Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i zadania Agendy 2030

Cel 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie
1.1 Do 2030 roku wyeliminować skrajne ubóstwo w odniesieniu do wszystkich ludzi na całym
świecie, aktualnie określone jako utrzymywanie się za mniej niż 1,25 USD dziennie
1.2 Do 2030 roku zmniejszyć przynajmniej o połowę odsetek mężczyzn, kobiet i dzieci żyjących
w ubóstwie, we wszystkich jego wymiarach określonych zgodnie z polityką danego kraju
1.3 Wdrożyć właściwe dla poszczególnych krajów systemy i mechanizmy zabezpieczenia
społecznego dla wszystkich ludzi, włącznie z najniższymi klasami społecznymi, oraz objąć
nimi do 2030 roku jak największą liczbę ludzi ubogich i szczególnie narażonych
1.4 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom, w szczególności osobom ubogim
i szczególnie podatnym na zagrożenia, równe prawa w dostępie do zasobów gospodarczych oraz
podstawowych usług, prawo do własności i sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem,
prawo dziedziczenia, dostęp do stosownych nowych technologii oraz usług finansowych, w tym
mikrofinansowania
1.5 Do 2030 roku zbudować odporność na zagrożenia wśród osób ubogich i narażonych na
zagrożenia, zmniejszyć ich podatność na zagrożenia i bezbronność wobec ekstremalnych zjawisk
klimatycznych oraz innych wstrząsów gospodarczych, społecznych i środowiskowych, a także
katastrof naturalnych
1.a Zagwarantować znaczącą mobilizację środków pochodzących z różnych źródeł, w tym ze
zwiększonej współpracy rozwojowej, by zapewnić odpowiednie i przewidywalne środki dla krajów
rozwijających się, w szczególności dla państw najsłabiej rozwiniętych, w celu umożliwienia realizacji
programów i polityki w zakresie wyeliminowania ubóstwa we wszystkich jego formach
1.b Stworzyć ramy stabilnej polityki na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym
w oparciu o strategie rozwoju wspierające ubogich i uwzględniające kwestię płci, by wesprzeć
szybkie inwestowanie w działania ukierunkowane na eliminację ubóstwa
Cel 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz
promować zrównoważone rolnictwo
2.1 Do 2030 roku wyeliminować głód i zapewnić wszystkim ludziom, w szczególności ubogim
i narażonym na zagrożenia, w tym niemowlętom, dostęp do bezpiecznej i pożywnej żywności
w wystarczającej ilości przez cały rok
2.2 Do 2030 roku wyeliminować wszystkie formy niedożywienia, w tym do 2025 r. zrealizować
uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zadania dotyczące zaburzeń wzrostu wśród dzieci
poniżej piątego roku życia oraz zapewnić właściwą żywność dla dorastających dziewcząt,
ciężarnych i karmiących kobiet oraz osób starszych
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2.3 Do 2030 roku podwoić wydajność rolnictwa i dochody drobnych producentów żywności,
w szczególności kobiet, rdzennej ludności, rodzinnych gospodarstw rolnych, pasterzy i rybaków,
m.in. poprzez bezpieczny i równy dostęp do ziemi oraz innych zasobów i czynników produkcji,
dostęp do wiedzy, usług finansowych i rynków oraz możliwości zwiększenia wartości dodanej
i zatrudnienia poza sektorem rolniczym
2.4 Do 2030 roku utworzyć systemy zrównoważonej produkcji żywności oraz wdrożyć praktyki
prężnego rolnictwa mające zwiększyć wydajność i produkcję, zachować ekosystemy, wzmocnić
zdolność przystosowania się do zmian klimatu, ekstremalnych zjawisk pogodowych, suszy,
powodzi i innych katastrof, a także mające stopniowo poprawiać jakość gleby i gruntów
2.5 Do 2020 roku zapewnić różnorodność genetyczną nasion, roślin uprawnych, zwierząt
hodowlanych i udomowionych oraz powiązanych z nimi dzikich gatunków, w tym poprzez
skutecznie zarządzane i różnorodne banki nasion i roślin na poziomie krajowym, regionalnym
i międzynarodowym, jak również promować uczciwy i sprawiedliwy podział oraz dostęp do korzyści
płynących z wykorzystania zasobów genetycznych oraz związanej z nimi tradycyjnej wiedzy, zgodnie
z ustaleniami na szczeblu międzynarodowym
2.a Zwiększyć inwestycje, w tym poprzez wzmocnioną współpracę międzynarodową, w infrastrukturę
obszarów wiejskich, badania w dziedzinie rolnictwa i usług, rozwój technologii oraz banki zasobów
genetycznych roślin i inwentarza żywego w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych gospodarstw
