμες νομοθεσίες, αποβλέποντας
στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της
χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών σε
όλα τα επίπεδα.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 5
• Περίπου τα δύο τρίτα των χωρών που ανήκουν
στις αναπτυσσόμενες περιοχές του κόσμου έχουν
πετύχει την ισότητα των φύλων στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
• Το 1990 στη νότια Ασία η αναλογία αγοριών
κοριτσιών που φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση ήταν 74 κορίτσια για κάθε 100 αγόρια.
Το 2012 η αναλογία αυτή εξισώθηκε
• Στην Υποσαχάρια Αφρική, την Ωκεανία και τη
δυτική Ασία, τα κορίτσια αντιμετωπίζουν ακόμα
εμπόδια για την είσοδό τους τόσο στην πρωτοβάθμια
όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
• Στη νότια Αφρική, λιγότερες από μία γυναίκες
που δραστηριοποιούνται εκτός αγροτικού τομέα
αμείβεται για την εργασία της. Το ποσοστό των
γυναικών που δραστηριοποιείται στον αγροτικό
τομέα και αμείβεται για την εργασία του αυξήθηκε
από 35% το 1990 σε 41% το 2015
• Σε σύνολο 46 χωρών, οι γυναίκες πλέον κατέχουν
περισσότερο από το 30% των εδρών στα εθνικά
κοινοβούλια σε ένα τουλάχιστον από τα σώματα
που τα συνθέτουν

Πάρε θέση απέναντι σε σεξιστικές
συμπεριφορές και διακρίσεις, από
όπου κι αν προέρχονται.

25

26

Διασφαλίζουμε τη
διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη
διαχείριση του νερού και των
εγκαταστάσεων υγιεινής για
όλους

Η λειψυδρία πλήττει περισσότερο από το 40% του
παγκόσμιου πληθυσμού. Ένα ανησυχητικό ποσοστό
που αναμένεται να αυξηθεί με την άνοδο των
θερμοκρασιών ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.
Την ώρα που πολλοί από εμάς ανοίγουμε τη βρύση
και την αφήνουμε ανοιχτή, για 750 εκατομμύρια
ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, αυτό είναι ένα
όνειρο! Περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε
συσκευή κινητού τηλεφώνου, συγκριτικά με όσους
έχουν πρόσβαση σε ένα επαρκές αποχετευτικό
σύστημα.
Η έκθεση, «Πρόοδος για το Πόσιμο Νερό και
τις Εγκαταστάσεις Υγιεινής 2012», του Κοινού
Προγράμματος Παρακολούθησης Παροχής Νερού
& Υγιεινής της UNICEF και του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), διαπιστώνει πως στο
τέλος του 2010, το 89% του παγκόσμιου πληθυσμού ή 6,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι - χρησιμοποιούσαν
βελτιωμένη παροχή πόσιμου νερού. Αυτό υπερβαίνει
κατά 1% το στόχο του 88% του Αναπτυξιακού Στόχου
της Χιλιετίας (ΑΣΧ). Η έκθεση εκτιμά ότι το 2016, το
92% του παγκόσμιου πληθυσμού θα έχει πρόσβαση
σε βελτιωμένη παροχή πόσιμου νερού.
Ωστόσο, η
αύξηση της ξηρασίας και της
ερημοποίησης των εδαφών, δεν βοηθούν. Μέχρι το
2050, προβλέπεται ότι τουλάχιστον 1 στα 4 άτομα είναι
πιθανό να επηρεαστούν από επαναλαμβανόμενη
έλλειψη νερού.
Η διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε ασφαλή
και οικονομικά προσιτό πόσιμο νερό μέχρι το
2030 χρειάζεται επένδυση σε επαρκείς υποδομές,
που να παρέχουν εγκαταστάσεις υγιεινής και να
ενθαρρύνουν παράλληλα την υγιεινή σε όλα τα
επίπεδα. Η προστασία και η αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων που αλληλεπιδρούν με το νερό,
όπως τα δάση, τα βουνά, τα ποτάμια και υγροτόπους
κρίνονται απαραίτητες, αν θέλουμε να μετριαστούν
τα ποσοστά της λειψυδρίας.
Η διεθνής συνεργασία για την επίτευξη και αυτού του
στόχου είναι απαραίτητη, μεταξύ των ανεπτυγμένων
και των αναπτυσσομένων χωρών, ειδικά σε επίπεδο
επίτευξης ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων
και χρήσης υποστηρικτικής τεχνολογίας.
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Ο Στόχος 6 επιδιώκει:
6.1 Να πετύχει, έως το 2030, την καθολική και
ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό, πόσιμο
νερό για όλους.
6.2 Να επιτύχει, έως το 2030, την επαρκή και
ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και
να προάγει τις πρακτικές προσωπικής υγιεινής για
όλους, βάζοντας τέλος στην «ανοιχτή αφόδευση»
και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των
γυναικών και των κοριτσιών καθώς και εκείνων
που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις.
6.3 Να βελτιώσει, έως το 2030, την ποιότητα του
νερού, μειώνοντας τη μόλυνση, εξαλείφοντας τη
ρίψη αποβλήτων, καθώς και ελαχιστοποιώντας
την απελευθέρωση επικίνδυνων χημικών αερίων
και υλικών. Αποβλέπει επίσης στη μείωση
κατά το ήμισυ των λυμάτων που δεν υφίστανται
επεξεργασία καθώς και στην ουσιαστική αύξηση
της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο
6.4 Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2030, την
αποτελεσματικότητα της χρήσης του νερού σε όλους
τους τομείς, να διασφαλίσει τη βιώσιμη άντληση
και προμήθεια πόσιμου νερού, να αντιμετωπίσει
τη λειψυδρία και να μειώσει σημαντικά τον αριθμό
των ανθρώπων που υποφέρουν από αυτή.
6.5 Να εφαρμόσει, έως το 2030, την ενοποιημένη
διαχείριση των υδάτινων πόρων σε όλα τα επίπεδα
μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας, ως αρμόζει.
6.6 Να προστατεύσει και να αποκαταστήσει, έως το
2030, τα οικοσυστήματα που σχετίζονται με το νερό,
όπως τα βουνά, οι υδροβιότοποι, τα ποτάμια, οι
λίμνες και ο υδροφόρος ορίζοντας.
6.a Να επεκτείνει, έως το 2030, τη διεθνή συνεργασία
και να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων και
δομών, στηρίζοντας τις αναπτυσσόμενες χώρες σε
δραστηριότητες που σχετίζονται με το νερό και τις
εγκαταστάσεις υγιεινής, καθώς και σε προγράμματα
για τη συλλογή υδάτων, την αφαλάτωση, την
υδατική απόδοση, τη διαχείριση των λυμάτων, την
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση του
νερού.
6.b Να στηρίξει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των
τοπικών κοινωνιών στη βελτίωση της διαχείρισης
του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής.

28

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 6
• Η μη πρόσβαση σε καθαρό νερό προκαλεί περισσότερους θανάτους από οποιονδήποτε πόλεμο.
• Ένας που κάνει 5λεπτο ντους, σπαταλά περισσότερο νερό απ’ ό,τι καταναλώνει μέσα σε μία ημέρα
ένα άτομο στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Υγιεινή
• Η απουσία εγκαταστάσεων υγιεινής είναι ο
μεγαλύτερος παράγοντας μολύνσεων και επιδημιών
παγκοσμίως.
• 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν τη
δυνατότητα να ακολουθήσουν τους στοιχειώδεις
κανόνες υγιεινής. Από αυτούς, 1,2 δισεκατομμύρια
άτομα δεν διαθέτουν σχετικές εγκαταστάσεις.

Περιβάλλον
• Λιγότερο από το 1% των παγκόσμιων αποθεμάτων
φρέσκου νερού είναι άμεσα προσβάσιμο για
ανθρώπινη χρήση.
• Περίπου το 80% των λυμάτων στις αναπτυσσόμενες
χώρες δεν υφίσταται καμία επεξεργασία, μολύνοντας
ποτάμια, λίμνες και παράκτιες περιοχές.
Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι μέχρι το 2025, 48 χώρες με συνολικό
πληθυσμό 2,8 δισεκατομμύρια, θα αντιμετωπίσουν
δυσκολία ή έλλειψη σε φρέσκο νερό.
• Η αγροκαλλιέργεια απορροφά το μεγαλύτερο
ποσοστό νερού: περίπου το 70% όλων των
αποθεμάτων νερού χρησιμοποιείται στην άρδευση.

Παιδιά
• Η διάρροια είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στα
παιδιά κάτω των 5 ετών παγκοσμίως.
• Κάθε 20 δευτερόλεπτα, ένα παιδί πεθαίνει από
κάποια ασθένεια που σχετίζεται με την έλλειψη
νερού

Γυναίκες
• Εκατομμύρια γυναίκες ξοδεύουν πολλές ώρες
την ημέρα για να συλλέξουν και να κουβαλήσουν
νερό από μακρινές και συχνά μολυσμένες πηγές.
• Έρευνα του IRC (International Water and Sanitation Centre) για προγράμματα υγιεινής σε 88
κοινότητες, έδειξε ότι τα προγράμματα που έχουν
σχεδιαστεί και τρέχουν με την πλήρη συμμετοχή
των γυναικών είναι πιο βιώσιμα και αποτελεσματικά
από τα υπόλοιπα.

Ασθένειες
• Οι μισές από τις νοσοκομειακές κλίνες παγκοσμίως
καταλαμβάνονται από ασθενείς που πάσχουν από
κάποια αρρώστια που σχετίζεται με την έλλειψη
πρόσβασης σε ασφαλή αποθέματα νερού ή με
ακατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής.

Οικονομία
• Περίπου το 50% όλων των προγραμμάτων που
σχετίζονται με το νερό, αποτυγχάνει, λιγότερο
από 5% έχει προσωρινά αποτελέσματα, ενώ πολύ
λιγότερο από το 1% έχει μακροπρόθεσμη διάρκεια.
• Οι επενδύσεις σε ασφαλές πόσιμο νερό και
εγκαταστάσεις
υγιεινής
συμβάλλουν
στην
οικονομική ανάπτυξη. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι κάθε
δολάριο που επενδύεται, φέρνει πίσω 3-4 δολάρια,
ανάλογα με την περιοχή και την τεχνολογία.
• Περίπου 2 στα 3 άτομα που έχουν ανάγκη από
καθαρό πόσιμο νερό, επιβιώνουν με λιγότερα από
2 δολάρια ημερησίως, ενώ 1 στους 3 με λιγότερα
από 1 δολάριο.

Η έλλειψη νερού επηρρεάζει τη
ζωή του 40% του παγκόσμιου
πληθυσμού, μην το σπαταλάς
επειδή το έχεις.
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Διασφαλίζουμε την πρόσβαση
σε οικονομικά προσιτή,
αξιόπιστη, βιώσιμη και
παραγόμενη με σύγχρονα
τεχνολογικά μέσα ενέργεια,
για όλους

Μεταξύ των δεκαετιών 1990 και 2010, ο αριθμός των
ανθρώπων που απέκτησαν πρόσβαση σε ηλεκτρική
ενέργεια αυξήθηκε κατά 1,7 δισεκατομμύρια. Η
ανάγκη αυτή όμως παραμένει απεριόριστη καθώς
ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται
και διαρκώς δημιουργείται νέα μεγαλύτερη ανάγκη
για παραγωγή ενέργειας, για παραγωγή δηλαδή
της δύναμης εκείνης που κινεί σχεδόν όλα όσα
υπάρχουν γύρω μας. Η παγκόσμια οικονομία είναι
εξαρτημένη από την καύση ορυκτών καυσίμων
για να λειτουργήσει και η ανθρωπότητα βρίσκεται
απέναντι σε ένα σοβαρό γρίφο καθώς η παραγωγή
ενέργειας ως έχει, δημιουργεί ταυτόχρονα μία σειρά
από πρόσθετες ανάγκες μέσω της αύξησης των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκαλώντας
σημαντικές αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα. Από
την άλλη πλευρά, σχεδόν το 1/4 του πλανήτη (1.8
δισεκατομμύρια άνθρωποι) δεν έχουν απολύτως
καμία πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρικής
ενέργειας, αναδεικνύοντας μία τραγική ειρωνεία και
εγκληματική αδικία η οποία συντελείται σε βάρος
του αναπτυσσόμενου και λιγότερο του ανεπτυγμένου
κόσμου. Ειδικά στις χώρες που κυριαρχεί η
«ενεργειακή πείνα», υπάρχουν μεγάλα αποθέματα
ορυκτών καυσίμων και αφθονία ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε μια ενθάρρυνση
για τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
(Ηλιακή (από τον ήλιο) - Υδραυλική (από το νερό)
- Αιολική (από τον άνεμο) - Βιομάζα (οργανική
ύλη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο,
παραγωγή βιοαερίου, παραγωγή αιθανόλης και
βιοντίζελ) - Γεωθερμική (ενέργεια που προέρχεται
από το εσωτερικό της γης και σχετίζεται με την
ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και
γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής), με
συνέπεια το 2011 οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 20% της
παγκόσμιας ενέργειας που παράγεται. Ακόμα όμως
και οι πηγές αυτές, δεν είναι ανεξάντλητες, οπότε το
θέμα της ενέργειας αγγίζει τρία σημαντικά πεδία, της
παραγωγής, της διαχείρισης - κατανάλωσης και της
πρόσβασης.
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA)
η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θ’ αυξηθεί κατά
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44% από το 2006 έως το 2030 και κυρίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Γι’ αυτό για την υλοποίηση
του Παγκόσμιου Στόχου 7, προϋπόθεση είναι η
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στη παγκόσμια παραγωγή ενέργειας,
η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η
υιοθέτηση οικονομικώς αποδοτικών πρακτικών για
τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
από τα κτίρια και τη βιομηχανία κατά 14%. Η
συνεργασία μεταξύ των χωρών σε ερευνητικούς
τομείς για ανεύρεση καινοτόμων προϊόντων
προς αυτό το σκοπό είναι ένα από τα βασικά μέσα
επίτευξης αυτού του στόχου.

Ο Στόχος 7 επιδιώκει:
7.1 Να διασφαλίσει, έως το 2030, καθολική
πρόσβαση σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες και
σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.
7.2 Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2030, το ποσοστό
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο
ενεργειακό μείγμα.
7.3 Να διπλασιάσει, έως το 2030, το παγκόσμιο
ποσοστό
βελτίωσης
της
ενεργειακής
αποδοτικότητας.
7.a Να ενισχύσει, έως το 2030, τη διεθνή
συνεργασία ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση
στην «καθαρή» έρευνα και ενεργειακή τεχνολογία,
προωθώντας τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας,
την ενεργειακή αποτελεσματικότητα καθώς και τις
προηγμένες και «καθαρές» τεχνολογίες ορυκτών
καυσίμων. Αποβλέπει επίσης στην προώθηση των
επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές και στην
καθαρότερη τεχνολογία της ενέργειας.
7.b Να επεκτείνει, έως το 2030, τις υποδομές και να
αναβαθμίσει την τεχνολογία παροχής σύγχρονων
και βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας σε όλες τις
αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως στις λιγότερο
ανεπτυγμένες καθώς στα μικρά αναπτυσσόμενα
νησιώτικά και περίκλειστα κράτη, σύμφωνα με τα
αντίστοιχα προγράμματα στήριξής τους.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 7
• Ένας στους πέντε ανθρώπους δεν έχει πρόσβαση
σε ηλεκτρική ενέργεια
• 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στηρίζονται στην
ξυλεία, τον γαιάνθρακα, τον ξυλάνθρακα και τα
ζωικά απόβλητα για τη θέρμανση και το μαγείρεμα
• Η ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική
αλλαγή, αντιπροσωπεύοντας το 60% των συνολικών
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
• Η μείωση της έντασης χρήσης του άνθρακα
στον τομέα της ενέργειας αποτελεί μία σημαντική
επιδίωξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το
κλίμα

Χρησιμοποίησε ενεργειακά
αποδοτικές συσκευές και
διεκδίκησε πιο καθαρή
ενέργεια.
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Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη
και χωρίς αποκλεισμούς
οικονομική ανάπτυξη καθώς
και την πλήρη και παραγωγική
απασχόληση και αξιοπρεπή
εργασία για όλους

Περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός εξακολουθεί
να ζει με περίπου $2 την ημέρα. Σε πάρα πολλά
σημεία του πλανήτη το να έχεις μία δουλειά δεν
εγγυάται αυτόματα και τη δυνατότητά σου να
αποκτήσεις ένα αξιοπρεπές οικογενειακό εισόδημα
διαβίωσης. Η αργή και άνιση πρόοδος μαρτυρά τόσο
τη συνεχιζόμενη έλλειψη ευκαιριών αξιοπρεπούς
εργασίας όσο και την ανεπάρκεια επενδύσεων,
ικανών να οδηγήσουν με τη σειρά τους ουσιαστικά
στη διάβρωση μιας σημαντικής προϋπόθεσης για
την ισχύ του κοινωνικού συμβολαίου της σύγχρονης
διεθνούς κοινότητας, στην ισότιμη συμμετοχή του
πληθυσμού στην εξέλιξη και την πρόοδο.
Η προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί από
τις κοινωνίες να δημιουργούν τις συνθήκες που
επιτρέπουν στους ανθρώπους να έχουν ποιότητα
στην εργασία τους, τόνωση της οικονομικής
δραστηριότητας χωρίς να υποθηκεύονται οι φυσικοί
πόροι.
Κατά τα τελευταία 25 χρόνια ο αριθμός των
εργαζομένων που ζουν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας έχει μειωθεί σημαντικά, παρά τις
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης του 2008-2009. Στις αναπτυσσόμενες χώρες,
η μεσαία τάξη καλύπτει σήμερα περισσότερο από το
34 % της συνολικής απασχόλησης - τριπλάσιο αριθμό
σε σύγκριση με τα χρόνια 1991- 2015.
Την ίδια στιγμή όμως, καθώς η παγκόσμια οικονομία
εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης
παρατηρείται
επιβράδυνση της ανάπτυξης, διεύρυνση των
ανισοτήτων σ την απασχόληση , η οποία εμφανίζει
δυσαναλογία μεταξύ της προσφορά και της ζήτησης.
Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, πάνω
από 204 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι το 2015.
Ο Παγκόσμιος Στόχος στοχεύει στην ενθάρρυνση
της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στην επίτευξη
υψηλότερων επιπέδων παραγωγικότητας και στην
ενίσχυση της τεχνολογικής καινοτομίας. Η προώθηση
πολιτικών που ενθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα
και τη δημιουργία θέσεων εργασίας είναι το κλειδί
γι’ αυτό, όπως και η υιοθέτηση αποτελεσματικών
μέτρων για την εξάλειψη της καταναγκαστικής
εργασίας, της δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων.
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Ο Στόχος 8 επιδιώκει:
8.1 Να διατηρήσει την αύξηση του κατά κεφαλήν
εισοδήματος με βάση τις εθνικές περιστάσεις και
συγκεκριμένα να αυξήσει κατά τουλάχιστον 7% το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά έτος στις λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες.
8.2 Να πετύχει υψηλότερα επίπεδα οικονομικής
παραγωγικότητας μέσω της διαφοροποίησης,
της τεχνολογικής αναβάθμισης και καινοτομίας,
στρέφοντας την προσοχή σε τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας και έντονης εργασίας.
8.3 Να προωθήσει πολιτικές που στοχεύουν στην
ανάπτυξη και που στηρίζουν τις παραγωγικές
δραστηριότητες, τη δημιουργία αξιοπρεπών
θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα, τη
δημιουργικότητα και την καινοτομία και που
ενθαρρύνουν την επισημοποίηση και την ανάπτυξη
μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της πρόσβασης
σε οικονομικές υπηρεσίες.
8.4 Να βελτιώσει προοδευτικά, έως το 2030, την
αποτελεσματικότητα των παγκόσμιων πόρων όσον
αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση και
να προσπαθήσει να διαχωρίσει την οικονομική
ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος
σύμφωνα με το δεκαετές πλαίσιο των προγραμμάτων
για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, με τις
ανεπτυγμένες χώρες να ηγούνται του εγχειρήματος
αυτού.
8.5 Nα πετύχει, έως το 2030, πλήρη και παραγωγική
απασχόληση και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για
όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, για τους νέους
ανθρώπους και τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και
να εξασφαλίσει την ίση αμοιβή για εργασία ίσης
αξίας
8.6 Να μειώσει ουσιαστικά, μέχρι το 2020, το ποσοστό
των νέων που δεν εργάζονται, μορφώνονται ή
εκπαιδεύονται.
8.7 Να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για
την εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, τη μορφή
σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων,
καθώς και να διασφαλίσει την απαγόρευση και
την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής
εργασίας συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης
και της χρήσης παιδιών-στρατιωτών, καθώς και να
δώσει τέλος, έως το 2025, σε όλες τις μορφές της
παιδικής εργασίας.
8.8 Να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα
και να προάγει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για
όλους τους εργάτες, συμπεριλαμβανομένων των
εργαζόμενων μεταναστών και ιδίως των γυναικών
καθώς και εκείνων που έχουν επισφαλείς θέσεις
απασχόλησης.
8.9 Να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτικές που
προωθούν τον βιώσιμο τουρισμό, δημιουργώντας
θέσεις εργασίας και προωθώντας τους τοπικούς
πολιτισμούς και τα προϊόντα.
8.10 Να ενισχύσει την ικανότητα των εγχώριων
χρηματοπιστωτικών θεσμών ώστε να ενθαρρύνουν
και να διερευνούν την πρόσβαση στις ασφαλίσεις
καθώς και στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες.
8.a Να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες και
ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες, ενισχύοντας την

πρωτοβουλία του Π.Ο.Υ, Αid For Trade (Βοήθεια για
το Εμπόριο), καθώς και μέσω της εφαρμογής του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου για την Τεχνική Βοήθεια
στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες.
8.b Να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή έως το
2020 μία παγκόσμια στρατηγική για την απασχόληση
των νέων και να εφαρμόσει το Παγκόσμιο Σύμφωνο
Απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 8
•
Η παγκόσμια ανεργία αυξήθηκε από 170
εκατομμύρια το 2007 σε 202 εκατομμύρια το 2012,
75 εκ των οποίων είναι νέοι άνδρες και γυναίκες
•
Περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή
τη στιγμή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας
(το οποίο ορίζεται στα 2 δολάρια). Η εξάλειψη της
φτώχειας είναι δυνατή μόνο μέσω σταθερών και
καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας
•
470 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίες είναι
απαραίτητες σε παγκόσμιο επίπεδο για να καλύψουν
την ανάγκη των νεοεισερχόμενων στον εργασιακό
κόσμο για το διάστημα 2016-2030

Προσπάθησε να αγοράζεις
προϊόντα και υπηρεσίες
από εταιρείες που σέβονται
το περιβάλλον και τους
εργαζομένους τους.
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Οικοδομούμε ανθεκτικές
υποδομές, προάγουμε
την ανοιχτή και βιώσιμη
βιομηχανοποίηση και
ενθαρρύνουμε την καινοτομία

Όταν μιλάμε για υποδομές στο μυαλό μας έρχεται
η ανεμπόδιστη και εύκολη κινητικότητα και η
συνδεσιμότητα. Είναι τα οδικά και σιδηροδρομικά
δίκτυα, τα αεροδρόμια και οι θαλάσσιες μεταφορές
που βοηθούν στη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.
Είναι η ηλεκτρική ενέργεια και το διαδίκτυο που
συνδέει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον
πλανήτη.
Όταν όλα αυτά λειτουργούν, η επαγγελματική και
οικογενειακή καθημερινότητα μας λειτουργεί
ομαλά και σχεδόν αγνοούμε την ύπαρξη τους,
ως κάτι αυτονόητο. Όταν όμως δεν λειτουργούν
ή και δεν υπάρχουν, η ζωή μας δυσκολεύει και
η καθημερινότητα μας επιβαρύνεται. Η επίτευξη
των Παγκόσμιων Στόχων ως το 2030 προϋποθέτει
την επένδυση στην τεχνολογία και την καινοτομία.
Παράλληλα αποτελεί κοινό τόπο ότι η αύξηση
της παραγωγικότητας και των εισοδηματικών
απολαβών και κατ’ επέκταση η βελτίωση του
επιπέδου της υγείας και της εκπαίδευσης των
κοινωνιών, απαιτούν μελετημένες επενδύσεις σε
ουσιαστικές υποδομές.
Με περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου
πληθυσμού να ζει σε πόλεις, γίνεται κατανοητό ότι
η επένδυση στις μεταφορές και στις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, αποκτούν ολοένα και αυξανόμενη
σημασία. Η τεχνολογική πρόοδος θεωρείται το
κλειδί για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων για
τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
προκλήσεις του καιρού μας, ειδικά στους τομείς
της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και
της προώθησης της ενεργειακής απόδοσης.
Η επιστημονική έρευνα και η καινοτομία στον
βιομηχανικό κλάδο θεωρούνται επίσης σημαντικοί
τρόποι για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι
εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο, και 90% είναι από τον αναπτυσσόμενο
κόσμο. Η γεφύρωση αυτού του ψηφιακού χάσματος
είναι ζωτικής σημασίας για να εξασφαλιστεί η
ισότιμη πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση,
και ως εκ τούτου προωθούν την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα.
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Ο Στόχος 9 επιδιώκει:
9.1 Να δημιουργήσει ποιοτικές, αξιόπιστες, βιώσιμες
και ανθεκτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων
τοπικών
και
διασυνοριακών
υποδομών,
στηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη και την
ανθρώπινη ευημερία, και επικεντρώνοντας την
προσοχή, στην προσιτή και ισότιμη πρόσβαση σε
αυτές για όλους.
9.2 Να προάγει τη χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη
βιομηχανοποίηση και να αυξήσει ουσιαστικά, έως
το 2030, το ποσοστό της απασχολησιμότητας στον
βιομηχανικό κλάδο, καθώς και το Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν σε συνάρτηση με τις εθνικές
περιστάσεις. Αποβλέπει επίσης στην αύξηση του
ποσοστού απασχολησιμότητας στον βιομηχανικό
κλάδο στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
9.3 Να αυξήσει την πρόσβαση των μικρών
βιομηχανικών και άλλων ειδών επιχειρήσεων και
συγκεκριμένα εκείνων που δραστηριοποιούνται στις
αναπτυσσόμενες χώρες σε χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες, παρέχοντας προσιτές πιστώσεις αλλά
και να διευκολύνει την ενσωμάτωση τους στην
αλυσίδα της αξίας και τις αγορές.
9.4 Να αναβαθμίσει και να μετασκευάσει τις
βιομηχανίες , έως το 2030, κάνοντάς τις βιώσιμες
και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της χρήσης
των πόρων τους καθώς και να τις ενθαρρύνει
να υιοθετήσουν περισσότερες «καθαρές» και
περιβαλλοντικά ορθές τεχνολογίες και βιομηχανικές
μεθόδους. Στο εγχείρημα αυτό θα πρέπει να
δράσουν όλες οι χώρες ανάλογα με τις εκάστοτε
δυνατότητές τους.
9.5 Να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα, να
αναβαθμίσει τις τεχνολογικές ικανότητες του
βιομηχανικού κλάδου σε όλες τις χώρες και ιδίως
στις αναπτυσσόμενες. Αποβλέπει επίσης, έως το
2030, να ενθαρρύνει την καινοτομία και να αυξήσει
ουσιαστικά τον αριθμό των εργαζομένων στον τομέα
της έρευνας και της ανάπτυξης κατά 1 εκατομμύριο
ανθρώπους, καθώς και να αυξήσει τις δαπάνες για
την έρευνα και την ανάπτυξη στον δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα.
9.a Να διευκολύνει την ανάπτυξη των βιώσιμων
και ανθεκτικών υποδομών στις αναπτυσσόμενες
χώρες με ακόμη μεγαλύτερη χρηματοοικονομική,
τεχνολογική και τεχνική υποστήριξη σε χώρες της
Αφρικής, στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες καθώς
και στα περίκλειστα και νησιωτικά αναπτυσσόμενα
κράτη.
9.b Να στηρίξει την εγχώρια τεχνολογική έρευνα,
ανάπτυξη και καινοτομία στις αναπτυσσόμενες
χώρες, διασφαλίζοντας μία αποτελεσματική πολιτική
που θα στηρίζει τη βιομηχανική διαφοροποίηση και
την προσθήκη αξίας στα εμπορεύματα
9.c Να αυξήσει σημαντικά την πρόσβαση
στην τεχνολογία των επικοινωνιών και της
πληροφόρησης και να επιδιώξει την παροχή
καθολικής και προσιτής πρόσβασης στο διαδίκτυο
στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες έως το 2020.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 9
• Αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζουν
ελλείψεις βασικών υποδομών όπως δρόμοι,
ηλεκτρική ενέργεια, εγκαταστάσεις υγιεινής, νερό
καθώς και ελλείψεις στον τομέας της τεχνολογίας
της πληροφορίας και των επικοινωνιών
• Περίπου 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον
αναπτυσσόμενο κόσμο δεν έχουν μόνιμη πρόσβαση
σε ηλεκτρική ενέργεια
• 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δεν
έχουν πρόσβαση σε βασικές εγκαταστάσεις υγιεινής
ενώ περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν
πρόσβαση σε νερό, με πολλές εκατοντάδες χιλιάδων
από αυτούς να ζουν στην Υποσαχάρια Αφρική και
στη νότια Ασία
• Περίπου 1-1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν
έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες τηλεφωνικές
υπηρεσίες
• Οι ποιοτικές υποδομές επιδρούν θετικά στην
επίτευξη των οικονομικών, κοινωνικών και
πολιτικών στόχων
• Οι ανεπαρκείς υποδομές οδηγούν στην
αδυναμία πρόσβασης στις αγορές, στην εργασία,
στην πληροφόρηση και την εκπαίδευση ενώ
αποτελούν σοβαρό εμπόδιο για τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες
• Οι μη ολοκληρωμένες υποδομές θέτουν
περιορισμούς στην υγειονομική περίθαλψη και την
εκπαίδευση
• Για πολλές αφρικανικές χώρες και ιδίως εκείνες
με χαμηλό εισόδημα, οι υπάρχοντες περιορισμοί
σχετικά με τις υποδομές επηρεάζουν την
παραγωγικότητα των εταιρειών κατά περίπου 40%
• Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί μία
σημαντική πηγή απασχόλησης, παρέχοντας 470
εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως το 2009,
αριθμός ο οποίος μπορεί να μεταφραστεί στο 16%
του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού το οποίο
ανέρχεται στα 2,9 δισεκατομμύρια εργαζομένους.
Το 2013 υπολογίζεται ότι οι θέσεις εργασίας
στον κατασκευαστικό κλάδο ξεπέρασαν το μισό
δισεκατομμύριο
• Ο πολλαπλασιασμός των θέσεων εργασίας στη
βιομηχανία έχει θετικές συνέπειες στην κοινωνία.
Κάθε νέα θέση εργασίας στον κατασκευαστικό
κλάδο δημιουργεί 2,2 θέσεις σε άλλους κλάδους
• Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και στη βιομηχανική
επεξεργασία διαδραματίζουν τον πιο σημαντικό
ρόλο στα πρώτα στάδια της βιομηχανοποίησης
ενώ είναι ουσιαστικά εκείνες που δημιουργούν
τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Αποτελούν το
90% του επιχειρηματικού κόσμου παγκοσμίως ενώ
αντιπροσωπεύουν το 50-60% της απασχόλησης
• Σε χώρες όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα,
ο αριθμός των απασχολούμενων σε τομείς των
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας ανέρχεται
σήμερα στα 2,3 περίπου εκατομμύρια. Ωστόσο,
δεδομένων των ελλιπών στοιχείων ο αριθμός είναι
αναμφίβολα υψηλότερος. Λόγω του αυξανόμενου
ενδιαφέροντος στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας
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ο αριθμός των εργαζομένων στις ανανεώσιμες
μορφές ενέργειας υπολογίζεται να αγγίξει τα 20
εκατομμύρια έως το 2030
• Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες έχουν τεράστιες
προοπτικές εκβιομηχάνισης στον τομέα των
τροφίμων και των ποτών (γεωργική βιομηχανία)
• Οι χώρες μέσου εισοδήματος μπορούν να
επωφεληθούν, εμπλεκόμενες στις βιομηχανίες
βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων, οι
οποίες προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος προϊόντων
που παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε διεθνές
επίπεδο
• Στις αναπτυσσόμενες χώρες, με τα βίας το 30%
της αγροτικής παραγωγής υφίσταται βιομηχανική
επεξεργασία. Στις χώρες υψηλού εισοδήματος το
98% επεξεργάζεται. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει
ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για τις
αναπτυσσόμενες χώρες στον τομέα των αγροτικών
επιχειρήσεων

Χρησιμοποίησε την φαντασία
σου και καινοτόμες νέες ιδέες
για να επαναχρησιμοποιείς
δημιουργικά παλιά υλικά και
προϊόντα.

39

40

Αμβλύνουμε τις ανισότητες
κάθε είδους και προωθούμε
την κοινωνική, οικονομική
και πολιτική ένταξη όλων
των ανθρώπων σε κρατικό,
διασυνοριακό και παγκόσμιο
επίπεδο.

Η ανισότητα είναι συνυφασμένη με κάθε πτυχή
της κοινωνικής και προσωπικής μας ζωής.
Οι ανισότητες μεταξύ των πολιτών υπάρχουν
λόγω οικονομικών συνθηκών, ηλικίας, φύλου,
αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής,
θρησκείας, σεξουαλικού προσδιορισμού ή άλλης
κατάστασης. Αλλά οι ανισότητες δεν μένουν μόνο
εντός των συνόρων ενός σπιτιού, ενός κράτους
ή μιας ηπείρου επεκτείνονται σε όλο τον πλανήτη
και αφορούν στους διαχωρισμούς σε βορά- νότο,
ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών,
υποθηκεύοντας την παγκόσμια ειρήνη και την
ασφάλεια.
Η εισοδηματική ανισότητα είναι ένα παγκόσμιο
πρόβλημα που απαιτεί παγκόσμιες λύσεις.
Προτείνονται
μεταξύ
άλλων
ρυθμιστικές
παρεμβάσεις
και
παρακολούθηση
των
χρηματοπιστωτικών ροών, ενθάρρυνση χορήγησης
αναπτυξιακής βοήθειας και άμεσων ξένων
επενδύσεων σε χώρες που το έχουν ανάγκη. Η
διευκόλυνση της ασφαλούς μετανάστευσης και
της κινητικότητας των ανθρώπων είναι επίσης
ένας σημαντικός τομέας που απαιτεί δουλειά για τη
γεφύρωση του χάσματος.
Οι ανισότητες είναι στη καθημερινότητας μας αλλά
με λίγη προσπάθεια από όλους μπορούμε να τις
κατανοήσουμε και να τις αμβλύνουμε.
Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί:
Τα μεγέθη της
διευρύνονται:

εισοδηματικής

ανισότητας

- Το 10% των πλουσιότερων του παγκόσμιου
πληθυσμού κερδίζει ετησίως το 40% συνολικού
παγκόσμιου εισοδήματος.
- Το 10 % των πιο φτωχών κερδίζει μεταξύ 2% - 7%
του συνολικού παγκόσμιου εισοδήματος.
- Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ανισότητα έχει
αυξηθεί κατά 11% την τελευταία 5ετία, λαμβάνοντας
υπόψη την αύξηση του πληθυσμού.
- Η πλειοψηφία των νοικοκυριών στις
αναπτυσσόμενες χώρες (περισσότερο από το 75
%του πληθυσμού), ζουν σήμερα σε κοινωνίες με
πιο άνιση κατανομή πλούτου από ότι την δεκαετία
του 1990
- Τα στοιχεία δείχνουν ότι, η ανισότητα αποτελεί
εμπόδιο σε κάθε αναπτυξιακή διαδικασία,
επηρεάζοντας την ποιότητα των σχέσεων στην
δημόσια σφαίρα, στον πολιτικό τομέα καθώς και την
αντίληψη των ανθρώπων γύρω από τις έννοιες της
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πληρότητας και της αυτοεκτίμησης.
- Τα παιδιά που ζουν στις περιοχές που αποτελούν
το 20%των φτωχότερων του πλανήτη εξακολουθούν
να έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να
πεθάνουν πριν από τα πέμπτα γενέθλια τους, σε
σχέση με τις πλουσιότερες.
- Τα άτομα με αναπηρίες έχουν έως και 5 φορές
περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν
τον κοινωνικό αποκλεισμό από άλλες κοινωνικές
ομάδες.
- Παρά τη συνολική μείωση της μητρικής
θνησιμότητας στις περισσότερες αναπτυσσόμενες
χώρες, οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έως και τρεις
φορές περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν
κατά τη γέννα από τις γυναίκες που ζουν σε αστικά
κέντρα.
Η διεύρυνση των ανισοτήτων είναι ένα κάλεσμα
για δράση που απαιτεί την υιοθέτηση κατάλληλων
πολιτικών και την προώθηση της οικονομικής
ένταξης όλων, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή ή
την εθνικότητα.
Αιώνες ολόκληροι σκέψεων και συζητήσεων μας
έμαθαν ότι το νόημα που αποδίδεται στις ανισότητες
εξαρτάται από το κοινωνικό και ηθικό πλαίσιο
στο οποίο τοποθετούνται. Αντιπαραβάλλοντας
τις δημοκρατικές κοινωνίες με την εποχή της
αριστοκρατίας, ο Τοκβίλ έγραφε στη Δημοκρατία
στην Αμερική: «Όταν η ανισότητα είναι ο κανόνας
σε μια κοινωνία, οι μεγαλύτερες ανισότητες δεν
εκπλήσσουν. Όταν το επίπεδο είναι λίγο πολύ ίδιο,
ακόμη και η μικρότερη ανισότητα ενοχλεί. Για το
λόγο αυτό, όσο μεγαλύτερη είναι η ισότητα τόσο
μεγαλύτερη είναι και η ανάγκη για ισότητα».
Οι ανισότητες στον κόσμο δεν ήταν ποτέ τόσο
μεγάλες. Πρόσφατη έκθεση της Oxfam - η οποία
πάντως έχει αμφισβητηθεί - αναφέρει ότι η
συνολική περιουσία του 1% των πιο πλουσίων θα
ξεπεράσει το 2016 την περιουσία του υπολοίπου
99%. Σύμφωνα με τον Τόμας Πικετί, ο κύκλος της
ανισότητας ξεκίνησε την τελευταία τριακονταετία.
Και οι ανισότητες σήμερα θυμίζουν τις αρχές του
20ού αιώνα.
Οι αιτίες της όξυνσης των ανισοτήτων είναι πολλές.
Με την παγκοσμιοποίηση και την είσοδο της Κίνας
στην παγκόσμια αγορά εργασίας, εμφανίστηκε
μεγάλος αριθμός εργατών με χαμηλή ειδίκευση
που «τράβηξε» τους μισθούς προς τα κάτω στις
πιο πλούσιες χώρες. Από την άλλη πλευρά,
η παγκοσμιοποίηση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος επέτρεψε στους δισεκατομμυριούχους
να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε πιο
αποδοτικούς τόπους. Ενώ πολλές φορές η άτολμη
κρατική πολιτική σε διάφορους τομείς, και κυρίως
στην εκπαίδευση, διευρύνει το πρόβλημα. Για
το συγκεκριμένο θέμα, των εισοδηματικών
ανισοτήτων, έχει εκφραστεί και η διευθύντρια του
ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ (Νοέμβριος 2015) η οποία
υποστήριξε ότι, η επιτάχυνση των ανισοτήτων
συνδέεται με δύο φαινόμενα: τη χρηματοπιστωτική

κρίση και την τεχνολογική πρόοδο. Και η επιτάχυνση
αυτή βλάπτει τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Σε μια παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών,
(UNDP) κανένας από τους φορείς χάραξης
πολιτικής σε όλο τον κόσμο δεν αμφισβητεί ότι η
ανισότητα είναι από τις πιο σοβαρές απειλές για
την μακροπρόθεσμη κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών του πλανήτη
μας.

Ο Στόχος 10 επιδιώκει:
10.1 Να πετύχει και να διατηρήσει προοδευτικά,
έως το 2030, την αύξηση του εισοδήματος
των φτωχότερων μερίδων του πληθυσμού
πετυχαίνοντας ποσοστό υψηλότερο από το μέσο
εθνικό εισόδημα.
10.2 Να ενδυναμώσει και να προάγει, έως το 2030,
την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη
όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας,
φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας,
οικονομικής κατάστασης ή αλλού χαρακτηριστικού.
10.3 Να διασφαλίσει τις ισότιμες ευκαιρίες και
τη μείωση των αποτελεσμάτων, καταργώντας
νόμους και εξαλείφοντας πολιτικές και πρακτικές
που δημιουργούν διακρίσεις και προάγοντας τις
πρέπουσες νομοθεσίες, πολιτικές και ενέργειες.
10.4 Να υιοθετήσει τις κατάλληλες μισθολογικές,
φορολογικές και πολιτικές κοινωνικής προστασίας
πετυχαίνοντας προοδευτικά μεγαλύτερη ισότητα.
10.5 Να βελτιώσει τη ρύθμιση και τον έλεγχο των
παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών και
ιδρυμάτων, καθώς και να ενισχύσει την εφαρμογή
παρόμοιων κανονισμών.
10.6 Να διασφαλίσει την ενισχυμένη εκπροσώπηση
και τις φωνές των αναπτυσσόμενων χωρών
στη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιους, διεθνείς
οικονομικούς θεσμούς έτσι ώστε να προκύψουν
πιο αποτελεσματικοί, αξιόπιστοι, υπεύθυνοι και
νόμιμοι θεσμοί.
10.7 Να διευκολύνει με ομαλό, ασφαλή και
υπεύθυνο τρόπο τη μετανάστευση και την
κινητικότητα των ανθρώπων μέσω της εφαρμογής
οργανωμένων και διαφανών μεταναστατευτικών
πολιτικών.
10.a Να εφαρμόσει την αρχή της ειδικής και
διαφορετικής διαχείρισης προς τις αναπτυσσόμενες
χώρες και προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες σε
συνάρτηση με τις συμφωνίες του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου.
10.b Να ενθαρρύνει τη δημόσια αναπτυξιακή
βοήθεια
και
τις
χρηματικές
ροές,
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων επενδύσεων,
σε κράτη όπου εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάγκη
και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, τις
αφρικανικές χώρες καθώς και τα περίκλειστα και
μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη σύμφωνα
με τους εθνικούς τους στόχους και προγράμματα.
10.c Να μειώσει, έως το 2030, σε λιγότερο από
3% τα έξοδα μεταφοράς των εμβασμάτων των
μεταναστών και να εξαλείψει τις ροές εμβασμάτων
όπου τα έξοδα υπερβαίνουν το 5%.
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Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 10
• Κατά μέσο όρο και με βάση το μέγεθος του
πληθυσμού, η ανισότητα των εισοδημάτων
αυξήθηκε κατά 11% στις αναπτυσσόμενες χώρες
για το διάστημα 1990-2010
• Η συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών
στις αναπτυσσόμενες χώρες (δηλαδή περισσότερο
από το 75% του πληθυσμού τους) ζει σήμερα σε
κοινωνίες όπου τα εισοδήματα είναι ακόμη πιο
άνισα κατανεμημένα από ότι ήταν στη δεκαετία του
90
• Στοιχεία δείχνουν πως από ένα σημείο και έπειτα
η ανισότητα είναι επιζήμια τόσο για την ανάπτυξη
όσο και για τη μείωση της φτώχειας, την ποιότητα
των σχέσεων στο δημόσιο τομέα και στον τομέα της
πολιτικής αλλά και για το αίσθημα της ικανοποίησης
και της αυταξίας του ατόμου
• Η ανισότητα των εισοδημάτων μπορεί να
αποφευχθεί. Αρκετές χώρες κατάφεραν να
συγκρατήσουν ή να μειώσουν την ανισότητά των
εισοδημάτων, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την
ανάπτυξη
• Η ανισότητα των εισοδημάτων δεν μπορεί να
καταπολεμηθεί όμως αποτελεσματικά αν δεν
αντιμετωπιστεί η λανθάνουσα ανισότητα που
αποτρέπει την ύπαρξη ευκαιριών
• Σύμφωνα με μία παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε
το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την
Ανάπτυξη, οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής
ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν ότι η ανισότητα στις
χώρες τους έχει υψηλά ποσοστά και αποτελεί
πιθανή απειλή στη μακροπρόθεσμη οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη
• Η κοινωνική προστασία έχει αυξηθεί σημαντικά
σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, τα άτομα με
αναπηρίες είναι έως και πέντε φορές πιο πιθανό
από το μέσο όρο να προβούν σε υψηλές δαπάνες
για την υγεία τους
• Παρά τις συνολικές μειώσεις του ποσοστού της
μητρικής θνησιμότητας, στην πλειονότητα των
αναπτυσσόμενων χωρών οι γυναίκες της επαρχίας
είναι έως και τρεις φορές πιο πιθανό να πεθάνουν
κατά τη διάρκεια του τοκετού από ότι οι γυναίκες
που ζουν στα αστικά κέντρα

Ύψωσε τη φωνή σου! Μην
σιωπάς απέναντι στην αδικία
και στις διακρίσεις, από όπου κι
αν προέρχονται κι όποιον κι αν
αφορούν.
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Δημιουργούμε ασφαλείς και
ανθεκτικές πόλεις χωρίς
αποκλεισμούς

Το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού αυτή τη
στιγμή ζει σε αστικές περιοχές. Έως το 2050
υπολογίζεται ότι ο αριθμός αυτός θα έχει
αυξηθεί στα 6,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων, με
άλλα λόγια στα δύο τρίτα της ανθρωπότητας. Η
πρόκληση για μία βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί
να επιτευχθεί χωρίς το μετασχηματισμό των
αστικών χώρων και φυσικά του τρόπου που
ζουν, εργάζονται, μετακινούνται, τρέφονται και
επικοινωνούν οι άνθρωποι σε αυτούς.
Η ταχεία ανάπτυξη των πόλεων στον
αναπτυσσόμενο κόσμο, σε συνδυασμό με
την ταχεία αστικοποίηση του πληθυσμού,
αποτυπώνεται άμεσα αριθμητικά. Μόλις πριν λίγα
χρόνια το 1990 υπήρχαν δέκα μεγαλουπόλεις
αριθμώντας 10 εκατομμύρια κατοίκους και
άνω. Το 2014, συναντάμε 28 μεγαλουπόλεις που
αποτελούν το σπίτι για περισσότερους από 453
εκατομμύρια ανθρώπους, παγκοσμίως.
Η μεγάλη πρόκληση για ανθεκτικές, βιώσιμες
και ασφαλείς πόλεις συναντά προβλήματα
όπως η φτωχοποίηση του αστικού πληθυσμού,
η υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, η
έλλειψη επαρκών υποδομών, συγκοινωνιακών
δικτύων, συμμετοχική διακυβέρνηση και πολλά
άλλα.
Σύμφωνα με έρευνες οι πόλεις σε όλο τον κόσμο
αντιπροσωπεύουν το 60%-80% της κατανάλωσης
ενέργειας και το 75 %των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα. Η αστικοποίηση ασκεί πιέσεις
στις παροχές ύδρευσης, αποχέτευσης, τη
δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής. Όμως,
εκμεταλλευόμενοι την συγκέντρωση και την
πυκνότητα του πληθυσμού στις πόλεις, μπορεί
να υπάρξουν κέρδη αποδοτικότητας βάσει των
οικονομιών κλίμακας και της χρήσης τεχνολογικά
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, αρκεί
να υπάρξει ένας σταθερός προσανατολισμός
και ολοκληρωμένη προσέγγιση, σε επίπεδο
αστικού σχεδιασμού προς την υλοποίηση του
Παγκόσμιου Στόχου 11 για Βιώσιμες πόλεις και
Κοινότητες.
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Ο Στόχος 11 επιδιώκει:
11.1 Να διασφαλίσει, έως το 2030, την πρόσβαση
σε επαρκή, ασφαλή και προσιτή στέγαση, την
πρόσβαση σε υπηρεσίες καθώς και την αναβάθμιση
των παραγκουπόλεων.
11.2 Να παράσχει, έως το 2030, ασφαλή, προσιτά,
προσβάσιμα και βιώσιμα συστήματα μεταφοράς
για όλους, να βελτιώσει την ασφάλεια των
δρόμων, κυρίως με την επέκταση των δημόσιων
συγκοινωνιών, δίνοντας ταυτόχρονα ιδιαίτερη
προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε
ευάλωτη κατάσταση, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά,
τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι.
11.3 Να ενισχύσει, έως το 2030, τη χωρίς
αποκλεισμούς και βιώσιμη αστικοποίηση για
όλους καθώς και να ενισχύσει τις δυνατότητες
για τον συμμετοχικό, ενσωματωμένο και βιώσιμο
προγραμματισμό και τη διαχείριση των ανθρώπινων
οικισμών για όλες τις χώρες.
11.4 Να ενισχύσει τις προσπάθειες για την
προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτισμικής και
φυσικής κληρονομίας του κόσμου.
11.5 Να μειώσει σημαντικά, έως το 2030,
τον αριθμό των θανάτων και τον αριθμό των
ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από τις φυσικές
καταστροφές καθώς και να μειώσει ουσιαστικά
τις άμεσες οικονομικές απώλειες που σχετίζονται
με το παγκόσμιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και
που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στους φτωχούς και στους
ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.
11.6 Να μειώσει, έως το 2030, τον κατά κεφαλήν
περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πόλεων, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη
διαχείριση των απορριμμάτων των δήμων.
11.7 Να διασφαλίσει, έως το 2030, την πρόσβαση
για όλους και ιδίως για τις γυναίκες, τα παιδιά,
τους ηλικιωμένους καθώς και τους ανθρώπους με
αναπηρία, σε χώρους πρασίνου και σε δημόσιους
χώρους με ασφάλεια.
11.a Να προωθήσει και να δημιουργήσει
οικονομικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς
δεσμούς μεταξύ των αστικών, περιαστικών και
επαρχιακών περιοχών, ενισχύοντας έτσι σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο τον προγραμματισμό ανάπτυξης.
11.b Να αυξήσει ουσιαστικά, έως το 2020, τον
αριθμό των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών,
υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ολοκληρωμένες
πολιτικές και σχεδία που αποβλέπουν στη
συμμετοχικότητα, στην αποτελεσματικότητα των
πόρων, στο μετριασμό και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, αλλά και στην ανθεκτικότητα
απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Αποβλέπει
επίσης στο να αναπτύξει και να θέσει σε εφαρμογή
την παγκόσμια διαχείριση καταστροφών σε όλα
τα επίπεδα σύμφωνα με το Πλαίσιο Sendai για τη
μείωση των Φυσικών Καταστροφών 2015-2030.
11.c Να στηρίξει τις λιγότερο αναπτυσσόμενες
χώρες μέσω οικονομικής και τεχνικής βοήθειας για
την οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων
με τη χρήση τοπικών υλών.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 11
• Σήμερα, 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι
παγκοσμίως, δηλαδή η μισή ανθρωπότητα, κατοικεί
σε πόλεις
• Μέχρι το 2030, τουλάχιστον το 60% του παγκόσμιου
πληθυσμού θα κατοικεί σε αστικές περιοχές
• Το 95% της αστικής επέκτασης που θα συντελεστεί
κατά τις επόμενες δεκαετίες θα αφορά τον
αναπτυσσόμενο κόσμο
• 828 εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα ζουν σε
παραγκουπόλεις ενώ ο αριθμός τους συνεχίζει να
αυξάνεται
• Οι πόλεις του κόσμου καταλαμβάνουν μόλις το 3%
του εδάφους της Γης, είναι όμως υπεύθυνες για το
60-80% της κατανάλωσης ενέργειας αλλά και για το
75% της εκπομπής αερίων του άνθρακα
• Η ταχεία αστικοποίηση ασκεί πίεση στα αποθέματα
γλυκού νερού, στα λύματα, στο περιβάλλον όπου
ζούμε αλλά και στη δημόσια υγεία
• Οι πυκνοκατοικημένες πόλεις μπορούν να
επιφέρουν αποτελεσματικά κέρδη και τεχνολογικές
καινοτομίες, μειώνοντας την κατανάλωση πόρων
και ενέργειας.