rolnych w krajach rozwijających się, zwłaszcza w tych najsłabiej rozwiniętych
2.b Ograniczyć i zapobiegać restrykcjom handlowym i nieprawidłowościom na światowych rynkach
rolnych, w tym poprzez równoczesną likwidację wszystkich form rolnych subwencji eksportowych
i wszystkich innych środków wywozowych o analogicznym działaniu, zgodnie z mandatem Rundy
z Doha (Doha Development Round)
2.c Podjąć działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie rynków towarów żywnościowych
i ich pochodnych oraz ułatwiających dostęp do aktualnych informacji rynkowych, w tym do
informacji o rezerwach żywnościowych, by ograniczyć ekstremalną niestabilność cen żywności
Cel 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
3.1 Do 2030 roku zmniejszyć globalny wskaźnik umieralności okołoporodowej do poziomu poniżej
70 przypadków na 100 000 żywych urodzeń
3.2 Do 2030 roku wyeliminować przypadki zgonów, którym można zapobiec, wśród noworodków
i dzieci poniżej piątego roku życia. Wszystkie państwa będą dążyć do ograniczenia umieralności
noworodków i osiągnięcia maksymalnego poziomu 12 przypadków zgonów na 1000 żywych urodzeń
i umieralności dzieci poniżej piątego roku życia do maksymalnego poziomu 25 przypadków zgonów
na 1000 żywych urodzeń
3.3 Do 2030 roku wyeliminować epidemie AIDS, gruźlicy, malarii i zaniedbanych chorób tropikalnych
oraz zwalczyć wirusowe zapalenie wątroby, choroby wodopochodne oraz inne choroby zakaźne
3.4 Do 2030 roku obniżyć o 1/3 przedwczesną umieralność z powodu chorób niezakaźnych poprzez
zapobieganie i leczenie oraz promowanie zdrowia psychicznego i dobrobytu
3.5 Wzmocnić zapobieganie i leczenie uzależnień od środków odurzających, w tym narkotyków
oraz szkodliwego spożycia alkoholu
3.6 Do 2020 roku zmniejszyć o połowę liczbę wszystkich rannych i ofiar śmiertelnych w wypadkach
drogowych na świecie
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3.7 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do świadczeń z zakresu zdrowia seksualnego
i prokreacyjnego, w tym planowania rodziny, informacji i edukacji, oraz włączyć zdrowie
prokreacyjne do krajowych strategii i programów
3.8 Zapewnić powszechną opiekę zdrowotną, w tym zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym,
dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki zdrowotnej oraz bezpiecznych, skutecznych,
wysokiej jakości, przystępnych cenowo lekarstw i szczepionek
3.9 Do 2030 roku znacząco obniżyć liczbę zgonów i chorób powodowanych przez niebezpieczne
substancje chemiczne oraz zanieczyszczenie i skażenie powietrza, wody i gleby
3.a Zintensyfikować proces wdrażania Ramowej konwencji Światowej Organizacji Zdrowia
o ograniczeniu użycia tytoniu (World Health Organization Framework Convention on Tobacco
Control) we wszystkich krajach, stosownie do potrzeb
3.b Wspierać badania oraz opracowanie nowych szczepionek i lekarstw przeciwko chorobom
zakaźnym i niezakaźnym, które dotykają przede wszystkim kraje rozwijające się. Zapewnić dostęp
do podstawowych lekarstw i szczepionek po przystępnej cenie, zgodnie z Deklaracją z Doha
dotyczącą Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej i zdrowia
publicznego (Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health), które potwierdza prawo
krajów rozwijających się do korzystania w pełni z postanowień Porozumienia w sprawie handlowych
aspektów praw własności intelektualnej (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights) odnośnie do wykorzystania elastyczności w celu ochrony zdrowia publicznego
i w szczególności zapewnienia wszystkim dostępu do lekarstw
3.c Znacznie zwiększyć finansowanie ochrony zdrowia, jak również nabór, rozwój, szkolenie
i utrzymanie pracowników opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się, szczególnie w tych
najsłabiej rozwiniętych oraz rozwijających się małych państwach wyspiarskich
3.d Wzmocnić zdolność wszystkich krajów, szczególnie państw rozwijających się, w zakresie
wczesnego ostrzegania, redukcji ryzyka oraz zarządzania krajowym i globalnym ryzykiem w obszarze
zdrowia
Cel 4. Zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe życie
4.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom uzyskanie nieodpłatnej,