Χρησιμοποίησε το ποδήλατό
σου και τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, όπου και όταν
μπορείς, συμβάλλοντας σε μια
πιο καθαρή ατμόσφαιρα για την
πόλη και τους συμπολίτες σου.
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Διασφαλίζουμε ένα μοντέλο
βιώσιμης παραγωγής και
κατανάλωσης

Είναι γνωστή η προσομοίωση για την ιστορία του
πλανήτη Γη που αναφέρει ότι:
«Αν μπορούσαμε να στριμώξουμε τα
4.540.000.000 χρόνια ζωής της Γης σε 12 ώρες,
τη 12η ώρα της Γης, δηλαδή αυτή που διανύουμε
ακόμα, αρχικά εμφανίζονται τα πρώτα ερπετά... οι
δεινόσαυροι εμφανίστηκαν στη Γη πριν 26 λεπτά,
ενώ τα πρώτα ανθρωποειδή εμφανίστηκαν πριν
από 36 δευτερόλεπτα. Οι σύγχρονοι άνθρωποι
υπάρχουν στη Γη τα τελευταία 6 δευτερόλεπτα
μόνο!»
Ειδικά πριν κάποια χρόνια αναφερόταν συχνά
σε παρουσιάσεις, για να δείξει πόση μεγάλη
επίδραση έχει ο άνθρωπος το ελάχιστο αυτό
χρονικό διάστημα που υπάρχει πάνω στον
πλανήτη, σε σχέση με το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής.
Αυτή η συνειδητοποίηση, σε πραγματικό
χρόνο, χρειάστηκε περίπου μία διαδικασία
διαβούλευσης 30 χρόνων μέσα στο πλαίσιο του
ΟΗΕ για να οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα,
τον Σεπτέμβριο του 2015, στην υιοθέτηση
των 17 (ποσοτικοποιημένων) Παγκόσμιων
Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τρείς
μήνες μετά, το Δεκέμβριο του 2015, στην
υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού για την
ανάληψη δράσεων, με σκοπό τη συγκράτηση
της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας
στους 2 βαθμούς Κελσίου. Στην ουσία, για να
το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται να μειώσουμε
επειγόντως το οικολογικό μας αποτύπωμα,
με άλλα λόγια να αλλάξουμε τον τρόπο που
παράγουμε και καταναλώνουμε πόρους και
αγαθά. Ο Παγκόσμιος Στόχος για βιώσιμη –
υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, ίσως
είναι ένας ακόμα τρόπος να πούμε ότι το μοντέλο
της «γραμμικής οικονομίας» που μας έχει
συντροφεύσει όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά από
την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης και
μετά στη λογική του «παίρνω, φτιάχνω, πετάω»,
χρειάζεται αλλαγή.
Αν φτάσει ο παγκόσμιος πληθυσμός σε 9,6
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δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, θα χρειάζονται τρεις
πλανήτες για να παρέχουν τους φυσικούς πόρους
που απαιτούνται για να διατηρήσουμε το σημερινό
τρόπο ζωής μας, στο δυτικό κόσμο.
Η ΕΕ ψηφίζει «κυκλικά»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 2 Δεκεμβρίου
2015, νέα μέτρα για την κυκλική οικονομία, ώστε
να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές να επιτύχουν τη μετάβαση προς μια
οικονομία, στην οποία οι πόροι θα χρησιμοποιούνται
με πιο βιώσιμο τρόπο. Σε μια κυκλική οικονομία,
η αξία των προϊόντων και των πρώτων υλών
διατηρείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενώ
τα απόβλητα ελαχιστοποιούνται.
Ως «κυκλική οικονομία» ορίζεται σε γενικές
γραμμές η βιομιμητική προσέγγιση στην
επαναχρησιμοποίηση υλικών. Οι χρησιμοποιημένοι
πόροι διατηρούνται εντός της οικονομίας,
διευρύνοντας τον κύκλο ζωής των προϊόντων με
σκοπό να χρησιμοποιούνται ξανά, δημιουργώντας
πρόσθετη οικονομική αξία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικεντρώνεται μέσω
των προτεινόμενων δράσεων στις αλλαγές που
πρέπει να γίνουν σε τοπικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Οι αλλαγές θα πρέπει να συνάδουν
με τους Παγκόσμιους Στόχους για τη βιώσιμη
ανάπτυξη και τις δράσεις κατά της κλιματικής
αλλαγής. Οι σπατάλες που παρουσιάζονται με τη
μη επαναχρησιμοποίηση, μετατροπή, επισκευή,
συντήρηση και αναβάθμιση υλών και υλικών που
χρησιμοποιούνται στην γραμμική οικονομία είναι
τεράστιες και υπολογίζεται ότι, με τη μετάβαση στην
κυκλική οικονομία, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να
εξοικονομήσει μεταξύ 340 έως 630 δισεκατομμύρια
δολάρια το χρόνο.

Ο Στόχος 12 επιδιώκει:
12.1 Να θέσει σε εφαρμογή το δεκαετές πλαίσιο
προγραμμάτων για τη βιώσιμη κατανάλωση και
παραγωγή. Όλες οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν
δράση με τις αναπτυσσόμενες να ηγούνται του
εγχειρήματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την
ανάπτυξη και τις ικανότητες των αναπτυσσόμενων
χωρών
12.2 Να πετύχει, έως το 2030, τη βιώσιμη διαχείριση
και την επαρκή χρήση των φυσικών πόρων
12.3 Να μειώσει κατά το ήμισυ, έως το 2030, την
κατά κεφαλήν σπατάλη τροφίμων παγκοσμίως, στο
επίπεδο των καταναλωτών και των λιανεμπόρων,
καθώς και να μειώσει τις απώλειες τροφίμων
σε όλο το εύρος της αλυσίδας παραγωγής και
ανεφοδιασμού
συμπεριλαμβανομένων
των
απωλειών έπειτα από τη συγκομιδή
12.4 Να πετύχει, έως το 2020, την περιβαλλοντικά
ορθή διαχείριση των χημικών αποβλήτων αλλά
και όλων των αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια της
ζωής τους σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα
πλαίσια και να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές
τους στον αέρα, το νερό και το έδαφος έτσι ώστε
να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον
12.5 Να μειώσει ουσιαστικά, έως το 2030, την

παραγωγή αποβλήτων μέσω της πρόληψης,
της μείωσης, της ανακύκλωσης και της
επαναχρησιμοποίησης
12.6 Να ενθαρρύνει τις εταιρείες και ιδίως τις
μεγάλες και τις διεθνικές εταιρείες να υιοθετήσουν
βιώσιμες πρακτικές και να ενσωματώσουν
πληροφορίες σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές
στις αναφορές τους
12.7 Να προάγει βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις
σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές και τις
προτεραιότητες
12.8 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλοι οι
άνθρωποι και παντού έχουν τις απαραίτητες
πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τη βιώσιμη
ανάπτυξη και το βιώσιμο τρόπο ζωής σε αρμονία με
τη φύση.
12.a Να στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες και να
ενισχύσει την επιστημονική και τεχνολογική τους
ικανότητα ώστε να κινηθούν προς ένα πιο βιώσιμο
μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης.
12.b Να αναπτύξει και να χρησιμοποιήσει
τα κατάλληλα εργαλεία ελέγχοντας έτσι τον
αντίκτυπο της βιώσιμης ανάπτυξης στον τουρισμό,
δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας
την τοπική κουλτούρα.
12.c Να εξορθολογήσει τις αναποτελεσματικές
επιχορηγήσεις για τα ορυκτά καύσιμα, οι οποίες
ενθαρρύνουν την υπερκατανάλωση, εξαλείφοντας
τις στρεβλώσεις της αγοράς σύμφωνα με τις εθνικές
περιστάσεις. Να αναδιαρθρώσει τη φορολογία
και να καταργήσει τις περιβαλλοντικά επιζήμιες
επιδοτήσεις, όπου αυτές υπάρχουν, λαμβάνοντας
πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και την
κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών και
μειώνοντας τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη
τους με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται οι
φτωχοί και οι επηρεαζόμενες κοινότητες.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 12
Τροφή
• Κάθε χρόνο, περίπου το ένα τρίτο του συνόλου
των τροφίμων που παράγονται - ισοδυναμεί με
1,3 δισεκατομμύρια τόνους, αξίας περίπου $ 1.000
δισεκατομμυρίων - σαπίζει μέσα στους κάδους των
καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής πώλησης,
ή χαλάει λόγω κακών πρακτικών στη μεταφορά και
τη συγκομιδή.
• Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
καταγράφονται στο στάδιο της παραγωγής και
της διάθεσης. Τα νοικοκυριά όμως μπορούν να
επηρεάσουν αυτές τις επιπτώσεις μέσω των
διατροφικών επιλογών τους και των συνήθειών
τους.
• Σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται
και άλλο 1 δισεκατομμύριο πεινούν.
5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι
υπέρβαροι ή παχύσαρκοι.
• Η μείωση της γονιμότητας του εδάφους, η μη
βιώσιμη χρήση του νερού, η υπεραλίευση και η
υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι
όλα μειώνοντας την ικανότητα των φυσικών πόρων
για την προμήθεια τροφίμων.

49

• Ο κλάδος των τροφίμων αντιπροσωπεύει περίπου
το 30% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας
στον κόσμο και ευθύνεται για περίπου το 22% του
συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η γεωργία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού
παγκοσμίως. Για άρδευση χρησιμοποιείται το 70%
του συνόλου του γλυκού νερού.

Νερό
• Λιγότερο από το 3% του παγκόσμιου νερού
είναι φρέσκο (πόσιμο), εκ των οποίων 2,5 % είναι
παγωμένο. Η ανθρωπότητα, επομένως, βασίζεται
στο 0,5% των υδάτινων πόρων, για όλες τις ανάγκες
του οικοσυστήματος σε φρέσκο νερό.
• Ο άνθρωπος μολύνει το νερό πιο γρήγορα από ό,τι
η φύση μπορεί να το ανακυκλώσει.
• Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι
εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε καθαρό
πόσιμο νερό.

Ενέργεια
• Παρά την τεχνολογική πρόοδο που έχει σημειωθεί
για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η
χρήση ενέργειας στις χώρες του ΟΟΣΑ θα συνεχίσει
να αυξάνεται κατά 35% έως το 2020.
• Το 2002 το απόθεμα των αυτοκινήτων στις
χώρες του ΟΟΣΑ ήταν 550 εκατομμύρια οχήματα
(75% εκ των οποίων ήταν για προσωπική χρήση).
Αναμένεται ότι έως το 2020 θα έχει σημειωθεί
αύξηση στα ιδιόκτητα αυτοκίνητα έως 32% Την ίδια
ώρα θα αυξηθεί η καταγραφή οδικών χιλιομετρικών
αποστάσεων για μεταφορές κατά 40% ενώ τα
αεροπορικά ταξίδια παγκοσμίως αναμένεται να
τριπλασιαστούν κατά την ίδια περίοδο.
• Τα νοικοκυριά καταναλώνουν 29% της παγκόσμιας
ενέργειας και, κατά συνέπεια, συμβάλλουν στο 21%
της προκύπτουσας εκπομπής CO2.
• Μόνο το ένα πέμπτο της τελικής κατανάλωσης
ενέργειας παγκοσμίως για το 2013, ήταν από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
• Αν οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούσαν
ενεργειακά αποδοτικές λάμπες θα εξοικονομούσαν
120 δις $ ετησίως.

Προσπάθησε να καταναλώνεις λιγότερο
βοδινό κρέας και ανακύκλωσε το χαρτί,
το πλαστικό, το γυαλί και το αλουμίνιο.
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Αναλαμβάνουμε άμεση δράση
για την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής και των
συνεπειών της

Όλες οι χώρες στον κόσμο βρίσκονται αντιμέτωπες
με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, είναι
ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο δεν γνωρίζει
σύνορα.
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου συνεχίζουν
να αυξάνονται και είναι σήμερα περισσότερο
από 50% υψηλότερες από τα επίπεδα του 1990.
Επιπλέον, η υπερθέρμανση του πλανήτη προκαλεί
μακροχρόνιες αλλαγές, με σοβαρές επιπτώσεις
στον τρόπο ζωής, στις παραδόσεις αλλά και
στην οικονομική δραστηριότητα εκατομμυρίων
ανθρώπων ανά τον κόσμο. Οι ανθρώπινες
κοινωνίες, έρχονται αντιμέτωπες με τις σοβαρές
επιπτώσεις που προκαλεί η κλιματική αλλαγή,
όπως για παράδειγμα η αλλαγή των καιρικών
συνθηκών, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας
και άλλα ακόμα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι
μέσες ετήσιες απώλειες από σεισμούς, τσουνάμι,
κυκλώνες και τροπικές πλημμύρες μετρούνται
σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια $, γεγονός που
απαιτεί μια επένδυση ύψους 6 δισεκατομμύριών
$ ετησίως για τη διαχείριση των κινδύνων των
καταστροφών. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν 100
δισεκατομμύρια $ ετησίως μέχρι το 2020, για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η
κλιματική αλλαγή στις αναπτυσσόμενες χώρες και
στην παροχή τεχνικών λύσεων για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.
Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ικανότητας
προσαρμογής των πιο ευάλωτων περιοχών, όπως
π.χ. των μεσογειακών χωρών και των νησιωτικών
κρατών, πρέπει να συμβαδίζει, με τις προσπάθειες
για την ευαισθητοποίηση και την ενσωμάτωση των
μέτρων στις εθνικές πολιτικές και στρατηγικές και
κατ΄επέκταση την αντίληψη όλων των κοινωνιών
ότι χρειάζεται άμεση συλλογική δράση για τον
περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας μέσης
θερμοκρασίας στους δύο βαθμούς Κελσίου πάνω
από τα προ-βιομηχανικά επίπεδα.
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Ένα από τα κύρια θέματα για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής είναι ότι δεν ευθύνονται
όλοι εξίσου, αλλά το πρόβλημα αφορά όλο τον
κόσμο. Γι’αυτό απαιτεί συντονισμένες λύσεις σε
διεθνές επίπεδο αλλά και διεθνή συνεργασία για
να μεταβούμε σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών
άνθρακα. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής οι χώρες εργάστηκαν συλλογικά,
υπογράφοντας την παγκόσμια συμφωνία για το
κλίμα, τον περασμένο Δεκέμβριο στο Παρίσι.
Η παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή
που υπογράφηκε στο Παρίσι το 2015 μπήκε
σε εφαρμογή επίσημα στις 4 Νοεμβρίου 2016,
ασκώντας πίεση σε περίπου 200 χώρες να
αρχίσουν να εφαρμόζουν σχέδια για τη μείωση των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Η Συμφωνία του
Παρισιού στοχεύει στην απεξάρτηση της παγκόσμιας
οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα στο δεύτερο
μισό του 21ου αιώνα, έτσι ώστε η αύξηση της μέσης
παγκόσμιας θερμοκρασίας μέχρι τα τέλη του αιώνα
να συγκρατηθεί «πολύ κάτω» από τους 2,0 βαθμούς
Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, και
αν είναι δυνατόν στους 1,5 βαθμούς. Η συμφωνία
δεν περιλαμβάνει σύστημα ποινών και βασίζεται σε
εθελοντικές δεσμεύσεις που θα ανανεώνονται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα. Προϋπόθεση για την
ενεργοποίηση της συμφωνίας ήταν η επικύρωσή
της από τουλάχιστον 55 χώρες, στις οποίες έπρεπε
να αντιστοιχεί τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων
εκπομπών άνθρακα. Το όριο ξεπεράστηκε τον
Οκτώβριο, ανοίγοντας το δρόμο στην ενεργοποίηση
του κειμένου έναν μήνα αργότερα.
Μία ημέρα πριν, στις 3 Νοεμβρίου 2016, το
Πρόγραμμα του Περιβάλλοντος των Ηνωμένων
Εθνών (UNEP) δημοσιοποίησε έκθεσή του, στην
οποία αποκαλύπτει ότι ο κόσμος χρειάζεται να
μειώσει τις εκπομπές των αερίων θερμοκηπίου
κατά περαιτέρω 12 δισ. με 14 δισ. τόνους μέχρι το
2030 για να έχει τη δυνατότητα να συγκρατήσει την
παγκόσμια άνοδο θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς
Κελσίου. Το έλλειμα αυτό των 12-14 δισ. τόνων, που
αναφέρει ο UNEP, είναι επί 12 φορές το επίπεδο των
ετήσιων εκπομπών και των 28 κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των μεταφορών,
συμπεριλαμβανόμενων και των αεροπορικών
μεταφορών.
Ο στόχος των 2 βαθμών σχετίζεται με την εποχή
πριν την επέλαση της βιομηχανικής επανάστασης,
όταν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, άρχισαν οι
άνθρωποι να μεταβάλλουν το κλίμα με την εκπομπή
στην ατμόσφαιρα των αερίων θερμοκηπίου –
κυρίως διοξειδίου του άνθρακα από την καύση
ορυκτών καυσίμων. Οι θερμοκρασίες έχουν
αυξηθεί από τότε κατά περίπου 1 βαθμό Κελσίου.
Για να υπάρχει ελπίδα να συγκρατηθεί η θερμοκρασία
στον 1,5 βαθμό Κελσίου, οι χώρες πρέπει να
μειώσουν τις εκπομπές τους πολύ περισσότερο
από ό,τι έχουν συμφωνήσει – συγκεκριμένα,
κατά 15 με 17 δις τόνους παραπάνω, μέχρι και το
2030, σύμφωνα με την έκθεση του UNEP. Μερικοί

αναλυτές δεν πιστεύουν ότι είναι εφικτό αυτό,
δεδομένων των σημερινών αυξητικών τάσεων των
εκπομπών, οι οποίες έφτασαν τους 52.7 δις τόνους
το 2014. Η χώρα που παράγει τους περισσότερους
ρύπους είναι η Κίνα, που ακολουθείται από τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι εκπομπές από ορυκτά καύσιμα – η μεγαλύτερη
πηγή ρύπανσης – έχουν σταθεροποιηθεί τα
τελευταία χρόνια, αλλά σύμφωνα με την έκθεση του
UNEP, είναι πολύ νωρίς ακόμα να διαπιστωθεί αν
αυτή η αλλαγή είναι μόνιμη.
Το 2016, οι χώρες έκαναν άλλο ένα βήμα στη
μείωση των εκπομπών με τη συμφωνία να
μειώσουν τη χρήση των υδροφθορανθράκων
(HFC), ενός ισχυρού αερίου του θερμοκηπίου που
χρησιμοποιείται στα ψυγεία, τις καταψύξεις και τα
κλιματιστικά. Σύμφωνα με παλιότερες έρευνες τις
οποίες επικαλείται ο UNEP, η κίνηση αυτή μπορεί
να μειώσει την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 0,5
βαθμούς Κελσίου εάν εφαρμοστεί πλήρως.

Ο Στόχος 13 επιδιώκει:
13.1 Να ενισχύσει την ανθεκτική και την
προσαρμοστική ικανότητα όλων των χωρών
απέναντι στις φυσικές καταστροφές και στους
κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική
αλλαγή
13.2 Να ενσωματώσει τα μέτρα για την κλιματική
αλλαγή στις εθνικές και πολιτικές, στρατηγικές και
στον σχεδιασμό του κάθε κράτους
13.3 Να βελτιώσει την εκπαίδευση, την ενημέρωση,
καθώς και το ανθρώπινο και το θεσμικό δυναμικό
σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό και
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση
των επιπτώσεων και την έγκαιρη προειδοποίηση σε
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών
13.a Να εφαρμόσει τη δέσμευση των
ανεπτυγμένων χωρών-μερών της ΣύμβασηςΠλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική
Αλλαγή, σχετικά με την από κοινού διάθεση 100
δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως μέχρι το
2020 από διάφορες πηγές ώστε να αντιμετωπίσουν
τις ανάγκες των αναπτυσσομένων χωρών στα
πλαίσια ουσιαστικών δράσεων μετριασμού και µε
διαφάνεια στην εφαρμογή. Ο Στόχος 13 αποβλέπει
επίσης στον πλήρη εξορθολογισμό του Πράσινου
Ταμείου για το Κλίμα μέσω της κεφαλαιοποιήσής
του το συντομότερο δυνατό
13.b Να προωθήσει μηχανισμούς έτσι ώστε να
αυξήσει την ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης
σχετικά με την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο
ανεπτυγμένες χώρες και στα μικρά νησιωτικά κράτη,
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των νέων
καθώς και των τοπικών και περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων
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Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 13
Χάρη στη Διακυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιματική Αλλαγή γνωρίζουμε πλέον ότι:
• Από το 1880 μέχρι το 2012, η μέση παγκόσμια
θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 0,85 βαθμούς Κελσίου.
Αυτό θα μπορούσε να μεταφραστεί ως εξής: για
κάθε ένα βαθμό που αυξάνεται η θερμοκρασία,
η παραγωγή των δημητριακών μειώνεται κατά
περίπου 5%
• Η παραγωγή καλαμποκιού, σιταριού και άλλων
βασικών καλλιεργειών έχει υποστεί μείωση 40
μεγατόνων σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1981 έως
το 2002 εξαιτίας του θερμότερου κλίματος
• Οι ωκεανοί θερμαίνονται, η ποσότητα του χιονιού
και του πάγου έχουν μειωθεί και η στάθμη της
θάλασσας έχει αυξηθεί. Από το 1901 μέχρι το 2010
η μέση στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά 19
εκατοστά ενώ οι ωκεανοί επεκτείνονται εξαιτίας της
θέρμανσης και του λιωσίματος των πάγων. Η έκταση
των πάγων στην Αρκτική θάλασσα συρρικνώνεται
κάθε δεκαετία από το 1979 κατά 1,07 εκατομμύρια
τετραγωνικά χιλιόμετρα
• Δεδομένων των παρόντων συγκεντρώσεων και
των διαρκών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίων
είναι πιθανό μέχρι το τέλος του αιώνα η παγκόσμια
αύξηση της θερμοκρασίας να υπερβεί τον 1,5 βαθμό
Κελσίου συγκριτικά με την περίοδο 1850-1900. Οι
ωκεανοί του κόσμου θα συνεχίσουν να θερμαίνονται
ενώ οι πάγοι θα συνεχίσουν να λιώνουν. Η μέση
αύξηση της στάθμης τη θάλασσας προβλέπεται να
αγγίξει τα 34-30 εκατοστά μέχρι το 2065 και τα 40-63
μέχρι το 2100. Οι περισσότερες επιπτώσεις από την
κλιματική αλλαγή θα συνεχίσουν να επιμένουν για
αρκετούς αιώνες ακόμη και αν οι εκπομπές αερίων
σταματήσουν
• Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) έχουν αυξηθεί κατά περίπου 50% από το 1990
• Οι εκπομπές αυτές παρουσίασαν μεγαλύτερη
αύξηση κατά το διάστημα 2000- 2010 παρά στις
τρεις προηγούμενες δεκαετίες
• Είναι ακόμη δυνατό, χρησιμοποιώντας μία
σειρά από τεχνολογικά μέτρα και αλλαγές στη
συμπεριφορά μας, να περιορίσουμε την αύξηση
της παγκόσμιας θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς
Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα
• Οι σημαντικές τεχνολογικές και θεσμικές αλλαγές
θα αποτελέσουν την καλύτερη ευκαιρία ώστε η
παγκόσμια θέρμανση να μην ξεπεράσει αυτό το όριο
Μάθε για την κλιματική αλλαγή
και βοήθησε στην εκπαίδευση
της νέας γενιάς για την υιοθέτηση
πιο υπεύθυνων επιλογών και
συμπεριφοράς.
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Προστατεύουμε και
χρησιμοποιούμε με βιώσιμο
τρόπο τους ωκεανούς, τις
θάλασσες και τους θαλάσσιους
πόρους για βιώσιμη ανάπτυξη

Η Γη από το διάστημα φαίνεται σαν μια μπλε κουκίδα και
είναι άλλωστε φυσιολογικό αφού οι ωκεανοί καλύπτουν
σχεδόν τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης! Αποτελούν
τα εννέα δέκατα των υδάτινων πόρων μας και είναι η
κατοικία για πάνω από το 97% της ζωής του πλανήτη μας.
Είναι σημαντικό κομμάτι της βιόσφαιράς μας: ενισχύουν
το κλίμα μας και επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία
μας. Όντως, δίχως τους ωκεανούς, δεν θα υπήρχε ζωή
στον πλανήτη μας.
Οι ωκεανοί είναι ένας ζωτικός οικονομικός πόρος που
παρέχει τα προς το ζην σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο
τον κόσμο. Ο όγκος όλου του διεθνούς εμπορίου – περίπου
το 90% - μεταφέρεται δια θαλάσσης. Πάνω από το 29% της
παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου προέρχεται από τη
θάλασσα. Ο παραθαλάσσιος τουρισμός και η παγκόσμια
βιομηχανία της κρουαζιέρας είναι κύριες πηγές εσόδων
για πολλές χώρες, ιδίως για τις μικρές αναπτυσσόμενες
νησιωτικές χώρες. Κάθε χρόνο, σχεδόν 90 εκατομμύρια
τόνοι ψαριού, αξίας περίπου 50 δισεκατομμυρίων
δολαρίων, αλιεύονται παγκοσμίως, παρέχοντας εργασία
σε 36 εκατομμύρια ανθρώπους μόνο στις αλιευτικές και
υδατοκαλλιεργητικές βιομηχανίες. Την ίδια ώρα, όλο και
περισσότεροι επιστήμονες επικεντρώνονται στο θαλάσσιο
βυθό για μελλοντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και
πόρους. Δεν είναι υπερβολή αν κάποιος ισχυριστεί ότι
το θαλάσσιο οικοσύστημα είναι η ατμομηχανή όλης της
ανθρωπότητας. Κι όμως εμείς οι άνθρωποι τι κάνουμε γι
αυτό;
Μόλις πριν από 50 χρόνια η θάλασσα ήταν ακόμη
απείραχτη. Αλλά σήμερα, η μόλυνση- περίπου το 80%
από τις χερσαίες δραστηριότητες-απειλεί την υγεία της,
ιδίως στις παράκτιες περιοχές, τις πιο παραγωγικές
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τελικά οι επιστήμονες
φοβούνται ότι η αναγεννητική ικανότητα των ωκεανών θα
καταβληθεί από το μέγεθος της μόλυνσης που προκαλεί
ο άνθρωπος. Σημάδια υποβάθμισης μπορούν εύκολα
να φανούν, ιδίως στις πυκνά κατοικημένες ακτές και σε
κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες.
Το 1973, ως απάντηση σε αυτές τις απειλές, ο ΟΗΕ
συγκάλεσε την τρίτη Διάσκεψή του για το Δίκαιο της
Θάλασσας. Η συνθήκη που τελικά προέκυψε - συχνά
αναφερόμενη ως «σύνταγμα για τους ωκεανούς» - ήταν
η Σύμβαση του 1982 των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο
της Θάλασσας (UNCLOS).
Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί τον οδικό
χάρτη για τις προσπάθειες προστασίας των παγκόσμιων
κοινών πόρων και για την ορθή διαχείριση των ωκεανών
και των θαλασσών. Η προσεκτική διαχείριση αυτού του
σπουδαίου παγκόσμιου πόρου είναι το κλειδί για ένα
βιώσιμο μέλλον.
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Ο Στόχος 14 επιδιώκει:
14.1 Να αποτρέψει και να μειώσει σημαντικά, έως
το 2020, όλες τις μορφές της θαλάσσιας μόλυνσης
και ειδικά της μόλυνσης που οφείλεται σε επίγειες
δραστηριότητες όπως τα θαλάσσια απορρίμματα και
τη ρύπανση από θρεπτικές ουσίες
14.2 Να διαχειριστεί και να προστατέψει ουσιαστικά,
έως το 2020, τα θαλάσσια και τα παράκτια
οικοσυστήματα, αποφεύγοντας τις επιπτώσεις σε
αυτά μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους,
καθώς και να μεριμνήσει για την αποκατάσταση
τους έτσι ώστε να πετύχει υγιείς και παραγωγικούς
ωκεανούς
14.3 Να ελαχιστοποιήσει και να αντιμετωπίσει τις
επιπτώσεις της οξέωσης των ωκεανών μέσω της
ενισχυμένης επιστημονικής συνεργασίας σε όλα τα
επίπεδα
14.4 Να ρυθμίσει αποτελεσματικά, έως το 2020,
την αλιευτική εκμετάλλευση και να δώσει ένα
τέλος στην υπεραλίευση, την παράνομη, αδήλωτη
και ανεξέλεγκτη αλιεία, τις καταστρεπτικές
αλιευτικές τεχνικές και να εφαρμόσει επιστημονικά
σχέδια διαχείρισης της κατάστασης έτσι ώστε
να αποκαταστήσει τα αποθέματα αλιευμάτων το
συντομότερο δυνατό, τουλάχιστον σε επίπεδα που
θα επιτρέπουν την παραγωγή της μέγιστης βιώσιμης
απόδοσης όπως ορίζεται από τα βιολογικά τους
χαρακτηριστικά
14.5 Να διατηρήσει, έως το 2020, τουλάχιστον
το 10% των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών
σύμφωνα με την εθνική και διεθνή νομοθεσία και με
βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία
14.6 Να απαγορεύσει, έως το 2020, συγκεκριμένες
μορφές επιδοτήσεων αλιείας οι οποίες συντελούν
στην πλεονάζουσα αλιευτική ικανότητα και την
υπερεκμετάλλευση και να εξαλείψει επιδοτήσεις
που συντελούν στην παράνομη, αδήλωτη και
ανεξέλεγκτη αλιεία. Αποβλέπει επίσης στη μη
εισαγωγή νέων επιδοτήσεων, αναγνωρίζοντας ότι
η ορθή, ειδική, αποτελεσματική και διαφορετική
προσέγγιση για τις αναπτυσσόμενες και τις
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να
αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι των αλιευτικών
επιδοτήσεων που διαπραγματευτήκαν στα πλαίσια
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
14.7 Να αυξήσει, έως το 2030, τα οικονομικά
οφέλη για τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα
κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
από τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων,
συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης διαχείρισης
της αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και του
τουρισμού
14.a Να αυξήσει την επιστημονική γνώση,
να αναπτύξει τις δυνατότητες έρευνας και να
μεταδώσει τη θαλάσσια τεχνολογία λαμβάνοντας
υπόψη τα Κριτήρια και τις Κατευθυντήριες σχετικά
με τη Μετάδοση της Θαλάσσιας Τεχνολογίας στα
Πλαίσια της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής
Επιτροπής, έτσι ώστε να βελτιώσει την υγεία
των ωκεανών και να ενισχύσει τη συμβολή της
θαλάσσιας βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη των
αναπτυσσόμενων χωρών και ιδίως των μικρών
αναπτυσσόμενων νησιωτικών κρατών και των

λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών
14.b Να παράσχει πρόσβαση στους αλιείς μικρής
κλίμακας σε θαλάσσιους πόρους και αγορές
14.c Να ενισχύσει τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση
των ωκεανών και των πόρων τους, εφαρμόζοντας
διεθνείς νομοθεσίες όπως προβλέπεται από τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας η όποια θέτει το νομικό πλαίσιο για τη
διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των ωκεανών και
των πόρων τους, παρ. 158, με τίτλο: «Το μέλλον που
θέλουμε»

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 14

• Οι ωκεανοί καλύπτουν τα 3/4 της επιφάνειας της
Γης, περιλαμβάνουν το 97% του νερού του πλανήτη
ενώ αντιπροσωπεύουν το 99% του χώρου σε όγκο
όπου ζουν έμβια όντα
• Περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι
εξαρτώνται από τη θαλάσσια και την παράκτια
βιοποικιλότητα για τον βιοπορισμό τους
• Σε παγκόσμιο επίπεδο η αγοραία αξία των
θαλάσσιων και των παράκτιων πόρων και
βιομηχανιών υπολογίζεται ότι ανέρχεται στα 3
τρισεκατομμύρια ετησίως, με άλλα λόγια το 5% του
παγκόσμιου ΑΕΠ
• Οι ωκεανοί περιέχουν περίπου 200,000
αναγνωρισμένα είδη ζώων, ο πραγματικός αριθμός,
ωστόσο, ίσως να ανέρχεται σε εκατομμύρια
• Οι ωκεανοί απορροφούν το 30% του διοξειδίου
του άνθρακα που παράγεται από τους ανθρώπους,
μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο της παγκόσμιας
θέρμανσης
• Οι ωκεανοί αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή
πρωτεΐνης του κόσμου, με περισσότερα από 3
δισεκατομμύρια ανθρώπους να εξαρτώνται από
τους ωκεανούς
• Η θαλάσσια αλιεία απασχολεί είτε έμμεσα
είτε άμεσα περισσότερα από 200 εκατομμύρια
ανθρώπους
• Οι επιχορηγήσεις για την αλιεία συντελούν
στην ταχεία μείωση πολλών ειδών ψαριών ενώ
αποτρέπουν τις προσπάθειες για τη διάσωση και
την αποκατάσταση της παγκόσμιας αλιείας και
των συναφών θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα
ο κλάδος αυτός να αποκομίζει 50 εκατομμύρια
δολάρια ετησίως λιγότερα από ότι θα μπορούσε
• Περίπου το 40% των ωκεανών του κόσμου
επηρεάζεται από ανθρώπινες δραστηριότητες
όπως η μόλυνση, η υπεραλίευση και η απώλεια
των παράκτιων οικοσυστημάτων

Απόφυγε να χρησιμοποιείς πλαστικές
σακούλες, βοηθώντας στη διατήρηση
της ζωής στους ωκεανούς.
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Προωθούμε τη βιώσιμη
χρήση των χερσαίων
οικοσυστημάτων και
δασών, καταπολεμούμε την
ερημοποίηση, αναστρέφουμε
την υποβάθμιση του εδάφους
και της βιοποικιλότητας

Η ανθρώπινη ζωή εξαρτάται από τη χερσαία ζωή όσο
και από την υποθαλάσσια, δηλαδή τόσο από το νερό
όσο και από το χώμα! Τα φυτά μας παρέχουν το 80% της
διατροφής μας και οι ανθρώπινες κοινωνίες στηρίζονται
στη γεωργία ως σημαντικό οικονομικό πόρο και μέσο
για την ανάπτυξη τους. Τα δάση καλύπτουν το 30 %
της επιφάνειας της Γης, παρέχουν ζωτικής σημασίας
ενδιαιτήματα για εκατομμύρια είδη και σημαντική
πηγή καθαρού νερού και οξυγόνου ενώ είναι ζωτικής
σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
Η υποβάθμιση του εδάφους αφορά ένα σημαντικό ποσοστό
των καλλιεργήσιμων εδαφών της Γης. Δημιουργεί
άμεσες συνέπειες για την ευημερία των ανθρώπων
και την οικονομική ανάπτυξη των χωρών. Προκαλεί την
απώλεια αγροτικού εισοδήματος, αποδιοργανώνει τις
τοπικές και περιφερειακές αγορές τροφίμων, ενώ οδηγεί
σε κοινωνική και πολιτική αστάθεια.
Ο πληθυσμός της Γης αναμένεται να διπλασιαστεί σχεδόν
μέχρι το 2050. Από τα 10 δισεκατομμύρια ανθρώπων
που θα ζουν στον πλανήτη μας, το μεγαλύτερο ποσοστό
θα κατοικεί στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές
της Ασίας, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Στις
παραπάνω περιοχές η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη
είναι έντονη και σε συνδυασμό με την πίεση της
πληθυσμιακής αύξησης, η εκμετάλλευση των φυσικών
πόρων θα μεγιστοποιηθεί. Μπορούμε να προβλέψουμε
ότι θα υπάρχει ένας αυξανόμενος ανταγωνισμός ανάμεσα
στις πιθανές χρήσεις της διαθέσιμης γης και η διατήρηση
της βιοποικιλότητας είναι απίθανο να αποτελέσει
προτεραιότητα, καθώς θα υπάρχουν άλλες πιο άμεσες
ανάγκες.
Καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται και μαζί του η ζήτηση
για γεωργικά προϊόντα, τα παραδοσιακά συστήματα
διαχείρισής της καταρρέουν. Είναι μια κατάσταση που
χειροτερεύει λόγω της υιοθέτησης νέων καλλιεργητικών
πρακτικών, συχνά μονοκαλλιεργειών. Όλο και
μεγαλύτερο μέρος της εύφορης γης καλλιεργείται,
χωρίς να δίδεται ιδιαίτερη φροντίδα στην προστασία του
εδάφους, ενώ οι φτωχοί αγρότες και βοσκοί ωθούνται
προς περιθωριακά εδάφη. Η υποβάθμιση του εδάφους
πλήττει ιδιαίτερα σκληρά τις γυναίκες, καθώς είναι αυτές
που παραδοσιακά αφιερώνουν χρόνο και κόπο στη γη.
Οι γυναίκες καλλιεργούν, επεξεργάζονται, διαχειρίζονται
και εμπορεύονται το μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων
και των άλλων φυσικών πόρων.
Σήμερα παρατηρείται πρωτοφανής υποβάθμιση
των χερσαίων οικοσυστημάτων και η απώλεια της
καλλιεργήσιμης γης αγγίζει το ιστορικό ποσοστό του
30% – 35%. Η ξηρασία και η ερημοποίηση των εδαφών
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αυξάνεται κάθε χρόνο και ανέρχεται σε απώλεια 12
εκατομμυρίων εκταρίων, επηρεάζοντας τις φτωχές
κοινότητες σε όλο τον πλανήτη. Από τους 8.300 των
γνωστών ειδών πανίδας το 8% έχουν εξαφανιστεί
και το 22% κινδυνεύει να εξαφανιστεί .
Στο στόχο αυτό εντάσσεται και η αειφορική
διαχείριση των δασών, ως ένα πολύπλοκο
οικοσύστημα η λειτουργία του οποίου, επηρεάζει
σημαντικά την ποιότητα του εδάφους, του νερού
και του αέρα. Προσφέρει προϊόντα για οικονομική
εκμετάλλευση, δουλειά στους παραδασόβιους
πληθυσμούς και αναψυχή στους επισκέπτες.
Δηλαδή η λειτουργία του δάσους είναι πολλαπλή:
Βιολογική - οικολογική, κοινωνική και οικονομική.
Επομένως η σωστή διαχείριση του δάσους θα πρέπει
να λαμβάνει υπόψη τις τρεις αυτές συνιστώσες της
λειτουργίας του και να τις εξασφαλίζει στο διηνεκές
(αειφορική διαχείριση).
Ο Παγκόσμιος στόχος 15 αναφέρεται στη χερσαία
ζωή ως απαραίτητο και αναντικατάστατο πόρος
επιβίωσης για τις ανθρώπινες κοινωνίες και
απαιτεί τη συνεργασία όλων μας. Στην κατεύθυνση
αυτή, είναι σημαντικό να γνωρίσουμε και να
μάθουμε τα είδη που κατοικούν μαζί μας στον
πλανήτη. Αποτελεί χρέος μας, να διαφυλάξουμε την
ικανότητα του φυσικού κόσμου να προσαρμόζεται
στις περιβαλλοντικές αλλαγές και να εξελίσσεται. Η
βιωσιμότητα του πλανήτη μας και η προστασία του
φυσικού του πλούτου αποτελεί ηθική υποχρέωση
απέναντι στις μελλοντικές γενιές.

Ο Στόχος 15 επιδιώκει:
15.1 Να διασφαλίσει, έως το 2020, τη διατήρηση,
αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των χερσαίων
και των εσωτερικών οικοσυστημάτων γλυκού
νερού και των υπηρεσιών τους και συγκεκριμένα
των δασών, των υδροβιότοπων, των βουνών, των
άνυδρων ζωνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες
15.2 Να προάγει, έως το 2020, την εφαρμογή της
βιώσιμης διαχείρισης όλων των τύπων των δασών,
να βάλει τέλος στην αποψίλωση, να αποκαταστήσει
τα υποβαθμισμένα δάση και να αυξήσει ουσιαστικά
τη δάσωση και την αναδάσωση παγκοσμίως
15.3 Να καταπολεμήσει, έως το 2030, την
ερημοποίηση, να αποκαταστήσει την υποβαθμισμένη γη και το έδαφος, συμπεριλαμβανομένης
της γης που επηρεάστηκε από την ερημοποίηση,
την ξηρασία και τις πλημμύρες και να επιδιώξει να
πετύχει έναν κόσμο όπου η γη και το έδαφος θα
είναι ασφαλείς
15.4 Να διασφαλίσει, έως το 2030, τη
διατήρηση των οικοσυστημάτων των βουνών,
συμπεριλαμβανομένης
της
βιοποικιλότητάς
τους, έτσι ώστε ενισχύσει την ικανότητά τους να
παράσχουν οφέλη τα οποία είναι απαραίτητα για τη
βιώσιμη ανάπτυξη
15.5 Να λάβει άμεση και ουσιαστική δράση για τη
μείωση της υποβάθμισης των φυσικών οικότοπων,
να αποτρέψει την απώλεια της βιοποικιλότητας και
να προστατεύσει και να αποτρέψει, έως το 2020, την

εξαφάνιση απειλούμενων ζώων
15.6 Να προάγει τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό
των οφελών που προκύπτουν από τη χρήση των
γενετικών πόρων και να προάγει την ορθή πρόσβαση
σε τέτοιους πόρους όπως έχει συμφωνηθεί διεθνώς
15.7 Να λάβει άμεση δράση, δίνοντας τέλος
στη λαθροθηρία και την παράνομη διακίνηση
προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της
πανίδας και να αντιμετωπίσει τόσο την προσφορά
όσο και τη ζήτηση παράνομων προϊόντων χλωρίδας
και πανίδας
15.8 Να θεσπίσει μέτρα για την πρόληψη της
εισαγωγής και τη σημαντική μείωση του αντίκτυπου
των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στα χερσαία
και υδάτινα οικοσυστήματα, καθώς και να ελέγξει ή
να εξαλείψει τα είδη προτεραιότητας
15.9 Να ενσωματώσει, έως το 2020, τις αξίες των
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον
εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις διαδικασίες
ανάπτυξης και στις στρατηγικές μείωσης της
φτώχειας
15.a Να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους και
να αυξήσει τις πηγές χρηματοδότησης, με σκοπό
τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των
οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.
15.b Να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους
από όλες τις πηγές και σε όλα τα επίπεδα για
να χρηματοδοτήσει τη βιώσιμη διαχείριση των
δασών και να προβάλει επαρκή κίνητρα για τις
αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να σημειώσουν
πρόοδο σε τέτοιου είδους διαχειρίσεις,
συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της
αναδάσωσης
15.c Να ενισχύσει την παγκόσμια στήριξη για τις
προσπάθειες καταπολέμησης της λαθροθηρίας
και της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων
ειδών, αυξάνοντας την ικανότητα των τοπικών
κοινοτήτων να υλοποιήσουν τις ευκαιρίες
διαβίωσής τους.

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 15
Δάση
• Περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι
εξαρτώνται από τα δάση για το βιοπορισμό τους.
Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται 70 εκατομμύρια
αυτόχθονες λαοί
• Τα δάση αποτελούν το σπίτι για περισσότερο από
το 80% όλων των χερσαίων ειδών ζώων, φυτών και
εντόμων

Ερημοποίηση
• 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται
άμεσα από την γεωργία, όμως το 52% τη γης
που χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς
επηρεάζεται μέτρια έως και σοβαρά από την
υποβάθμιση του εδάφους
• Από το 2008, η υποβάθμιση του εδάφους
υπολογίζεται ότι επηρέασε τη ζωή 1,5
δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως
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• Η απώλεια αρόσιμης γης υπολογίζεται ότι έχει
αυξηθεί κατά 30-35 φορές περισσότερο από ότι
συνέβαινε παλαιότερα
• Εξαιτίας της ξηρασίας και της ερημοποίησης κάθε
χρόνο χάνονται 12 εκατομμύρια εκτάρια (23 εκτάρια
κάθε λεπτό) στη θέση των οποίων θα μπορούσαν
να είχαν καλλιεργηθεί 20 εκατομμύρια τόνοι
δημητριακών
• Το 74% των φτωχών ανθρώπων συνδέεται άμεσα
με την υποβάθμιση της γης σε παγκόσμιο επίπεδο

Βιοποικιλότητα
• Από τα 8,300 είδη ζώων στον κόσμο το 8% έχει
εξαφανιστεί ενώ το 22% απειλείται με εξαφάνιση
• Από τα περισσότερα από 80,000 είδη δέντρων
μόνο το 1% έχει μελετηθεί με στόχο την πιθανή τους
αξιοποίηση
• Τα ψάρια αποτελούν το 20% της ζωικής πρωτεΐνης
για περίπου 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Μόνο
δέκα είδη παρέχουν το 30% των θαλάσσιων
αλιευμάτων ενώ δέκα ακόμα είδη είναι υπεύθυνα
για το 50% των υδατοκαλλιεργειών
• Περισσότερο από το 80% της ανθρώπινης
διατροφής στηρίζεται στα φυτά. Το ρύζι, το
καλαμπόκι και το σιτάρι αποτελούν το 60% της
ενεργειακής πρόσληψης
• Περισσότερο από το 80% των ανθρώπων που
ζουν στις αγροτικές περιοχές των αναπτυσσόμενων
χωρών βασίζεται σε φάρμακα φυτικής προέλευσης
για την κάλυψη της βασικής τους υγειονομικής
περίθαλψης
• Οι μικροοργανισμοί και τα ασπόνδυλα αποτελούν
το κλειδί για τις «υπηρεσίες του οικοσυστήματος»
όμως η συνεισφορά τους δεν είναι γνωστή και
σπάνια αναγνωρίζεται

Φύτεψε όσο περισσότερα
λουλούδια και δένδρα
μπορείς.
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Προάγουμε τις ειρηνικές
και χωρίς αποκλεισμούς
κοινωνίες, παρέχουμε
πρόσβαση στη δικαιοσύνη
για όλους και οικοδομούμε
αποτελεσματικούς θεσμούς
σε όλα τα επίπεδα

«Η βία είναι συχνά αποτέλεσμα της φτώχειας και
της αδικίας. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στη βία
προσπαθώντας με τον τρόπο αυτό ν’ ακουστεί η
φωνή τους. Αν μάθουμε ν’ ακούμε όλες τις φωνές,
θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς την εξάλειψη της
βίας».
Μέιριντ Μαγκουάιρ (Ιρλανδή ακτιβίστρια και
κάτοχος του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 1976)
Θα πίστευε κανείς ότι τον 21ο αιώνα η ειρήνη,
η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου θα ήταν
αυτονόητες αξίες για τις κοινωνίες μας, δεν
συμβαίνει όμως αυτό. Ο πλανήτης μας εμφανίζεται
διαιρεμένος και σε αυτόν τον Παγκόσμιο Στόχο.
Ορισμένες περιοχές απολαμβάνουν σταθερά
επίπεδα της ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας,
ενώ άλλες βασανίζονται από έναν ατελείωτο
κύκλο συγκρούσεων και βίας.
Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης, που μετρά 23
παραμέτρους, από τις στρατιωτικές δαπάνες μέχρι
την εγκληματικότητα και τις διενέξεις εντός των
χωρών, δείχνει ότι οι οικονομικοί παράγοντες
είναι η βασική αιτία των αναταραχών που
σημειώνονται στον κόσμο.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που διασφαλίζουν
την ειρήνη είναι η καλή λειτουργία του κράτους,
η δίκαιη κατανομή του πλούτου, η εκπαίδευση,
η ελευθεροτυπία καθώς και η ισότιμη πρόσβαση
στη δικαιοσύνη για όλους.
Η εξασφάλιση και η ενίσχυση του κράτους
δικαίου σε διεθνές επίπεδο και η εξάλειψη της
διαφθοράς σε όλους τους τομείς είναι αναγκαία
συστατικά για την εδραίωση της δικαιοσύνης και
του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, όπως και
για την εξασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης και
σταθερότητας.
Η ανάπτυξη αξιόπιστων και διαφανών θεσμών σε
όλα τα επίπεδα καθώς και η αντιπροσωπευτική
συμμετοχή όλων στη λήψη αποφάσεων και
διασφαλίζει τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των
αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς της
παγκόσμιας διακυβέρνησης.
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Ο Στόχος 16 επιδιώκει:
16.1 Να μειώσει σημαντικά όλες τις μορφές βίας
και τα ποσοστά των θανάτων που σχετίζονται με
αυτή, παντού
16.2 Να δώσει τέλος στην κακοποίηση, την
εκμετάλλευση, τη διακίνηση των παιδιών καθώς
και σε όλες τις μορφές βίας και βασανιστηρίων που
αυτά υφίστανται
16.3 Να προάγει το κράτος δικαίου σε εθνικό
και διεθνές επίπεδο και να διασφαλίσει την ίση
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους
16.4 Να μειώσει σημαντικά, έως το 2030, τις
παράνομες ροές χρημάτων και όπλων, να ενισχύσει
την ανάκτηση κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων
και να καταπολεμήσει κάθε μορφή οργανωμένου
εγκλήματος
16.5 Να μειώσει ουσιαστικά κάθε μορφής διαφθορά
και δωροδοκία
16.6 Να αναπτύξει αποτελεσματικούς, αξιόπιστους
και διαφανείς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα
16.7 Να διασφαλίσει την υπεύθυνη, συμμετοχική,
αντιπροσωπευτική και χωρίς αποκλεισμούς λήψη
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα
16.8 Να διευρύνει και να ενισχύσει τη συμμετοχή
των αναπτυσσόμενων χωρών στους θεσμούς
παγκόσμιας διακυβέρνησης
16.9 Να παράσχει, έως το 2030, νομικό καθεστώς
για όλους καθώς και να διασφαλίσει την καταγραφή
των γεννήσεων
16.10 Να διασφαλίσει τη δημόσια πρόσβαση σε
πληροφορίες και να προστατεύσει τις θεμελιώδεις
ελευθερίες σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές
νομοθεσίες και τις διεθνείς συμφωνίες
16.a Να ενισχύσει τους σχετικούς εθνικούς
θεσμούς, μέσω της διεθνούς συνεργασίας για
την οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα,
ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο στην
πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και του εγκλήματος
16.b Να προάγει και να θέσει σε εφαρμογή νόμους
που δεν δημιουργούν διακρίσεις με στόχο τη
βιώσιμη ανάπτυξη

που μπορούν να επιφέρουν οι ασταθείς κοινωνίες
σε έναν από τους σημαντικότερους στόχους της
Ατζέντας 2030: την εκπαίδευση
• Το κράτος δικαίου και η ανάπτυξη είναι έννοιες
αλληλένδετες που ενισχύουν η μία την άλλη,
γεγονός που τις κάνει απαραίτητες για τη βιώσιμη
ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 16
• Ανάμεσα στους θεσμούς τα μεγαλύτερα ποσοστά
διαφθοράς εντοπίζονται στο δικαστικό σύστημα και
στην αστυνομία
• Η διαφθορά, η δωροδοκία, η κλοπή και
φοροδιαφυγή
κοστίζουν
περίπου
1,26
τρισεκατομμύρια δολάρια για τις αναπτυσσόμενες
χώρες ετησίως. Το ποσό αυτό θα μπορούσε πολύ
εύκολα να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει το ποσό
των 1,25 δολαρίων ημερησίως με το οποίο ζουν
πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, για τουλάχιστον έξι
χρόνια
• Το ποσοστό των παιδιών που εγκαταλείπουν
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εξαιτίας των
συγκρούσεων στις χώρες τους, άγγιξε το 50% το 2011,
ποσοστό που μεταφράζεται σε 28,5 εκατομμύρια
παιδία. Ο αριθμός αυτός υποδεικνύει τις συνέπειες

Χρησιμοποίησε το δικαίωμά σου
να ψηφίζεις και να παραμένεις
ενεργός πολίτης της χώρας σου
και του κόσμου.

64

65

Ενισχύουμε τα μέσα
εφαρμογής και ανανεώνουμε
την Παγκόσμια Συνεργασία
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι παγκόσμιοι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη
μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με μια
ισχυρή δέσμευση από την παγκόσμια κοινότητα
για συνεργασία. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή
είναι ότι ενώ η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια
από τις αναπτυγμένες χώρες αυξήθηκε κατά 66 %
μεταξύ 2000 και 2014, οι ανθρωπιστικές κρίσεις
που προκαλούνται από συγκρούσεις, φυσικές
καταστροφές κι άλλες αιτίες, συνεχίζουν να
δημιουργούν την ανάγκη για βοήθεια.
Ο κόσμος μας σήμερα είναι περισσότερο
διασυνδεδεμένος από ποτέ άλλοτε. Η βελτίωση της
πρόσβασης όλων των ανθρώπων στην τεχνολογία
και την γνώση είναι ένας σημαντικός τρόπος για να
βοηθήσουμε να διαδοθούν σύγχρονες και νέες ιδέες
και να προωθηθεί η καινοτομία. Ο συντονισμός των
πολιτικών για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη του
εμπορίου μπορεί να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες
χώρες να διαχειριστούν το χρέος τους, καθώς και
να προωθηθούν οι νέες επενδύσεις σε αυτές. Οι
επιμέρους στόχοι για την επίτευξη του στόχου αυτού
αφορούν στη συνεργασία στους τομείς της τεχνολογίας,
του εμπορίου, της ανάπτυξης ικανοτήτων, των
πολυμερών συμπράξεων, των ανοιχτών δεδομένων
και της καταγραφής και λογοδοσίας.
Ο συγκεκριμένος στόχος αποσκοπεί στην ενίσχυση
της συνεργασίας μεταξύ των χωρών του Βορρά και
του Νότου, όπως επίσης και μεταξύ των χωρών του
Νότου, βάσει της κατάρτισης εθνικών σχεδίων για
την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων. Η προώθηση
του διεθνούς εμπορίου και η βοήθεια προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες για να αυξήσουν τις εξαγωγές
τους, αποτελούν εργαλεία που συμβάλλουν στην
ανάπτυξη ενός συστήματος εμπορικών συναλλαγών,
ανοιχτού και προς όφελος όλων των λαών.
Η επίτευξη της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ των κυβερνήσεων,
του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των
πολιτών. Αυτές, οι χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίες,
οι οποίες βασίζονται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα,
κοινούς στόχους και οι οποίες τοποθετούν τους
ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο, είναι
απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και
τοπικό επίπεδο.
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Ο Στόχος 17 επιδιώκει:
Οικονομία
17.1 Να ενισχύσει την εγχώρια κινητοποίηση
των πόρων μέσω της διεθνούς στήριξης στις
αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και να βελτιώσει
την εγχώρια ικανότητα για τη συλλογή φόρων και
άλλων εισοδημάτων
17.2 Να ωθήσει τις ανεπτυγμένες χώρες να
εφαρμόσουν πλήρως τις επίσημες αναπτυξιακές
τους δεσμεύσεις όπως τη δέσμευση από αρκετές
ανεπτυγμένες χώρες, να δαπανήσουν το 0,7%
του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) σε
Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ) προς τις
αναπτυσσόμενες χώρες και το 0,15 έως το 0,20 του
ΑΕΕ σε ΕΑΒ προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
Οι χώρες που παρέχουν Επίσημη Αναπτυξιακή
Βοήθεια ενθαρρύνονται να θέσουν ως στόχο τους
την παροχή τουλάχιστον του 0,20% του ΑΕΕ στις
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες
17.3 Να κινητοποιήσει επιπλέον χρηματοοικονομικούς πόρους για τις αναπτυσσόμενες
χώρες από πολλαπλές πηγές
17.4 Να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να
επιτύχουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του
χρέους τους μέσω συντονισμένων πολιτικών που
στοχεύουν στην προώθηση της χρηματοδότησης
με δανειακά κεφάλαια, στην ανακούφιση και στην
αναδιάρθρωση του χρέους ως αρμόζει. Αποβλέπει
επίσης στη διαχείριση του εξωτερικού χρέους των
υπερχρεωμένων και των φτωχών χωρών
17.5 Να υιοθετήσει και να εφαρμόσει συστήματα
επενδύσεων υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων
χωρών

Τεχνολογία
17.6 Να ενισχύσει τη συνεργασία Βορά-Νότου,
Νότου-Νότου, την τριγωνική-τοπική και διεθνή
συνεργασία με στόχο την πρόσβαση στην επιστήμη,
την τεχνολογία και την καινοτομία. Αποβλέπει
επίσης στο να ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων με
αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους, και μεταξύ άλλων
να βελτιώσει το συντονισμό των υπαρχόντων
μηχανισμών και ιδίως των μηχανισμών των
Ηνωμένων Εθνών, μέσω ενός παγκόσμιου
μηχανισμού διευκόλυνσης
17.7 Να προάγει την ανάπτυξη, τη μετάδοση και
τη διάδοση περιβαλλοντικά ορθών τεχνολογιών
για τις αναπτυσσόμενες χώρες με ευνοϊκούς
και προτιμησιακούς όρους και συνθήκες όπως
συμφωνήθηκε διεθνώς
17.8 Να θέσει σε λειτουργία τράπεζες τεχνολογίας
και επιστήμης, τεχνολογικούς και καινοτόμους
μηχανισμούς ανάπτυξης δυνατοτήτων για τις
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, έως το 2017, αλλά
και να ενδυναμώσει τη χρήση βασικών τεχνολογιών
και ιδίως των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας

Ανάπτυξη Ικανοτήτων
17.9 Να ενισχύσει τη διεθνή στήριξη για την
εφαρμογή αποτελεσματικών και στοχοθετημένων
ικανοτήτων ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες
χώρες, έτσι ώστε να προωθήσουν τα εκάστοτε
εθνικά σχέδια των χωρών, τα οποία με τη σειρά
τους θα συμβάλουν στην εφαρμογή των Στόχων για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μέσω της συνεργασίας Βορά-Νότου, Νότου-Νότου
αλλά και μέσω της τριγωνικής συνεργασίας

Εμπόριο
17.10 Να προωθήσει ένα καθολικό, συμμετοχικό,
ισότιμο, πολυμερές, χωρίς διακρίσεις και που
βασίζεται στους κανόνες, εμπορικό σύστημα υπό
την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου
μέσω της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων
στα πλαίσια της Ατζέντας της Ντόχα για την Ανάπτυξη
17.11 Να αυξήσει σημαντικά τις εξαγωγές των
αναπτυσσόμενων χωρών έχοντας ως στόχο
τον διπλασιασμό του μεριδίου των παγκόσμιων
εξαγωγών των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών
μέχρι το 2020
17.12 Να υλοποιήσει έγκαιρα την πρόσβαση σε
αγορές άνευ δασμών και ποσοστώσεων, σε διαρκή
βάση, για όλες τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες,
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου, διασφαλίζοντας ότι
οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που
εφαρμόζονται από τις λιγότερο ανεπτυγμένες
χώρες είναι διαφανείς και απλοί και συμβάλλουν
στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά

Συστημικά προβλήματα - Θεσμική και
πολιτική συνοχή
17.13 Να ενισχύσει την παγκόσμια μακροοικονομική
σταθερότητα μέσω του συντονισμού και της συνοχής
των πολιτικών που ακολουθούνται
17.14 Να ενισχύσει την πολιτική συνοχή με στόχο τη
βιώσιμη ανάπτυξη
17.15 Να σεβαστεί την πολιτική και την ηγεσία κάθε
χώρας για τη δημιουργία και εφαρμογή πολιτικών
που στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας αλλά
και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Πολυμερείς εταιρικές συνεργασίες
17.16 Να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία
για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω πολυμερών
εταιρικών συνεργασιών που θα κινητοποιούν
και θα μοιράζονται τη γνώση, την εμπειρία, την
τεχνολογία και τους χρηματοοικονομικούς πόρους
για να στηρίξουν την επίτευξη των στόχων για τη
βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες και ιδίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες
17.17 Να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις
αποτελεσματικές συμπράξεις στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα αλλά και μεταξύ της κοινωνίας των
πολιτών, επωφελούμενες από την εμπειρία και από
τις στρατηγικές άντλησης πόρων που παρέχουν οι
εταίροι
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Στοιχεία, έλεγχος και αξιοπιστία
17.18 Να ενισχύσει, έως το 2020, την ανάπτυξη
των ικανοτήτων για τις αναπτυσσόμενες χώρες,
τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τα μικρά νησιωτικά
αναπτυσσόμενα κράτη για να αυξήσει σημαντικά τη
διαθεσιμότητα σε υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας
στοιχείων, διαχωρισμένα ανά εισόδημα, ηλικία,
φυλή, εθνικότητα, μεταναστευτικό καθεστώς,
γεωγραφική τοποθεσία και άλλα σχετικά
χαρακτηριστικά με τα εθνικά πλαίσια
17.19 Να αναπτύξει περαιτέρω, έως το 2030, τις
ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες για τη μέτρηση
της προόδου της βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και
τη μέτρηση του ΑΕΠ και να στηρίξει την ανάπτυξη
ικανοτήτων στατιστικής στις αναπτυσσόμενες
χώρες

Στοιχεία και αριθμοί σχετικά με τον
Παγκόσμιο Στόχο 17
• Το 2014 η επίσημη βοήθεια για αναπτυξιακούς
σκοπούς ανήλθε σε 135,200 εκατομμύρια δολάρια,
το υψηλότερο ποσοστό που έχει ποτέ καταγραφεί
• Το 79% των εισαγωγών από τις αναπτυσσόμενες
χώρες εισήλθε στις ανεπτυγμένες χώρες χωρίς
δασμούς
• Το δανειακό βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών
παραμένει σταθερό στο 3% των εσόδων από τις
εξαγωγές
• Ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου στην
Αφρική σχεδόν διπλασιάστηκε κατά τα τέσσερα
τελευταία χρόνια
• Το 30% της νεολαίας του παγκόσμιου πληθυσμού
είναι «ψηφιακά αναθρεμμένη» και χρησιμοποιεί
ενεργά το διαδίκτυο για τουλάχιστον πέντε χρόνια
• Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα 4 δισεκατομμύρια
άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
σήμερα με το 90% από αυτούς να ανήκουν στον
αναπτυσσόμενο κόσμο

Ενίσχυσε τα μέσα υλοποίησης
των Παγκόσμιων Στόχων από
όποια θέση κι αν βρίσκεσαι στη
δουλειά σου, στη γειτονιά σου,
στην κοινότητά σου, στο σχολείο
σου και αναζήτησε τρόπους
συνεργασίας και με άλλους
ανθρώπους και ομάδες.
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Mέρος Β

#Citizens4GlobalGoals
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ + ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η Οργάνωση Γη είναι μία μη κυβερνητική, μη
κερδοσκοπική οργάνωση, με σκοπό την ανάπτυξη
και υλοποίηση δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη
και την κοινωνική πρόοδο. Φέρνει κοντά
ανθρώπους, ιδέες και πρακτικές που ανακαλύπτουν
μία διαφορετική σχέση:
•
•
•

του ανθρώπου με τη γη
του ανθρώπου με το συνάνθρωπο
της οικονομίας με την κοινωνία και το
οικοσύστημα.

H Οργάνωση Γη, γεννήθηκε μέσα από τη
συνειδητοποίηση του νέου και ιδιαίτερα σημαντικού
ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο τρίτος τομέας,
αυτός της Κοινωνίας των Πολιτών. Η προσπάθεια
της Οργάνωσης Γη είναι μία εξελισσόμενη
δυναμική διαδικασία, με σύγχρονο πεδίο αναφοράς
που ανταποκρίνεται στην προβληματική που
αναπτύσσεται τόσο σε ελληνικό και ευρωπαϊκό όσο
και σε διεθνές επίπεδο.
Βασικό όραμα της Οργάνωσης Γη είναι η
ανάπτυξη και η διάδοση της περιβαλλοντικής
και κοινωνικής νοημοσύνης. Ως αποτέλεσμα, τα
πέντε χρόνια λειτουργίας της, έχει προσπαθήσει
μέσα από βιωματικές συλλογικές δράσεις και
εκπαιδευτικά προγράμματα να προτείνει έναν
νέο τρόπο αλληλεπίδρασης των τριών τομέων
της βιώσιμης ανάπτυξης: οικονομία – κοινωνία –
περιβάλλον, αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα
ενός αειφόρου τρόπου σκέψης και λειτουργίας.
Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία της μη τυπικής
εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στοχεύει
στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
της κοινωνίας πάνω στα σύγχρονα προβλήματα
αλλά και των τρόπων που μπορούν, μέσα από την
καθημερινή δράση και πρακτική, να συνεισφέρει ο
καθένας από εμάς και όλοι μαζί στη διαφύλαξη του
περιβάλλοντος και τελικά στην καλύτερη διαβίωση
και ανάπτυξη της ίδιας της κοινωνίας.
Η δράση που έχει αναπτύξει η Οργάνωση Γη από
το 2012 έως σήμερα, μπορεί να παρουσιαστεί μέσα
από το νέο διεθνές πλαίσιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη,
όπως αυτό αποτυπώνεται στους Παγκόσμιους
Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ
Δημιουργήθηκε και λειτουργεί, από τον Ιανουάριο
του 2012, το Κέντρο της Γης, ένα οικολογικό πάρκο
στο Ίλιον.
Το Κέντρο της Γης απέσπασε το πρώτο βραβείο, στο
πλαίσιο του διεθνούς προγράμματος προστασίας
του περιβάλλοντος με τίτλο «Φύση για όλους».
Η Οργάνωση Γη αναδείχθηκε ως η καλύτερη
πρωτοβουλία σύνδεσης του ανθρώπου με τη
φύση παγκοσμίως, από τη Διεθνή Ένωση για την
Προστασία του Περιβάλλοντος (IUCN), ανάμεσα σε
107 υποψηφίους από 42 χώρες, στο Παγκόσμιο
Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Χαβάη το
Σεπτέμβριο του 2016.
Μέσα από τις βασικές δραστηριότητες που έχουν
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια όπως τα βιωματικά
εκπαιδευτικά
προγράμματα
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης για μαθητές σχολείων, η
Κυριακή στη Γη με τη συλλογική κουζίνα και τις
δράσεις ευεξίας και τα προγράμματα κατάρτισης
ανέργων και εθελοντών στη γεωργία, το Κέντρο Της
Γης προάγει μέσα από τις δράσεις του το σκοπό των
παρακάτω 10 Παγκόσμιοων στόχων για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη.
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Aephoria.net
Δημιουργήθηκε και λειτουργεί από τον Μάρτιο του
2013, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και υποστήριξης
νεοφυών επιχειρήσεων Αephoria.net, με σκοπό τη
διάδοση ενός ωφέλιμου τρόπου επιχειρηματικής
δράσης, για τη Γη και τον Άνθρωπο.
Μέσα από τους εκπαιδευτικούς θεματικούς
κύκλους στον αγροδιατροφικό τομέα και στον τομέα
της γαλάζιας ανάπτυξης, όπως και τη συμμετοχή
της σε ένα δίκτυο φορέων και επιχειρήσεων που
προάγουν την καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη,
το πρόγραμμα Aephoria.net προάγει με τη δράση
του το σκοπό των παρακάτω 10 Παγκόσμιων
στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
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Earth Refugee WE2
Δημιουργήθηκε και λειτουργεί από το Νοέμβριο
του 2015, το πρόγραμμα Earth Refugee WE2,
συμβάλλοντας με όσες δυνάμεις είχε στην
αντιμετώπιση της προσφυγικής ανθρωπιστικής
κρίσης, σε μία προσπάθεια «να μην αφήσει κανέναν
άνθρωπο πίσω», σε όποια γωνιά αυτού του πλανήτη
κι αν γεννήθηκε.
Μέσα από την ανάπτυξη δράσεων άμεσης σίτισης
και φροντίδας όσων προσφύγων έφθαναν στην
χώρα μας, την παροχή νομικής βοήθειας, της
δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, την
ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων και την
υποστήριξη των δομών φιλοξενίας, το πρόγραμμα
Earth Refugee WE2 προάγει με τη δράση του τον
σκοπό των παρακάτω 10 Παγκόσμιων στόχων για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
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ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ:

Εξερεύνησε το Κέντρο της Γης

Οι δράσεις στο Κέντρο της Γης

Η προετοιμασία του χώρου ΓΗΚ44

Ιδρύεται το πρόγραμμα Aephoria.net

1ο Athens Start Up Sustainability
Safary

Αephoria.net + Blue Growth

Earth Refugee WE2 και HOPE TEAM

Οργάνωση ΓΗ
στο Facebook

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ 2013-2016

Aephoria.net
στο Facebook

Κέντρο της Γης
website

EARTH REFUGEE WE2
στο Facebook

Παγκόσμιοι Στόχοι που χαρακτηρίζουν
περισσότερες από μία δράσεις
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Τέσσερα πράγματα που
μπορείς να κάνεις

Μάθε για τους Παγκόσμιους Στόχους
Για να μπορέσουμε να είμαστε η τελευταία γενιά που
ζει σε έναν κόσμο με ακραία φτώχεια και ανισότητες
αντιμετωπίζοντας αποφασιστικά τις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής, χρειάζεται να γνωρίσουμε
τις επιλογές μας και να διαμορφώσουμε όλοι μαζί
ένα σχέδιο δράσης. Οι Παγκόσμιοι Στόχοι για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, φιλοδοξούν να αποτελέσουν
αυτή την κοινή γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ μας.
Η έκδοση αυτή αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια να
παρουσιαστούν στα ελληνικά.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείς να βρεις
στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου
Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών στα
ελληνικά.

Μίλα για τους Παγκόσμιους Στόχους
Η παγκόσμια εκστρατεία για τους Στόχους, έχει
ένα κεντρικό μήνυμα προς όλους τους πολίτες
του πλανήτη «Διαδώστε τους!». Μίλησε για τους
Παγκόσμιους Στόχους στους φίλους και στην
οικογένεια σου, στους συνεργάτες και την παρέα
σου, χρησιμοποίησε τα κοινωνικά δίκτυα που
συμμετέχεις και πάρε μέρος στην παγκόσμια
εκστρατεία για τη γνωστοποίηση και τη διάδοσή
τους. Αν ενώσουμε όλοι μαζί την φωνή μας απέναντι
στα μεγάλα παγκόσμια προβλήματα, μπορούμε να
διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους!

Ανέλαβε Δράση για τους Παγκόσμιους
Στόχους
Αν θες να κάνεις ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας
βοήθεια για την υλοποίηση των Παγκόσμιων
Στόχων, μπορείς να συμμετέχεις σε ένα από τα
εθελοντικά προγράμματα της Οργάνωσης Γη ή/και
κάποιας άλλης μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής
οργάνωσης και φορέα.
Η Οργάνωση Γη υιοθέτησε από το Νοέμβριο του
2015 τη δέσμευση για τη διάδοση των Παγκόσμιων
Στόχων έως το 2030.

Ο δικός σου Παγκόσμιος Στόχος
Βάλε ένα Στόχο στη ζωή σου, όποιον από τους 17
σε εκφράζει περισσότερο και πιστεύεις ότι μπορείς
να κάνεις κάτι. Μπορείς να διαλέξεις ένα Στόχο και
την αντίστοιχη καθημερινή δράση που προτείνεται,
μπορείς όμως με τη φαντασία και την ευαισθησία
σου να βρεις δικούς σου τρόπους για να βοηθήσεις
στην υλοποίηση του έως το 2030. Έχεις 13 χρόνια
μπροστά σου!
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#Citizens4GlobalGoals
Ο δικός σου Παγκόσμιος Στόχος

Χάρισε ό,τι δεν σου χρειάζεται σε συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη.

Μείωσε τα απορρίμματα της τροφής σου. Περισσότερο από το
1/3 της παγκόσμιας τροφής, πετιέται και χάνεται.

Βοήθησε για την καλή υγεία της οικογένειας σου και τη δική
σου. Βοήθησε για την υγεία των συνανθρώπων σου που δεν
έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Φρόντισε
και διάδωσε πληροφορίες που αφορούν δωρεάν εξετάσεις από
τοπικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Βοήθησε με όποιον τρόπο μπορείς ώστε όλα τα παιδιά να
έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση.

Πάρε θέση απέναντι σε σεξιστικές συμπεριφορές και διακρίσεις,
από όπου κι αν προέρχονται.

Η έλλειψη νερού επηρρεάζει τη ζωή του 40% του
παγκόσμιου πληθυσμού, μην το σπαταλάς επειδή το έχεις.

Χρησιμοποίησε ενεργειακά αποδοτικές
συσκευές και διεκδίκησε πιο καθαρή ενέργεια.

Προσπάθησε να αγοράζεις προϊόντα και
υπηρεσίες από εταιρείες που σέβονται το
περιβάλλον και τους εργαζομένους τους.
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Χρησιμοποίησε την φαντασία σου και καινοτόμες
νέες ιδέες για να επαναχρησιμοποιείς δημιουργικά
παλιά υλικά και προϊόντα.

Ύψωσε τη φωνή σου! Μην σιωπάς απέναντι στην αδικία και
στις διακρίσεις, από όπου κι αν προέρχονται κι όποιον κι αν
αφορούν.

Χρησιμοποίησε το ποδήλατό σου και τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, όπου και όταν μπορείς, συμβάλλοντας
σε μια πιο καθαρή ατμόσφαιρα για την πόλη και τους
συμπολίτες σου.

Προσπάθησε να καταναλώνεις λιγότερο βοδινό
κρέας και ανακύκλωσε το χαρτί, το πλαστικό, το
γυαλί και το αλουμίνιο.

Μάθε για την κλιματική αλλαγή και βοήθησε στην
εκπαίδευση της νέας γενιάς για την υιοθέτηση πιο
υπεύθυνων επιλογών και συμπεριφοράς.

Απόφυγε να χρησιμοποιείς πλαστικές σακούλες,
βοηθώντας στη διατήρηση της ζωής στους ωκεανούς.

Φύτεψε όσο περισσότερα λουλούδια και δένδρα μπορείς.

Χρησιμοποίησε το δικαίωμα σου να ψηφίζεις και να
παραμένεις ενεργός πολίτης της χώρας σου και του
κόσμου.

Ενίσχυσε τα μέσα υλοποίησης των Παγκόσμιων Στόχων από
όποια θέση κι αν βρίσκεσαι στη δουλειά σου, στη γειτονιά
σου, στην κοινότητά σου, στο σχολείο σου και αναζήτησε
τρόπους συνεργασίας και με άλλους ανθρώπους και ομάδες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των των Ηνωμένων Εθνών (A/RES70/1) 25 Σεπτεμβρίου 2015
“Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας: Η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη”
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United Nations A/RES/70/1
General Assembly
21 October 2015
Seventieth session
Agenda items 15 and 116

We are determined to ensure that all human
beings can enjoy prosperous and fulfilling lives and
that economic, social and technological progress occurs in harmony with nature.

Resolution adopted by the General Assembly on 25
September 2015
[without reference to a Main Committee (A/70/L.1)]
70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for
Sustainable Development

We are determined to foster peaceful, just and
inclusive societies which are free from fear and violence. There can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development.

The General Assembly
Adopts the following outcome document of the United
Nations summit for the adoption of the post‑2015 development agenda:

Partnership

Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development
Preamble
This Agenda is a plan of action for people, planet and prosperity. It also seeks to strengthen universal
peace in larger freedom. We recognize that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including
extreme poverty, is the greatest global challenge and
an indispensable requirement for sustainable development.
All countries and all stakeholders, acting in
collaborative partnership, will implement this plan. We
are resolved to free the human race from the tyranny
of poverty and want and to heal and secure our planet.
We are determined to take the bold and transformative
steps which are urgently needed to shift the world on
to a sustainable and resilient path. As we embark on
this collective journey, we pledge that no one will be
left behind.
The 17 Sustainable Development Goals and
169 targets which we are announcing today demonstrate the scale and ambition of this new universal
Agenda. They seek to build on the Millennium Development Goals and complete what they did not achieve.
They seek to realize the human rights of all and to
achieve gender equality and the empowerment of all
women and girls. They are integrated and indivisible
and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental.
The Goals and targets will stimulate action
over the next 15 years in areas of critical importance
for humanity and the planet.
People
We are determined to end poverty and hunger,
in all their forms and dimensions, and to ensure that
all human beings can fulfil their potential in dignity and
equality and in a healthy environment.
Planet
We are determined to protect the planet from
degradation, including through sustainable consumption and production, sustainably managing its natural
resources and taking urgent action on climate change,
so that it can support the needs of the present and future generations.
Prosperity

Peace

We are determined to mobilize the means
required to implement this Agenda through a revitalized Global Partnership for Sustainable Development,
based on a spirit of strengthened global solidarity,
focused in particular on the needs of the poorest and
most vulnerable and with the participation of all countries, all stakeholders and all people.
The interlinkages and integrated nature of the
Sustainable Development Goals are of crucial importance in ensuring that the purpose of the new Agenda
is realized. If we realize our ambitions across the full
extent of the Agenda, the lives of all will be profoundly improved and our world will be transformed for the
better.
Declaration
Introduction
1.
We, the Heads of State and Government and
High Representatives, meeting at United Nations
Headquarters in New York from 25 to 27 September
2015 as the Organization celebrates its seventieth anniversary, have decided today on new global Sustainable Development Goals.
2.
On behalf of the peoples we serve, we have
adopted a historic decision on a comprehensive,
far-reaching and people-centred set of universal and
transformative Goals and targets. We commit ourselves to working tirelessly for the full implementation
of this Agenda by 2030. We recognize that eradicating
poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and
an indispensable requirement for sustainable development. We are committed to achieving sustainable
development in its three dimensions – economic, social and environmental – in a balanced and integrated
manner. We will also build upon the achievements of
the Millennium Development Goals and seek to address their unfinished business.
3.
We resolve, between now and 2030, to end
poverty and hunger everywhere; to combat inequalities within and among countries; to build peaceful, just
and inclusive societies; to protect human rights and
promote gender equality and the empowerment of
women and girls; and to ensure the lasting protection
of the planet and its natural resources. We resolve also
to create conditions for sustainable, inclusive and sustained economic growth, shared prosperity and decent
work for all, taking into account different levels of national development and capacities.
4.
As we embark on this great collective journey,
we pledge that no one will be left behind. Recognizing
that the dignity of the human person is fundamental,
we wish to see the Goals and targets met for all nations
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and peoples and for all segments of society. And we
will endeavour to reach the furthest behind first.
5.
This is an Agenda of unprecedented scope
and significance. It is accepted by all countries and is
applicable to all, taking into account different national realities, capacities and levels of development and
respecting national policies and priorities. These are
universal goals and targets which involve the entire
world, developed and developing countries alike. They
are integrated and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development.
6.
The Goals and targets are the result of over
two years of intensive public consultation and engagement with civil society and other stakeholders around
the world, which paid particular attention to the voices
of the poorest and most vulnerable. This consultation
included valuable work done by the Open Working
Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals and by the United Nations, whose Secretary-General provided a synthesis report in December
2014.
Our vision
7.
In these Goals and targets, we are setting out a
supremely ambitious and transformational vision. We
envisage a world free of poverty, hunger, disease and
want, where all life can thrive. We envisage a world free
of fear and violence. A world with universal literacy. A
world with equitable and universal access to quality
education at all levels, to health care and social protection, where physical, mental and social well-being are
assured. A world where we reaffirm our commitments
regarding the human right to safe drinking water and
sanitation and where there is improved hygiene; and
where food is sufficient, safe, affordable and nutritious.
A world where human habitats are safe, resilient and
sustainable and where there is universal access to affordable, reliable and sustainable energy.
8.
We envisage a world of universal respect for
human rights and human dignity, the rule of law, justice, equality and non-discrimination; of respect for
race, ethnicity and cultural diversity; and of equal opportunity permitting the full realization of human potential and contributing to shared prosperity. A world
which invests in its children and in which every child
grows up free from violence and exploitation. A world
in which every woman and girl enjoys full gender
equality and all legal, social and economic barriers to
their empowerment have been removed. A just, equitable, tolerant, open and socially inclusive world in
which the needs of the most vulnerable are met.
9.
We envisage a world in which every country
enjoys sustained, inclusive and sustainable economic
growth and decent work for all. A world in which consumption and production patterns and use of all natural resources – from air to land, from rivers, lakes
and aquifers to oceans and seas – are sustainable. One
in which democracy, good governance and the rule of
law, as well as an enabling environment at the national
and international levels, are essential for sustainable
development, including sustained and inclusive economic growth, social development, environmental
protection and the eradication of poverty and hunger.
One in which development and the application of technology are climate-sensitive, respect biodiversity and
are resilient. One in which humanity lives in harmony
with nature and in which wildlife and other living species are protected.
Our shared principles and commitments

10.
The new Agenda is guided by the purposes
and principles of the Charter of the United Nations, including full respect for international law. It is grounded
in the Universal Declaration of Human Rights,[1] international human rights treaties, the Millennium Declaration[2] and the 2005 World Summit Outcome.[3] It is
informed by other instruments such as the Declaration
on the Right to Development.[4]
11.
We reaffirm the outcomes of all major United
Nations conferences and summits which have laid a
solid foundation for sustainable development and have
helped to shape the new Agenda. These include the Rio
Declaration on Environment and Development,[5] the
World Summit on Sustainable Development, the World
Summit for Social Development, the Programme of
Action of the International Conference on Population
and Development,[6] the Beijing Platform for Action[7]
and the United Nations Conference on Sustainable Development. We also reaffirm the follow-up to these
conferences, including the outcomes of the Fourth
United Nations Conference on the Least Developed
Countries, the third International Conference on Small
Island Developing States, the second United Nations
Conference on Landlocked Developing Countries and
the Third United Nations World Conference on Disaster
Risk Reduction.
12.
We reaffirm all the principles of the Rio Declaration on Environment and Development, including,
inter alia, the principle of common but differentiated
responsibilities, as set out in principle 7 thereof.
13.
The challenges and commitments identified at
these major conferences and summits are interrelated and call for integrated solutions. To address them
effectively, a new approach is needed. Sustainable development recognizes that eradicating poverty in all its
forms and dimensions, combating inequality within
and among countries, preserving the planet, creating
sustained, inclusive and sustainable economic growth
and fostering social inclusion are linked to each other
and are interdependent.
Our world today
14.
We are meeting at a time of immense challenges to sustainable development. Billions of our citizens continue to live in poverty and are denied a life of
dignity. There are rising inequalities within and among
countries. There are enormous disparities of opportunity, wealth and power. Gender inequality remains a
key challenge. Unemployment, particularly youth unemployment, is a major concern. Global health threats,
more frequent and intense natural disasters, spiralling
conflict, violent extremism, terrorism and related humanitarian crises and forced displacement of people
threaten to reverse much of the development progress
made in recent decades. Natural resource depletion
and adverse impacts of environmental degradation,
including desertification, drought, land degradation,
freshwater scarcity and loss of biodiversity, add to and
exacerbate the list of challenges which humanity faces. Climate change is one of the greatest challenges of
our time and its adverse impacts undermine the ability
of all countries to achieve sustainable development.
Increases in global temperature, sea level rise, ocean
acidification and other climate change impacts are seriously affecting coastal areas and low-lying coastal
countries, including many least developed countries
and small island developing States. The survival of
many societies, and of the biological support systems
of the planet, is at risk.
15.
It is also, however, a time of immense opportunity. Significant progress has been made in meeting
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many development challenges. Within the past generation, hundreds of millions of people have emerged
from extreme poverty. Access to education has greatly
increased for both boys and girls. The spread of information and communications technology and global
interconnectedness has great potential to accelerate
human progress, to bridge the digital divide and to develop knowledge societies, as does scientific and technological innovation across areas as diverse as medicine and energy.
16.
Almost 15 years ago, the Millennium Development Goals were agreed. These provided an important
framework for development and significant progress
has been made in a number of areas. But the progress
has been uneven, particularly in Africa, least developed
countries, landlocked developing countries and small
island developing States, and some of the Millennium Development Goals remain off-track, in particular
those related to maternal, newborn and child health
and to reproductive health. We recommit ourselves to
the full realization of all the Millennium Development
Goals, including the off-track Millennium Development
Goals, in particular by providing focused and scaledup assistance to least developed countries and other
countries in special situations, in line with relevant
support programmes. The new Agenda builds on the
Millennium Development Goals and seeks to complete
what they did not achieve, particularly in reaching the
most vulnerable.
17.
In its scope, however, the framework we are
announcing today goes far beyond the Millennium Development Goals. Alongside continuing development
priorities such as poverty eradication, health, education and food security and nutrition, it sets out a wide
range of economic, social and environmental objectives. It also promises more peaceful and inclusive societies. It also, crucially, defines means of implementation. Reflecting the integrated approach that we have
decided on, there are deep interconnections and many
cross-cutting elements across the new Goals and targets.
The new Agenda
18.
We are announcing today 17 Sustainable Development Goals with 169 associated targets which
are integrated and indivisible. Never before have
world leaders pledged common action and endeavour
across such a broad and universal policy agenda. We
are setting out together on the path towards sustainable development, devoting ourselves collectively to
the pursuit of global development and of “win-win” cooperation which can bring huge gains to all countries
and all parts of the world. We reaffirm that every State
has, and shall freely exercise, full permanent sovereignty over all its wealth, natural resources and economic activity. We will implement the Agenda for the
full benefit of all, for today’s generation and for future
generations. In doing so, we reaffirm our commitment
to international law and emphasize that the Agenda is
to be implemented in a manner that is consistent with
the rights and obligations of States under international
law.
19.
We reaffirm the importance of the Universal
Declaration of Human Rights, as well as other international instruments relating to human rights and international law. We emphasize the responsibilities of
all States, in conformity with the Charter of the United
Nations, to respect, protect and promote human rights
and fundamental freedoms for all, without distinction

of any kind as to race, colour, sex, language, religion,
political or other opinion, national or social origin,
property, birth, disability or other status.
20.
Realizing gender equality and the empowerment of women and girls will make a crucial contribution to progress across all the Goals and targets. The
achievement of full human potential and of sustainable
development is not possible if one half of humanity
continues to be denied its full human rights and opportunities. Women and girls must enjoy equal access
to quality education, economic resources and political participation as well as equal opportunities with
men and boys for employment, leadership and decision-making at all levels. We will work for a significant
increase in investments to close the gender gap and
strengthen support for institutions in relation to gender
equality and the empowerment of women at the global, regional and national levels. All forms of discrimination and violence against women and girls will be
eliminated, including through the engagement of men
and boys. The systematic mainstreaming of a gender
perspective in the implementation of the Agenda is
crucial.
21.
The new Goals and targets will come into effect on 1 January 2016 and will guide the decisions we
take over the next 15 years. All of us will work to implement the Agenda within our own countries and at the
regional and global levels, taking into account different
national realities, capacities and levels of development
and respecting national policies and priorities. We will
respect national policy space for sustained, inclusive
and sustainable economic growth, in particular for
developing States, while remaining consistent with
relevant international rules and commitments. We
acknowledge also the importance of the regional and
subregional dimensions, regional economic integration and interconnectivity in sustainable development.
Regional and subregional frameworks can facilitate
the effective translation of sustainable development
policies into concrete action at the national level.
22.
Each country faces specific challenges in its
pursuit of sustainable development. The most vulnerable countries and, in particular, African countries, least
developed countries, landlocked developing countries
and small island developing States, deserve special
attention, as do countries in situations of conflict and
post-conflict countries. There are also serious challenges within many middle-income countries.
23.
People who are vulnerable must be empowered. Those whose needs are reflected in the Agenda
include all children, youth, persons with disabilities (of
whom more than 80 per cent live in poverty), people
living with HIV/AIDS, older persons, indigenous peoples, refugees and internally displaced persons and
migrants. We resolve to take further effective measures and actions, in conformity with international
law, to remove obstacles and constraints, strengthen
support and meet the special needs of people living in
areas affected by complex humanitarian emergencies
and in areas affected by terrorism.
24.
We are committed to ending poverty in all its
forms and dimensions, including by eradicating extreme poverty by 2030. All people must enjoy a basic
standard of living, including through social protection
systems. We are also determined to end hunger and
to achieve food security as a matter of priority and to
end all forms of malnutrition. In this regard, we reaffirm the important role and inclusive nature of the
Committee on World Food Security and welcome the
Rome Declaration on Nutrition and the Framework
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for Action.[8] We will devote resources to developing
rural areas and sustainable agriculture and fisheries,
supporting smallholder farmers, especially women
farmers, herders and fishers in developing countries,
particularly least developed countries.
25. We commit to providing inclusive and equitable
quality education at all levels – early childhood, primary, secondary, tertiary, technical and vocational training. All people, irrespective of sex, age, race or ethnicity, and persons with disabilities, migrants, indigenous
peoples, children and youth, especially those in vulnerable situations, should have access to life-long learning
opportunities that help them to acquire the knowledge
and skills needed to exploit opportunities and to participate fully in society. We will strive to provide children
and youth with a nurturing environment for the full
realization of their rights and capabilities, helping our
countries to reap the demographic dividend, including
through safe schools and cohesive communities and
families.
26.
To promote physical and mental health and
well-being, and to extend life expectancy for all, we
must achieve universal health coverage and access
to quality health care. No one must be left behind. We
commit to accelerating the progress made to date in
reducing newborn, child and maternal mortality by
ending all such preventable deaths before 2030. We are
committed to ensuring universal access to sexual and
reproductive health-care services, including for family
planning, information and education. We will equally
accelerate the pace of progress made in fighting malaria, HIV/AIDS, tuberculosis, hepatitis, Ebola and other
communicable diseases and epidemics, including by
addressing growing anti-microbial resistance and the
problem of unattended diseases affecting developing
countries. We are committed to the prevention and
treatment of non-communicable diseases, including
behavioural, developmental and neurological disorders, which constitute a major challenge for sustainable development.
27.
We will seek to build strong economic foundations for all our countries. Sustained, inclusive and
sustainable economic growth is essential for prosperity. This will only be possible if wealth is shared and
income inequality is addressed. We will work to build
dynamic, sustainable, innovative and people-centred
economies, promoting youth employment and women’s economic empowerment, in particular, and decent work for all. We will eradicate forced labour and
human trafficking and end child labour in all its forms.
All countries stand to benefit from having a healthy
and well-educated workforce with the knowledge and
skills needed for productive and fulfilling work and full
participation in society. We will strengthen the productive capacities of least developed countries in all sectors, including through structural transformation. We
will adopt policies which increase productive capacities, productivity and productive employment; financial inclusion; sustainable agriculture, pastoralist and
fisheries development; sustainable industrial development; universal access to affordable, reliable, sustainable and modern energy services; sustainable transport systems; and quality and resilient infrastructure.
28.
We commit to making fundamental changes
in the way that our societies produce and consume
goods and services. Governments, international organizations, the business sector and other non-State
actors and individuals must contribute to changing
unsustainable consumption and production patterns,
including through the mobilization, from all sources,

of financial and technical assistance to strengthen developing countries’ scientific, technological and innovative capacities to move towards more sustainable
patterns of consumption and production. We encourage the implementation of the 10‑Year Framework of
Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns. All countries take action, with developed countries taking the lead, taking into account the
development and capabilities of developing countries.
29.
We recognize the positive contribution of migrants for inclusive growth and sustainable development. We also recognize that international migration
is a multidimensional reality of major relevance for the
development of countries of origin, transit and destination, which requires coherent and comprehensive
responses. We will cooperate internationally to ensure
safe, orderly and regular migration involving full respect for human rights and the humane treatment of
migrants regardless of migration status, of refugees
and of displaced persons. Such cooperation should
also strengthen the resilience of communities hosting
refugees, particularly in developing countries. We underline the right of migrants to return to their country
of citizenship, and recall that States must ensure that
their returning nationals are duly received.
30.
States are strongly urged to refrain from promulgating and applying any unilateral economic, financial or trade measures not in accordance with international law and the Charter of the United Nations
that impede the full achievement of economic and social development, particularly in developing countries.
31.
We acknowledge that the United Nations
Framework Convention on Climate Change[9] is the
primary international, intergovernmental forum for
negotiating the global response to climate change. We
are determined to address decisively the threat posed
by climate change and environmental degradation. The
global nature of climate change calls for the widest
possible international cooperation aimed at accelerating the reduction of global greenhouse gas emissions
and addressing adaptation to the adverse impacts of
climate change. We note with grave concern the significant gap between the aggregate effect of parties’
mitigation pledges in terms of global annual emissions
of greenhouse gases by 2020 and aggregate emission
pathways consistent with having a likely chance of
holding the increase in global average temperature
below 2 degrees Celsius, or 1.5 degrees Celsius above
pre‑industrial levels.
32.
Looking ahead to the twenty-first session of
the Conference of the Parties in Paris, we underscore
the commitment of all States to work for an ambitious
and universal climate agreement. We reaffirm that the
protocol, another legal instrument or agreed outcome
with legal force under the Convention applicable to all
parties shall address in a balanced manner, inter alia,
mitigation, adaptation, finance, technology development and transfer and capacity-building; and transparency of action and support.
33.
We recognize that social and economic development depends on the sustainable management of
our planet’s natural resources. We are therefore determined to conserve and sustainably use oceans and
seas, freshwater resources, as well as forests, mountains and drylands and to protect biodiversity, ecosystems and wildlife. We are also determined to promote
sustainable tourism, to tackle water scarcity and water
pollution, to strengthen cooperation on desertification,
dust storms, land degradation and drought and to promote resilience and disaster risk reduction. In this re-
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gard, we look forward to the thirteenth meeting of the
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity to be held in Mexico.
34.
We recognize that sustainable urban development and management are crucial to the quality of
life of our people. We will work with local authorities
and communities to renew and plan our cities and human settlements so as to foster community cohesion
and personal security and to stimulate innovation and
employment. We will reduce the negative impacts of
urban activities and of chemicals which are hazardous for human health and the environment, including
through the environmentally sound management and
safe use of chemicals, the reduction and recycling of
waste and the more efficient use of water and energy.
And we will work to minimize the impact of cities on
the global climate system. We will also take account
of population trends and projections in our national rural and urban development strategies and policies. We
look forward to the upcoming United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development
to be held in Quito.
35.
Sustainable development cannot be realized
without peace and security; and peace and security will
be at risk without sustainable development. The new
Agenda recognizes the need to build peaceful, just and
inclusive societies that provide equal access to justice
and that are based on respect for human rights (including the right to development), on effective rule of
law and good governance at all levels and on transparent, effective and accountable institutions. Factors
which give rise to violence, insecurity and injustice,
such as inequality, corruption, poor governance and
illicit financial and arms flows, are addressed in the
Agenda. We must redouble our efforts to resolve or
prevent conflict and to support post-conflict countries,
including through ensuring that women have a role in
peacebuilding and State-building. We call for further
effective measures and actions to be taken, in conformity with international law, to remove the obstacles to
the full realization of the right of self-determination of
peoples living under colonial and foreign occupation,
which continue to adversely affect their economic and
social development as well as their environment.
36.
We pledge to foster intercultural understanding, tolerance, mutual respect and an ethic of global
citizenship and shared responsibility. We acknowledge
the natural and cultural diversity of the world and recognize that all cultures and civilizations can contribute
to, and are crucial enablers of, sustainable development.
37.
Sport is also an important enabler of sustainable development. We recognize the growing contribution of sport to the realization of development and
peace in its promotion of tolerance and respect and the
contributions it makes to the empowerment of women
and of young people, individuals and communities as
well as to health, education and social inclusion objectives.
38.
We reaffirm, in accordance with the Charter of
the United Nations, the need to respect the territorial
integrity and political independence of States.
Means of implementation
39.
The scale and ambition of the new Agenda
requires a revitalized Global Partnership to ensure its
implementation. We fully commit to this. This Partnership will work in a spirit of global solidarity, in particular solidarity with the poorest and with people in vulnerable situations. It will facilitate an intensive global

engagement in support of implementation of all the
Goals and targets, bringing together Governments, the
private sector, civil society, the United Nations system
and other actors and mobilizing all available resources.
40.
The means of implementation targets under
Goal 17 and under each Sustainable Development Goal
are key to realizing our Agenda and are of equal importance with the other Goals and targets. The Agenda,
including the Sustainable Development Goals, can be
met within the framework of a revitalized Global Partnership for Sustainable Development, supported by
the concrete policies and actions as outlined in the outcome document of the third International Conference
on Financing for Development, held in Addis Ababa
from 13 to 16 July 2015. We welcome the endorsement
by the General Assembly of the Addis Ababa Action
Agenda,[10] which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. We recognize that the
full implementation of the Addis Ababa Action Agenda
is critical for the realization of the Sustainable Development Goals and targets.
41.
We recognize that each country has primary
responsibility for its own economic and social development. The new Agenda deals with the means required
for implementation of the Goals and targets. We recognize that these will include the mobilization of financial
resources as well as capacity-building and the transfer of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on concessional and preferential terms, as mutually agreed.
Public finance, both domestic and international, will
play a vital role in providing essential services and
public goods and in catalysing other sources of finance.
We acknowledge the role of the diverse private sector, ranging from micro-enterprises to cooperatives to
multinationals, and that of civil society organizations
and philanthropic organizations in the implementation
of the new Agenda.
42.
We support the implementation of relevant
strategies and programmes of action, including the
Istanbul Declaration and Programme of Action,[11]
the SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA)
Pathway[12] and the Vienna Programme of Action for
Landlocked Developing Countries for the Decade 2014–
2024,[13] and reaffirm the importance of supporting
the African Union’s Agenda 2063 and the programme
of the New Partnership for Africa’s Development,[14]
all of which are integral to the new Agenda. We recognize the major challenge to the achievement of durable peace and sustainable development in countries in
conflict and post-conflict situations.
43.
We emphasize that international public finance
plays an important role in complementing the efforts
of countries to mobilize public resources domestically,
especially in the poorest and most vulnerable countries with limited domestic resources. An important
use of international public finance, including official
development assistance (ODA), is to catalyse additional resource mobilization from other sources, public
and private. ODA providers reaffirm their respective
commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent
of gross national income for official development assistance (ODA/GNI) to developing countries and 0.15
per cent to 0.2 per cent of ODA/GNI to least developed
countries.
44.
We acknowledge the importance for international financial institutions to support, in line with their
mandates, the policy space of each country, in partic-
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ular developing countries. We recommit to broadening
and strengthening the voice and participation of developing countries – including African countries, least
developed countries, landlocked developing countries,
small island developing States and middle-income
countries – in international economic decision-making, norm-setting and global economic governance.
45.
We acknowledge also the essential role of national parliaments through their enactment of legislation and adoption of budgets and their role in ensuring
accountability for the effective implementation of our
commitments. Governments and public institutions
will also work closely on implementation with regional
and local authorities, subregional institutions, international institutions, academia, philanthropic organizations, volunteer groups and others.
46.
We underline the important role and comparative advantage of an adequately resourced, relevant,
coherent, efficient and effective United Nations system
in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals and sustainable development. While
stressing the importance of strengthened national
ownership and leadership at the country level, we express our support for the ongoing dialogue in the Economic and Social Council on the longer-term positioning of the United Nations development system in the
context of this Agenda.
Follow-up and review
47.
Our Governments have the primary responsibility for follow-up and review, at the national, regional
and global levels, in relation to the progress made in
implementing the Goals and targets over the coming
15 years. To support accountability to our citizens, we
will provide for systematic follow-up and review at the
various levels, as set out in this Agenda and the Addis
Ababa Action Agenda. The high-level political forum
under the auspices of the General Assembly and the
Economic and Social Council will have the central role
in overseeing follow-up and review at the global level.
48.
Indicators are being developed to assist this
work. Quality, accessible, timely and reliable disaggregated data will be needed to help with the measurement of progress and to ensure that no one is
left behind. Such data is key to decision-making. Data
and information from existing reporting mechanisms
should be used where possible. We agree to intensify
our efforts to strengthen statistical capacities in developing countries, particularly African countries, least
developed countries, landlocked developing countries,
small island developing States and middle-income
countries. We are committed to developing broader
measures of progress to complement gross domestic
product.
A call for action to change our world
49.
Seventy years ago, an earlier generation of
world leaders came together to create the United Nations. From the ashes of war and division they fashioned this Organization and the values of peace, dialogue and international cooperation which underpin it.
The supreme embodiment of those values is the Charter of the United Nations.
50.
Today we are also taking a decision of great
historic significance. We resolve to build a better future
for all people, including the millions who have been denied the chance to lead decent, dignified and rewarding
lives and to achieve their full human potential. We can
be the first generation to succeed in ending poverty;

just as we may be the last to have a chance of saving
the planet. The world will be a better place in 2030 if we
succeed in our objectives.
51.
What we are announcing today – an Agenda
for global action for the next 15 years – is a charter
for people and planet in the twenty-first century. Children and young women and men are critical agents
of change and will find in the new Goals a platform to
channel their infinite capacities for activism into the
creation of a better world.
52.
“We the peoples” are the celebrated opening
words of the Charter of the United Nations. It is “we the
peoples” who are embarking today on the road to 2030.
Our journey will involve Governments as well as parliaments, the United Nations system and other international institutions, local authorities, indigenous peoples, civil society, business and the private sector, the
scientific and academic community – and all people.
Millions have already engaged with, and will own, this
Agenda. It is an Agenda of the people, by the people
and for the people – and this, we believe, will ensure
its success.
53.
The future of humanity and of our planet lies in
our hands. It lies also in the hands of today’s younger
generation who will pass the torch to future generations. We have mapped the road to sustainable development; it will be for all of us to ensure that the journey
is successful and its gains irreversible.

Sustainable Development Goals and targets
54.
Following an inclusive process of intergovernmental negotiations, and based on the proposal
of the Open Working Group on Sustainable Development Goals,[15] which includes a chapeau contextualizing the latter, set out below are the Goals and targets
which we have agreed.
55.
The Sustainable Development Goals and targets are integrated and indivisible, global in nature and
universally applicable, taking into account different national realities, capacities and levels of development
and respecting national policies and priorities. Targets
are defined as aspirational and global, with each Government setting its own national targets guided by the
global level of ambition but taking into account national
circumstances. Each Government will also decide how
these aspirational and global targets should be incorporated into national planning processes, policies and
strategies. It is important to recognize the link between
sustainable development and other relevant ongoing
processes in the economic, social and environmental
fields.
56.
In deciding upon these Goals and targets, we
recognize that each country faces specific challenges
to achieve sustainable development, and we underscore the special challenges facing the most vulnerable countries and, in particular, African countries, least
developed countries, landlocked developing countries
and small island developing States, as well as the specific challenges facing the middle-income countries.
Countries in situations of conflict also need special attention.
57.
We recognize that baseline data for several
of the targets remains unavailable, and we call for increased support for strengthening data collection and
capacity-building in Member States, to develop national and global baselines where they do not yet exist. We
commit to addressing this gap in data collection so as
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to better inform the measurement of progress, in particular for those targets below which do not have clear
numerical targets.
58.
We encourage ongoing efforts by States in
other forums to address key issues which pose potential challenges to the implementation of our Agenda,
and we respect the independent mandates of those
processes. We intend that the Agenda and its implementation would support, and be without prejudice to,
those other processes and the decisions taken therein.
59.
We recognize that there are different approaches, visions, models and tools available to each
country, in accordance with its national circumstances and priorities, to achieve sustainable development;
and we reaffirm that planet Earth and its ecosystems
are our common home and that “Mother Earth” is a
common expression in a number of countries and regions.
Sustainable Development Goals
Goal 1. End poverty in all its forms everywhere
Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being
for all at all ages
Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
Goal 5. Achieve gender equality and empower all
women and girls
Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
Goal 7 Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable
economic growth, full and productive employment and
decent work for all
Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
Goal 10. Reduce inequality within and among countries
Goal 11. Make cities and human settlements inclusive,
safe, resilient and sustainable
Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
Goal 13. Take urgent action to combat climate change
and its impacts*
Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans,
seas and marine resources for sustainable development
Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use
of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests,
combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for
sustainable development, provide access to justice for
all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
Goal 17. Strengthen the means of implementation and
revitalize the Global Partnership for Sustainable Development
* Acknowledging that the United Nations Framework
Convention on Climate Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the
global response to climate change.
Goal 1.
where

End poverty in all its forms every-

1.1
By 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as people living
on less than $1.25 a day
1.2
By 2030, reduce at least by half the proportion
of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions
1.3
Implement nationally appropriate social protection systems and measures for all, including floors,
and by 2030 achieve substantial coverage of the poor
and the vulnerable
1.4
By 2030, ensure that all men and women, in
particular the poor and the vulnerable, have equal
rights to economic resources, as well as access to
basic services, ownership and control over land and
other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services,
including microfinance
1.5
By 2030, build the resilience of the poor and
those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme
events and other economic, social and environmental
shocks and disasters
1.a
Ensure significant mobilization of resources
from a variety of sources, including through enhanced
development cooperation, in order to provide adequate and predictable means for developing countries,
in particular least developed countries, to implement
programmes and policies to end poverty in all its dimensions
1.b
Create sound policy frameworks at the national, regional and international levels, based on pro-poor
and gender-sensitive development strategies, to support accelerated investment in poverty eradication actions
Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
2.1
By 2030, end hunger and ensure access by all
people, in particular the poor and people in vulnerable
situations, including infants, to safe, nutritious and sufficient food all year round
2.2
By 2030, end all forms of malnutrition, including achieving, by 2025, the internationally agreed targets on stunting and wasting in children under 5 years
of age, and address the nutritional needs of adolescent
girls, pregnant and lactating women and older persons
2.3
By 2030, double the agricultural productivity
and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers,
pastoralists and fishers, including through secure and
equal access to land, other productive resources and
inputs, knowledge, financial services, markets and
opportunities for value addition and non-farm employment
2.4
By 2030, ensure sustainable food production
systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help
maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought,
flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality
2.5
By 2020, maintain the genetic diversity of
seeds, cultivated plants and farmed and domesticated animals and their related wild species, including
through soundly managed and diversified seed and
plant banks at the national, regional and international
levels, and promote access to and fair and equitable
sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources and associated traditional knowledge, as
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internationally agreed
2.a
Increase investment, including through enhanced international cooperation, in rural infrastructure, agricultural research and extension services,
technology development and plant and livestock gene
banks in order to enhance agricultural productive capacity in developing countries, in particular least developed countries
2.b
Correct and prevent trade restrictions and
distortions in world agricultural markets, including
through the parallel elimination of all forms of agricultural export subsidies and all export measures with
equivalent effect, in accordance with the mandate of
the Doha Development Round
2.c
Adopt measures to ensure the proper functioning of food commodity markets and their derivatives and facilitate timely access to market information,
including on food reserves, in order to help limit extreme food price volatility
Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being
for all at all ages
3.1
By 2030, reduce the global maternal mortality
ratio to less than 70 per 100,000 live births
3.2
By 2030, end preventable deaths of newborns
and children under 5 years of age, with all countries
aiming to reduce neonatal mortality to at least as low
as 12 per 1,000 live births and under‑5 mortality to at
least as low as 25 per 1,000 live births
3.3
By 2030, end the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria and neglected tropical diseases and combat hepatitis, water-borne diseases and other communicable diseases
3.4 By 2030, reduce by one third premature mortality
from non-communicable diseases through prevention and treatment and promote mental health and
well-being
3.5
Strengthen the prevention and treatment of
substance abuse, including narcotic drug abuse and
harmful use of alcohol
3.6
By 2020, halve the number of global deaths
and injuries from road traffic accidents
3.7
By 2030, ensure universal access to sexual
and reproductive health-care services, including for
family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies
and programmes
3.8
Achieve universal health coverage, including financial risk protection, access to quality essential health-care services and access to safe, effective,
quality and affordable essential medicines and vaccines for all
3.9
By 2030, substantially reduce the number of
deaths and illnesses from hazardous chemicals and
air, water and soil pollution and contamination
3.a
Strengthen the implementation of the World
Health Organization Framework Convention on Tobacco Control in all countries, as appropriate
3.b
Support the research and development of
vaccines and medicines for the communicable and
non-communicable diseases that primarily affect developing countries, provide access to affordable essential medicines and vaccines, in accordance with the
Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public
Health, which affirms the right of developing countries
to use to the full the provisions in the Agreement on

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
regarding flexibilities to protect public health, and, in
particular, provide access to medicines for all
3.c
Substantially increase health financing and the
recruitment, development, training and retention of the
health workforce in developing countries, especially in
least developed countries and small island developing
States
3.d
Strengthen the capacity of all countries, in particular developing countries, for early warning, risk reduction and management of national and global health
risks
Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
4.1
By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and quality primary and secondary education leading to relevant and effective learning
outcomes
4.2
By 2030, ensure that all girls and boys have access to quality early childhood development, care and
pre-primary education so that they are ready for primary education
4.3
By 2030, ensure equal access for all women
and men to affordable and quality technical, vocational
and tertiary education, including university
4.4
By 2030, substantially increase the number of
youth and adults who have relevant skills, including
technical and vocational skills, for employment, decent
jobs and entrepreneurship
4.5
By 2030, eliminate gender disparities in education and ensure equal access to all levels of education
and vocational training for the vulnerable, including
persons with disabilities, indigenous peoples and children in vulnerable situations
4.6
By 2030, ensure that all youth and a substantial
proportion of adults, both men and women, achieve literacy and numeracy
4.7
By 2030, ensure that all learners acquire the
knowledge and skills needed to promote sustainable
development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable
lifestyles, human rights, gender equality, promotion of
a culture of peace and non-violence, global citizenship
and appreciation of cultural diversity and of culture’s
contribution to sustainable development
4.a
Build and upgrade education facilities that are
child, disability and gender sensitive and provide safe,
non-violent, inclusive and effective learning environments for all
4.b
By 2020, substantially expand globally the
number of scholarships available to developing countries, in particular least developed countries, small
island developing States and African countries, for
enrolment in higher education, including vocational
training and information and communications technology, technical, engineering and scientific programmes,
in developed countries and other developing countries
4.c
By 2030, substantially increase the supply of
qualified teachers, including through international cooperation for teacher training in developing countries,
especially least developed countries and small island
developing States
Goal 5. Achieve gender equality and empower all
women and girls
5.1
End all forms of discrimination against all
women and girls everywhere
5.2
Eliminate all forms of violence against all
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women and girls in the public and private spheres,
including trafficking and sexual and other types of exploitation
5.3
Eliminate all harmful practices, such as child,
early and forced marriage and female genital mutilation
5.4
Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and
the family as nationally appropriate
5.5
Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels
of decision-making in political, economic and public
life
5.6
Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in
accordance with the Programme of Action of the International Conference on Population and Development
and the Beijing Platform for Action and the outcome
documents of their review conferences
5.a
Undertake reforms to give women equal rights
to economic resources, as well as access to ownership
and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in
accordance with national laws
5.b
Enhance the use of enabling technology, in
particular information and communications technology, to promote the empowerment of women
5.c
Adopt and strengthen sound policies and
enforceable legislation for the promotion of gender
equality and the empowerment of all women and girls
at all levels
Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
6.1
By 2030, achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all
6.2
By 2030, achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open defecation, paying special attention to the needs of women
and girls and those in vulnerable situations
6.3
By 2030, improve water quality by reducing
pollution, eliminating dumping and minimizing release of hazardous chemicals and materials, halving
the proportion of untreated wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally
6.4
By 2030, substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable withdrawals and supply of freshwater to address water
scarcity and substantially reduce the number of people
suffering from water scarcity
6.5
By 2030, implement integrated water resources management at all levels, including through transboundary cooperation as appropriate
6.6
By 2020, protect and restore water-related
ecosystems, including mountains, forests, wetlands,
rivers, aquifers and lakes
6.a
By 2030, expand international cooperation
and capacity-building support to developing countries
in water- and sanitation-related activities and programmes, including water harvesting, desalination,
water efficiency, wastewater treatment, recycling and
reuse technologies
6.b
Support and strengthen the participation of
local communities in improving water and sanitation

management
Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all
7.1
By 2030, ensure universal access to affordable,
reliable and modern energy services
7.2
By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix
7.3
By 2030, double the global rate of improvement
in energy efficiency
7.a
By 2030, enhance international cooperation to
facilitate access to clean energy research and technology, including renewable energy, energy efficiency
and advanced and cleaner fossil-fuel technology, and
promote investment in energy infrastructure and clean
energy technology
7.b
By 2030, expand infrastructure and upgrade
technology for supplying modern and sustainable energy services for all in developing countries, in particular least developed countries, small island developing
States and landlocked developing countries, in accordance with their respective programmes of support
Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable
economic growth, full and productive employment and
decent work for all
8.1
Sustain per capita economic growth in accordance with national circumstances and, in particular,
at least 7 per cent gross domestic product growth per
annum in the least developed countries
8.2
Achieve higher levels of economic productivity through diversification, technological upgrading and
innovation, including through a focus on high-value
added and labour-intensive sectors
8.3
Promote development-oriented policies that
support productive activities, decent job creation, entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small- and
medium-sized enterprises, including through access
to financial services
8.4
Improve progressively, through 2030, global resource efficiency in consumption and production
and endeavour to decouple economic growth from
environmental degradation, in accordance with the
10‑Year Framework of Programmes on Sustainable
Consumption and Production, with developed countries taking the lead
8.5
By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and
equal pay for work of equal value
8.6
By 2020, substantially reduce the proportion of
youth not in employment, education or training
8.7
Take immediate and effective measures to
eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including
recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end
child labour in all its forms
8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including
migrant workers, in particular women migrants, and
those in precarious employment
8.9
By 2030, devise and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products
8.10 Strengthen the capacity of domestic financial institutions to encourage and expand access to banking,
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insurance and financial services for all
8.a
Increase Aid for Trade support for developing
countries, in particular least developed countries, including through the Enhanced Integrated Framework
for Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries
8.b
By 2020, develop and operationalize a global strategy for youth employment and implement the
Global Jobs Pact of the International Labour Organization
Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
9.1
Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and transborder infrastructure, to support economic development
and human well-being, with a focus on affordable and
equitable access for all
9.2
Promote inclusive and sustainable industrialization and, by 2030, significantly raise industry’s share
of employment and gross domestic product, in line
with national circumstances, and double its share in
least developed countries
9.3
Increase the access of small-scale industrial
and other enterprises, in particular in developing countries, to financial services, including affordable credit,
and their integration into value chains and markets
9.4
By 2030, upgrade infrastructure and retrofit
industries to make them sustainable, with increased
resource-use efficiency and greater adoption of clean
and environmentally sound technologies and industrial processes, with all countries taking action in accordance with their respective capabilities
9.5
Enhance scientific research, upgrade the
technological capabilities of industrial sectors in all
countries, in particular developing countries, including, by 2030, encouraging innovation and substantially
increasing the number of research and development
workers per 1 million people and public and private research and development spending
9.a
Facilitate sustainable and resilient infrastructure development in developing countries through enhanced financial, technological and technical support
to African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States
9.b
Support domestic technology development,
research and innovation in developing countries, including by ensuring a conducive policy environment
for, inter alia, industrial diversification and value addition to commodities
9.c
Significantly increase access to information
and communications technology and strive to provide
universal and affordable access to the Internet in least
developed countries by 2020
Goal 10. Reduce inequality within and among countries
10.1 By 2030, progressively achieve and sustain income growth of the bottom 40 per cent of the population at a rate higher than the national average
10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age,
sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities
of outcome, including by eliminating discriminatory
laws, policies and practices and promoting appropriate
legislation, policies and action in this regard
10.4 Adopt policies, especially fiscal, wage and social
protection policies, and progressively achieve greater
equality
10.5 Improve the regulation and monitoring of global
financial markets and institutions and strengthen the
implementation of such regulations
10.6 Ensure enhanced representation and voice for
developing countries in decision-making in global international economic and financial institutions in order
to deliver more effective, credible, accountable and legitimate institutions
10.7 Facilitate orderly, safe, regular and responsible
migration and mobility of people, including through the
implementation of planned and well-managed migration policies
10.a Implement the principle of special and differential
treatment for developing countries, in particular least
developed countries, in accordance with World Trade
Organization agreements
10.b Encourage official development assistance and
financial flows, including foreign direct investment, to
States where the need is greatest, in particular least
developed countries, African countries, small island
developing States and landlocked developing countries, in accordance with their national plans and programmes
10.c By 2030, reduce to less than 3 per cent the transaction costs of migrant remittances and eliminate remittance corridors with costs higher than 5 per cent
Goal 11. Make cities and human settlements inclusive,
safe, resilient and sustainable
11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe
and affordable housing and basic services and upgrade slums
11.2 By 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all,
improving road safety, notably by expanding public
transport, with special attention to the needs of those in
vulnerable situations, women, children, persons with
disabilities and older persons
11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated
and sustainable human settlement planning and management in all countries
11.4 Strengthen efforts to protect and safeguard the
world’s cultural and natural heritage
11.5 By 2030, significantly reduce the number of deaths
and the number of people affected and substantially
decrease the direct economic losses relative to global
gross domestic product caused by disasters, including
water-related disasters, with a focus on protecting the
poor and people in vulnerable situations
11.6 By 2030, reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special
attention to air quality and municipal and other waste
management
11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities
11.a Support positive economic, social and environ-
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mental links between urban, peri-urban and rural
areas by strengthening national and regional development planning
11.b By 2020, substantially increase the number of cities and human settlements adopting and implementing integrated policies and plans towards inclusion,
resource efficiency, mitigation and adaptation to climate change, resilience to disasters, and develop and
implement, in line with the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, holistic disaster risk
management at all levels
11.c Support least developed countries, including
through financial and technical assistance, in building
sustainable and resilient buildings utilizing local materials
Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
12.1 Implement the 10‑Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, all countries taking action, with developed countries taking the lead, taking into account the
development and capabilities of developing countries
12.2 By 2030, achieve the sustainable management
and efficient use of natural resources
12.3 By 2030, halve per capita global food waste at
the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including
post-harvest losses
12.4 By 2020, achieve the environmentally sound
management of chemicals and all wastes throughout
their life cycle, in accordance with agreed international
frameworks, and significantly reduce their release to
air, water and soil in order to minimize their adverse
impacts on human health and the environment
12.5 By 2030, substantially reduce waste generation
through prevention, reduction, recycling and reuse
12.6 Encourage companies, especially large and
transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their
reporting cycle
12.7 Promote public procurement practices that are
sustainable, in accordance with national policies and
priorities
12.8 By 2030, ensure that people everywhere have the
relevant information and awareness for sustainable
development and lifestyles in harmony with nature
12.a Support developing countries to strengthen their
scientific and technological capacity to move towards
more sustainable patterns of consumption and production
12.b Develop and implement tools to monitor sustainable development impacts for sustainable tourism that
creates jobs and promotes local culture and products
12.c Rationalize inefficient fossil-fuel subsidies that
encourage wasteful consumption by removing market
distortions, in accordance with national circumstances, including by restructuring taxation and phasing out
those harmful subsidies, where they exist, to reflect
their environmental impacts, taking fully into account
the specific needs and conditions of developing countries and minimizing the possible adverse impacts on
their development in a manner that protects the poor
and the affected communities
* Acknowledging that the United Nations Framework
Convention on Climate Change is the primary international, intergovernmental forum for negotiating the

global response to climate change.
Goal 13. Take urgent action to combat climate change
and its impacts*
13.1 Strengthen resilience and adaptive capacity to
climate-related hazards and natural disasters in all
countries
13.2 Integrate climate change measures into national
policies, strategies and planning
13.3 Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning
13.a Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the United Nations Framework
Convention on Climate Change to a goal of mobilizing
jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to
address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency
on implementation and fully operationalize the Green
Climate Fund through its capitalization as soon as possible
13.b Promote mechanisms for raising capacity for
effective climate change-related planning and management in least developed countries and small island
developing States, including focusing on women, youth
and local and marginalized communities
Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans,
seas and marine resources for sustainable development
14.1 By 2025, prevent and significantly reduce marine
pollution of all kinds, in particular from land-based activities, including marine debris and nutrient pollution
14.2 By 2020, sustainably manage and protect marine
and coastal ecosystems to avoid significant adverse
impacts, including by strengthening their resilience,
and take action for their restoration in order to achieve
healthy and productive oceans
14.3 Minimize and address the impacts of ocean acidification, including through enhanced scientific cooperation at all levels
14.4 By 2020, effectively regulate harvesting and end
overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices and implement
science-based management plans, in order to restore
fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as
determined by their biological characteristics
14.5 By 2020, conserve at least 10 per cent of coastal
and marine areas, consistent with national and international law and based on the best available scientific
information
14.6 By 2020, prohibit certain forms of fisheries subsidies which contribute to overcapacity and overfishing,
eliminate subsidies that contribute to illegal, unreported and unregulated fishing and refrain from introducing new such subsidies, recognizing that appropriate
and effective special and differential treatment for developing and least developed countries should be an
integral part of the World Trade Organization fisheries
subsidies negotiation[16]
14.7 By 2030, increase the economic benefits to small
island developing States and least developed countries
from the sustainable use of marine resources, including through sustainable management of fisheries,
aquaculture and tourism
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14.a Increase scientific knowledge, develop research
capacity and transfer marine technology, taking into
account the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology, in order to improve ocean health and
to enhance the contribution of marine biodiversity to
the development of developing countries, in particular small island developing States and least developed
countries
14.b Provide access for small-scale artisanal fishers to
marine resources and markets
14.c Enhance the conservation and sustainable use of
oceans and their resources by implementing international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea, which provides the legal
framework for the conservation and sustainable use of
oceans and their resources, as recalled in paragraph
158 of “The future we want”
Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use
of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests,
combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and
sustainable use of terrestrial and inland freshwater
ecosystems and their services, in particular forests,
wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements
15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially
increase afforestation and reforestation globally
15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded
land and soil, including land affected by desertification,
drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world
15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain
ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development
15.5 Take urgent and significant action to reduce the
degradation of natural habitats, halt the loss of biodiversity and, by 2020, protect and prevent the extinction
of threatened species
15.6 Promote fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilization of genetic resources
and promote appropriate access to such resources, as
internationally agreed
15.7 Take urgent action to end poaching and trafficking of protected species of flora and fauna and address
both demand and supply of illegal wildlife products
15.8 By 2020, introduce measures to prevent the introduction and significantly reduce the impact of invasive
alien species on land and water ecosystems and control or eradicate the priority species
15.9 By 2020, integrate ecosystem and biodiversity
values into national and local planning, development
processes, poverty reduction strategies and accounts
15.a Mobilize and significantly increase financial resources from all sources to conserve and sustainably
use biodiversity and ecosystems
15.b Mobilize significant resources from all sources
and at all levels to finance sustainable forest management and provide adequate incentives to developing
countries to advance such management, including for
conservation and reforestation
15.c Enhance global support for efforts to combat
poaching and trafficking of protected species, includ-

ing by increasing the capacity of local communities to
pursue sustainable livelihood opportunities
Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for
sustainable development, provide access to justice for
all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
16.1 Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere
16.2 End abuse, exploitation, trafficking and all forms
of violence against and torture of children
16.3 Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice
for all
16.4 By 2030, significantly reduce illicit financial and
arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime
16.5 Substantially reduce corruption and bribery in all
their forms
16.6 Develop effective, accountable and transparent
institutions at all levels
16.7 Ensure responsive, inclusive, participatory and
representative decision-making at all levels
16.8 Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance
16.9 By 2030, provide legal identity for all, including
birth registration
16.10 Ensure public access to information and protect
fundamental freedoms, in accordance with national
legislation and international agreements
16.a Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries,
to prevent violence and combat terrorism and crime
16.b Promote and enforce non-discriminatory laws
and policies for sustainable development
Goal 17. Strengthen the means of implementation and
revitalize the Global Partnership for Sustainable Development
Finance
17.1 Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing
countries, to improve domestic capacity for tax and
other revenue collection
17.2 Developed countries to implement fully their official development assistance commitments, including the commitment by many developed countries to
achieve the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance (ODA/GNI) to
developing countries and 0.15 to 0.20 per cent of ODA/
GNI to least developed countries; ODA providers are
encouraged to consider setting a target to provide at
least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries
17.3 Mobilize additional financial resources for developing countries from multiple sources
17.4 Assist developing countries in attaining long-term
debt sustainability through coordinated policies aimed
at fostering debt financing, debt relief and debt restructuring, as appropriate, and address the external debt of
highly indebted poor countries to reduce debt distress
17.5 Adopt and implement investment promotion regimes for least developed countries
Technology
17.6 Enhance North-South, South-South and trian-
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gular regional and international cooperation on and
access to science, technology and innovation and enhance knowledge sharing on mutually agreed terms,
including through improved coordination among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a global technology facilitation
mechanism
17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environmentally sound technologies to developing countries on favourable terms,
including on concessional and preferential terms, as
mutually agreed
17.8 Fully operationalize the technology bank and
science, technology and innovation capacity-building
mechanism for least developed countries by 2017 and
enhance the use of enabling technology, in particular
information and communications technology
Capacity-building
17.9 Enhance international support for implementing
effective and targeted capacity-building in developing
countries to support national plans to implement all
the Sustainable Development Goals, including through
North-South, South-South and triangular cooperation
Trade
17.10
Promote a universal, rules-based, open,
non-discriminatory and equitable multilateral trading
system under the World Trade Organization, including
through the conclusion of negotiations under its Doha
Development Agenda
17.11 Significantly increase the exports of developing
countries, in particular with a view to doubling the least
developed countries’ share of global exports by 2020
17.12 Realize timely implementation of duty-free and
quota-free market access on a lasting basis for all
least developed countries, consistent with World Trade
Organization decisions, including by ensuring that
preferential rules of origin applicable to imports from
least developed countries are transparent and simple,
and contribute to facilitating market access
Systemic issues
Policy and institutional coherence
17.13 Enhance global macroeconomic stability, including through policy coordination and policy coherence
17.14 Enhance policy coherence for sustainable development
17.15 Respect each country’s policy space and leadership to establish and implement policies for poverty
eradication and sustainable development
Multi-stakeholder partnerships
17.16 Enhance the Global Partnership for Sustainable
Development, complemented by multi-stakeholder
partnerships that mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, to support
the achievement of the Sustainable Development Goals
in all countries, in particular developing countries
17.17 Encourage and promote effective public, public-private and civil society partnerships, building on
the experience and resourcing strategies of partnerships
Data, monitoring and accountability
17.18 By 2020, enhance capacity-building support
to developing countries, including for least developed countries and small island developing States,
to increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable data disaggregated by income,

gender, age, race, ethnicity, migratory status, disability,
geographic location and other characteristics relevant
in national contexts
17.19 By 2030, build on existing initiatives to develop measurements of progress on sustainable development that complement gross domestic product,
and support statistical capacity-building in developing
countries
Means of implementation and the Global Partnership
60.
We reaffirm our strong commitment to the
full implementation of this new Agenda. We recognize
that we will not be able to achieve our ambitious Goals
and targets without a revitalized and enhanced Global
Partnership and comparably ambitious means of implementation. The revitalized Global Partnership will
facilitate an intensive global engagement in support of
implementation of all the Goals and targets, bringing
together Governments, civil society, the private sector,
the United Nations system and other actors and mobilizing all available resources.
61.
The Agenda’s Goals and targets deal with the
means required to realize our collective ambitions. The
means of implementation targets under each Sustainable Development Goal and Goal 17, which are referred
to above, are key to realizing our Agenda and are of
equal importance with the other Goals and targets. We
shall accord them equal priority in our implementation
efforts and in the global indicator framework for monitoring our progress.
62.
This Agenda, including the Sustainable Development Goals, can be met within the framework
of a revitalized Global Partnership for Sustainable
Development, supported by the concrete policies and
actions outlined in the Addis Ababa Action Agenda,
which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The Addis Ababa Action Agenda supports, complements and helps to contextualize
the 2030 Agenda’s means of implementation targets.
It relates to domestic public resources, domestic and
international private business and finance, international development cooperation, international trade as an
engine for development, debt and debt sustainability,
addressing systemic issues and science, technology,
innovation and capacity-building, and data, monitoring
and follow-up.
63.
Cohesive nationally owned sustainable development strategies, supported by integrated national financing frameworks, will be at the heart of our efforts.
We reiterate that each country has primary responsibility for its own economic and social development and
that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized. We will respect each
country’s policy space and leadership to implement
policies for poverty eradication and sustainable development, while remaining consistent with relevant international rules and commitments. At the same time,
national development efforts need to be supported by
an enabling international economic environment, including coherent and mutually supporting world trade,
monetary and financial systems, and strengthened
and enhanced global economic governance. Processes to develop and facilitate the availability of appropriate knowledge and technologies globally, as well as
capacity-building, are also critical. We commit to pursuing policy coherence and an enabling environment
for sustainable development at all levels and by all actors, and to reinvigorating the Global Partnership for
Sustainable Development.
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64.
We support the implementation of relevant
strategies and programmes of action, including the Istanbul Declaration and Programme of Action, the SIDS
Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway and
the Vienna Programme of Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014–2024, and reaffirm the importance of supporting the African Union’s
Agenda 2063 and the programme of the New Partnership for Africa’s Development, all of which are integral
to the new Agenda. We recognize the major challenge
to the achievement of durable peace and sustainable
development in countries in conflict and post-conflict
situations.
65.
We recognize that middle-income countries
still face significant challenges to achieve sustainable
development. In order to ensure that achievements
made to date are sustained, efforts to address ongoing challenges should be strengthened through the
exchange of experiences, improved coordination, and
better and focused support of the United Nations development system, the international financial institutions,
regional organizations and other stakeholders.
66.
We underscore that, for all countries, public
policies and the mobilization and effective use of domestic resources, underscored by the principle of national ownership, are central to our common pursuit
of sustainable development, including achieving the
Sustainable Development Goals. We recognize that
domestic resources are first and foremost generated
by economic growth, supported by an enabling environment at all levels.
67.
Private business activity, investment and innovation are major drivers of productivity, inclusive economic growth and job creation. We acknowledge the
diversity of the private sector, ranging from micro-enterprises to cooperatives to multinationals. We call
upon all businesses to apply their creativity and innovation to solving sustainable development challenges.
We will foster a dynamic and well-functioning business
sector, while protecting labour rights and environmental and health standards in accordance with relevant
international standards and agreements and other
ongoing initiatives in this regard, such as the Guiding
Principles on Business and Human Rights[17] and the
labour standards of the International Labour Organization, the Convention on the Rights of the Child[18] and
key multilateral environmental agreements, for parties to those agreements.
68.
International trade is an engine for inclusive
economic growth and poverty reduction, and contributes to the promotion of sustainable development.
We will continue to promote a universal, rules-based,
open, transparent, predictable, inclusive, non-discriminatory and equitable multilateral trading system
under the World Trade Organization, as well as meaningful trade liberalization. We call upon all members of
the World Trade Organization to redouble their efforts
to promptly conclude the negotiations on the Doha Development Agenda.[19] We attach great importance
to providing trade-related capacity-building for developing countries, including African countries, least developed countries, landlocked developing countries,
small island developing States and middle-income
countries, including for the promotion of regional economic integration and interconnectivity.
69.
We recognize the need to assist developing
countries in attaining long-term debt sustainability
through coordinated policies aimed at fostering debt financing, debt relief, debt restructuring and sound debt
management, as appropriate. Many countries remain

vulnerable to debt crises and some are in the midst of
crises, including a number of least developed countries, small island developing States and some developed countries. We reiterate that debtors and creditors
must work together to prevent and resolve unsustainable debt situations. Maintaining sustainable debt
levels is the responsibility of the borrowing countries;
however we acknowledge that lenders also have a responsibility to lend in a way that does not undermine
a country’s debt sustainability. We will support the
maintenance of debt sustainability of those countries
that have received debt relief and achieved sustainable
debt levels.
70.
We hereby launch a Technology Facilitation
Mechanism which was established by the Addis Ababa Action Agenda in order to support the Sustainable
Development Goals. The Technology Facilitation Mechanism will be based on a multi-stakeholder collaboration between Member States, civil society, the private
sector, the scientific community, United Nations entities and other stakeholders and will be composed of
a United Nations inter-agency task team on science,
technology and innovation for the Sustainable Development Goals, a collaborative multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals and an online platform.
•
The United Nations inter-agency task
team on science, technology and innovation for the Sustainable Development Goals will promote coordination,
coherence and cooperation within the United Nations
system on science, technology and innovation-related
matters, enhancing synergy and efficiency, in particular
to enhance capacity-building initiatives. The task team
will draw on existing resources and will work with 10
representatives from civil society, the private sector
and the scientific community to prepare the meetings
of the multi-stakeholder forum on science, technology
and innovation for the Sustainable Development Goals,
as well as in the development and operationalization of
the online platform, including preparing proposals for
the modalities for the forum and the online platform.
The 10 representatives will be appointed by the Secretary-General, for periods of two years. The task team
will be open to the participation of all United Nations
agencies, funds and programmes and the functional
commissions of the Economic and Social Council and
it will initially be composed of the entities that currently integrate the informal working group on technology
facilitation, namely, the Department of Economic and
Social Affairs of the Secretariat, the United Nations Environment Programme, the United Nations Industrial
Development Organization, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the United
Nations Conference on Trade and Development, the
International Telecommunication Union, the World Intellectual Property Organization and the World Bank.
•
The online platform will be used to
establish a comprehensive mapping of, and serve as
a gateway for, information on existing science, technology and innovation initiatives, mechanisms and
programmes, within and beyond the United Nations.
The online platform will facilitate access to information, knowledge and experience, as well as best practices and lessons learned, on science, technology and
innovation facilitation initiatives and policies. The online platform will also facilitate the dissemination of
relevant open access scientific publications generated worldwide. The online platform will be developed
on the basis of an independent technical assessment
which will take into account best practices and lessons
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learned from other initiatives, within and beyond the
United Nations, in order to ensure that it will complement, facilitate access to and provide adequate information on existing science, technology and innovation
platforms, avoiding duplications and enhancing synergies.
•
The multi-stakeholder forum on science, technology and innovation for the Sustainable
Development Goals will be convened once a year, for
a period of two days, to discuss science, technology
and innovation cooperation around thematic areas for
the implementation of the Sustainable Development
Goals, congregating all relevant stakeholders to actively contribute in their area of expertise. The forum will
provide a venue for facilitating interaction, matchmaking and the establishment of networks between relevant stakeholders and multi-stakeholder partnerships
in order to identify and examine technology needs and
gaps, including on scientific cooperation, innovation
and capacity-building, and also in order to help to facilitate development, transfer and dissemination of relevant technologies for the Sustainable Development
Goals. The meetings of the forum will be convened by
the President of the Economic and Social Council before
the meeting of the high-level political forum under the
auspices of the Council or, alternatively, in conjunction
with other forums or conferences, as appropriate, taking into account the theme to be considered and on the
basis of a collaboration with the organizers of the other
forums or conferences. The meetings of the forum will
be co-chaired by two Member States and will result in
a summary of discussions elaborated by the two coChairs, as an input to the meetings of the high-level
political forum, in the context of the follow-up and review of the implementation of the post‑2015 development agenda.
•
The meetings of the high-level political forum will be informed by the summary of the
multi-stakeholder forum. The themes for the subsequent multi-stakeholder forum on science, technology
and innovation for the Sustainable Development Goals
will be considered by the high-level political forum on
sustainable development, taking into account expert
inputs from the task team.
71.
We reiterate that this Agenda and the Sustainable Development Goals and targets, including the
means of implementation, are universal, indivisible
and interlinked.
Follow-up and review
72.
We commit to engaging in systematic follow-up and review of the implementation of this Agenda over the next 15 years. A robust, voluntary, effective,
participatory, transparent and integrated follow-up and
review framework will make a vital contribution to implementation and will help countries to maximize and
track progress in implementing this Agenda in order to
ensure that no one is left behind.
73.
Operating at the national, regional and global levels, it will promote accountability to our citizens,
support effective international cooperation in achieving
this Agenda and foster exchanges of best practices and
mutual learning. It will mobilize support to overcome
shared challenges and identify new and emerging issues. As this is a universal Agenda, mutual trust and
understanding among all nations will be important.
74.
Follow-up and review processes at all levels
will be guided by the following principles:
(a)
They will be voluntary and country-led,

will take into account different national realities, capacities and levels of development and will respect policy
space and priorities. As national ownership is key to
achieving sustainable development, the outcome from
national‑level processes will be the foundation for reviews at the regional and global levels, given that the
global review will be primarily based on national official data sources.
(b)
They will track progress in implementing the universal Goals and targets, including the
means of implementation, in all countries in a manner
which respects their universal, integrated and interrelated nature and the three dimensions of sustainable
development.
(c)
They will maintain a longer-term orientation, identify achievements, challenges, gaps and
critical success factors and support countries in making informed policy choices. They will help to mobilize
the necessary means of implementation and partnerships, support the identification of solutions and best
practices and promote the coordination and effectiveness of the international development system.
(d)
They will be open, inclusive, participatory and transparent for all people and will support
reporting by all relevant stakeholders.
(e)
They will be people-centred, gender-sensitive, respect human rights and have a particular focus on the poorest, most vulnerable and those
furthest behind.
(f)
They will build on existing platforms
and processes, where these exist, avoid duplication
and respond to national circumstances, capacities,
needs and priorities. They will evolve over time, taking
into account emerging issues and the development of
new methodologies, and will minimize the reporting
burden on national administrations.
(g)
They will be rigorous and based on evidence, informed by country-led evaluations and data
which is high-quality, accessible, timely, reliable and
disaggregated by income, sex, age, race, ethnicity, migration status, disability and geographic location and
other characteristics relevant in national contexts.
(h)
They will require enhanced capacity-building support for developing countries, including
the strengthening of national data systems and evaluation programmes, particularly in African countries,
least developed countries, small island developing
States, landlocked developing countries and middle-income countries.
(i)
They will benefit from the active support of the United Nations system and other multilateral institutions.
75.
The Goals and targets will be followed up and
reviewed using a set of global indicators. These will
be complemented by indicators at the regional and
national levels which will be developed by Member
States, in addition to the outcomes of work undertaken
for the development of the baselines for those targets
where national and global baseline data does not yet
exist. The global indicator framework, to be developed
by the Inter-Agency and Expert Group on Sustainable
Development Goal Indicators, will be agreed by the
Statistical Commission by March 2016 and adopted
thereafter by the Economic and Social Council and the
General Assembly, in line with existing mandates. This
framework will be simple yet robust, address all Sustainable Development Goals and targets, including for
means of implementation, and preserve the political
balance, integration and ambition contained therein.
76.
We will support developing countries, par-
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ticularly African countries, least developed countries,
small island developing States and landlocked developing countries, in strengthening the capacity of national statistical offices and data systems to ensure access to high-quality, timely, reliable and disaggregated
data. We will promote transparent and accountable
scaling-up of appropriate public-private cooperation to
exploit the contribution to be made by a wide range of
data, including earth observation and geospatial information, while ensuring national ownership in supporting and tracking progress.
77.
We commit to fully engage in conducting regular and inclusive reviews of progress at the subnational, national, regional and global levels. We will draw
as far as possible on the existing network of follow-up
and review institutions and mechanisms. National reports will allow assessments of progress and identify
challenges at the regional and global level. Along with
regional dialogues and global reviews, they will inform
recommendations for follow-up at various levels.
National level
78.
We encourage all Member States to develop
as soon as practicable ambitious national responses to
the overall implementation of this Agenda. These can
support the transition to the Sustainable Development
Goals and build on existing planning instruments, such
as national development and sustainable development
strategies, as appropriate.
79.
We also encourage Member States to conduct
regular and inclusive reviews of progress at the national and subnational levels which are country-led
and country-driven. Such reviews should draw on contributions from indigenous peoples, civil society, the
private sector and other stakeholders, in line with national circumstances, policies and priorities. National
parliaments as well as other institutions can also support these processes.
Regional level
80.
Follow-up and review at the regional and subregional levels can, as appropriate, provide useful opportunities for peer learning, including through voluntary reviews, sharing of best practices and discussion
on shared targets. We welcome in this respect the
cooperation of regional and subregional commissions
and organizations. Inclusive regional processes will
draw on national‑level reviews and contribute to follow-up and review at the global level, including at the
high-level political forum on sustainable development.
81.
Recognizing the importance of building on
existing follow-up and review mechanisms at the regional level and allowing adequate policy space, we
encourage all Member States to identify the most suitable regional forum in which to engage. United Nations
regional commissions are encouraged to continue
supporting Member States in this regard.
Global level
82.
The high-level political forum will have a central role in overseeing a network of follow-up and review processes at the global level, working coherently
with the General Assembly, the Economic and Social
Council and other relevant organs and forums, in accordance with existing mandates. It will facilitate sharing of experiences, including successes, challenges
and lessons learned, and provide political leadership,
guidance and recommendations for follow-up. It will
promote system-wide coherence and coordination of
sustainable development policies. It should ensure

that the Agenda remains relevant and ambitious and
should focus on the assessment of progress, achievements and challenges faced by developed and developing countries as well as new and emerging issues.
Effective linkages will be made with the follow-up and
review arrangements of all relevant United Nations
conferences and processes, including on least developed countries, small island developing States and
landlocked developing countries.
83.
Follow-up and review at the high-level political forum will be informed by an annual progress report on the Sustainable Development Goals to be prepared by the Secretary-General in cooperation with the
United Nations system, based on the global indicator
framework and data produced by national statistical
systems and information collected at the regional level. The high-level political forum will also be informed
by the Global Sustainable Development Report, which
shall strengthen the science-policy interface and could
provide a strong evidence-based instrument to support policymakers in promoting poverty eradication
and sustainable development. We invite the President
of the Economic and Social Council to conduct a process of consultations on the scope, methodology and
frequency of the global report as well as its relation to
the progress report, the outcome of which should be
reflected in the ministerial declaration of the session of
the high-level political forum in 2016.
84.
The high-level political forum, under the auspices of the Economic and Social Council, shall carry
out regular reviews, in line with General Assembly
resolution 67/290 of 9 July 2013. Reviews will be voluntary, while encouraging reporting, and include developed and developing countries as well as relevant
United Nations entities and other stakeholders, including civil society and the private sector. They shall
be State-led, involving ministerial and other relevant
high-level participants. They shall provide a platform
for partnerships, including through the participation of
major groups and other relevant stakeholders.
85.
Thematic reviews of progress on the Sustainable Development Goals, including cross-cutting
issues, will also take place at the high-level political
forum. These will be supported by reviews by the functional commissions of the Economic and Social Council
and other intergovernmental bodies and forums which
should reflect the integrated nature of the Goals as well
as the interlinkages between them. They will engage
all relevant stakeholders and, where possible, feed
into, and be aligned with, the cycle of the high-level political forum.
86.
We welcome, as outlined in the Addis Ababa
Action Agenda, the dedicated follow-up and review
for the financing for development outcomes as well
as all the means of implementation of the Sustainable Development Goals which is integrated with the
follow-up and review framework of this Agenda. The
intergovernmentally agreed conclusions and recommendations of the annual Economic and Social Council
forum on financing for development will be fed into the
overall follow-up and review of the implementation of
this Agenda in the high-level political forum.
87.
Meeting every four years under the auspices
of the General Assembly, the high-level political forum
will provide high-level political guidance on the Agenda
and its implementation, identify progress and emerging challenges and mobilize further actions to accelerate implementation. The next high-level political forum under the auspices of the General Assembly will
be held in 2019, with the cycle of meetings thus reset,

99

in order to maximize coherence with the quadrennial
comprehensive policy review process.
88.
We also stress the importance of system-wide
strategic planning, implementation and reporting in
order to ensure coherent and integrated support to
the implementation of the new Agenda by the United
Nations development system. The relevant governing
bodies should take action to review such support to implementation and to report on progress and obstacles.
We welcome the ongoing dialogue in the Economic
and Social Council on the longer-term positioning of
the United Nations development system and look forward to taking action on these issues, as appropriate.
89.
The high-level political forum will support
participation in follow-up and review processes by the
major groups and other relevant stakeholders in line
with resolution 67/290. We call upon those actors to report on their contribution to the implementation of the
Agenda.
90.
We request the Secretary-General, in consultation with Member States, to prepare a report, for
consideration at the seventieth session of the General
Assembly in preparation for the 2016 meeting of the
high-level political forum, which outlines critical milestones towards coherent, efficient and inclusive follow-up and review at the global level. The report should
include a proposal on the organizational arrangements
for State-led reviews at the high-level political forum
under the auspices of the Economic and Social Council, including recommendations on voluntary common
reporting guidelines. It should clarify institutional responsibilities and provide guidance on annual themes,
on a sequence of thematic reviews, and on options for
periodic reviews for the high-level political forum.
91.
We reaffirm our unwavering commitment to
achieving this Agenda and utilizing it to the full to transform our world for the better by 2030.
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παγκόσμιοι Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
www.globalgoals.com
Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις:
www.unglobalcompact.org
Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης των Ηνωμένων Εθνών:
www.unric.org
Πλατφόρμα των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
sustainabledevelopment.un.org
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον:
www.unep.org
Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη:
www.undp.org
Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή:
newsroom.unfccc.int
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες:
www.unhcr.org
Οργάνωση Γη:
www.organizationearth.org

Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση αποτελεί μέρος της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της
κοινωνίας «Citizens for Global Goals», η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015. Η πρωτοβουλία ανήκει
στην Οργάνωση Γη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της εκστρατείας ανέλαβε η Νατάσα Πενταγιώτη. Για
την παρουσίαση των 169 επιδιώξεων (υποστόχων), όπως ενσωματώνονται στους 17 Παγκόσμιους Στόχους,
χρησιμοποιήθηκε για λόγους εγκυρότητας η επίσημη παρουσίαση του Υπουργείου Εξωτερικών, την οποία
μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του [Υπουργείου Εξωτερικών - Εξωτερική Πολιτική - Παγκόσμια
Ζητήματα - Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης].
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