sprawiedliwej, dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym,
prowadzącej do istotnych i efektywnych rezultatów
4.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim dziewczętom i chłopcom dostęp do możliwości wysokiej
jakości rozwoju we wczesnym dzieciństwie, opieki i edukacji przedszkolnej przygotowującej
do rozpoczęcia edukacji na poziomie podstawowym
4.3 Do 2030 roku zapewnić wszystkim kobietom i mężczyznom równy dostęp do przystępnej
finansowo i wysokiej jakości edukacji technicznej, zawodowej i wyższej, w tym do uczelni wyższych
4.4 Do 2030 roku znacznie zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają odpowiednie
umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, potrzebne do uzyskania zatrudnienia, znalezienia
godziwej pracy i rozwoju przedsiębiorczości
4.5 Do 2030 roku wyeliminować nierówność płci w edukacji i zapewnić równy dostęp do edukacji
i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach dla najsłabszych, w tym dla osób
niepełnosprawnych, rdzennej ludności oraz dla dzieci w bardzo trudnej sytuacji
4.6 Do 2030 roku zapewnić nabycie umiejętności czytania, pisania oraz liczenia przez młodzież
i znaczny odsetek osób dorosłych, zarówno kobiet jak i mężczyzn
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4.7 Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności
potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym, między innymi, poprzez edukację
na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci,
promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia
różnorodności kulturowej i wkładu kultury w zrównoważony rozwój
4.a Tworzyć nowe i ulepszać stan istniejących już placówek edukacyjnych, które powinny
uwzględniać potrzeby dzieci, osób niepełnosprawnych i różnice płci, a także zapewnić bezpieczne,
wolne od przemocy, efektywne i sprzyjające włączeniu społecznemu środowisko nauczania dla
wszystkich
4.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć globalnie liczbę stypendiów dla obywateli krajów
rozwijających się, w szczególności dla osób pochodzących z krajów najsłabiej rozwiniętych,
rozwijających się małych państw wyspiarskich i krajów afrykańskich, aby umożliwić im studiowanie
na wyższych uczelniach, w tym dostęp do szkoleń zawodowych, technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, programów technicznych, inżynieryjnych i naukowych w krajach rozwiniętych
i rozwijających się
4.c Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę wykwalifikowanych nauczycieli, w tym w drodze
międzynarodowej współpracy w zakresie szkolenia nauczycieli w krajach rozwijających się,
szczególnie w krajach najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się małych państwach wyspiarskich
Cel 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt
5.1 Wyeliminować dyskryminację wobec kobiet i dziewcząt we wszystkich formach na całym świecie
5.2 Wyeliminować wszelkie formy przemocy wobec kobiet i dziewcząt w sferze publicznej
i prywatnej, w tym handel ludźmi, wykorzystywanie seksualne i inne formy wyzysku
5.3 Wyeliminować wszelkie szkodliwe praktyki, takie jak wczesne i przymusowe małżeństwa,
małżeństwa dzieci, a także okaleczanie żeńskich narządów płciowych
5.4 Uznać i docenić nieodpłatną opiekę i pracę w domu poprzez zapewnienie świadczeń
publicznych, infrastruktury, zabezpieczenia społecznego oraz poprzez promowanie wspólnej
odpowiedzialności w gospodarstwie domowym i rodzinie, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami
5.5 Zapewnić kobietom pełny i efektywny udział oraz równe szanse w pełnieniu funkcji
przywódczych na wszystkich szczeblach procesu decyzyjnego w życiu politycznym, ekonomicznym
i publicznym
5.6 Zapewnić powszechny dostęp do ochrony zdrowia seksualnego i prokreacyjnego oraz
korzystanie z praw prokreacyjnych, zgodnie z Programem działań międzynarodowej konferencji
na rzecz ludności i rozwoju (Programme of Action of the International Conference on Population and
Development), Pekińską platformą działania (Beijing Platform for Action) i dokumentami końcowymi
ich konferencji przeglądowych
5.a Przeprowadzić reformy zapewniające kobietom równe prawa w dostępie do zasobów
gospodarczych, prawa własności, sprawowania kontroli nad gruntami i innym mieniem, dostęp
do usług finansowych, prawo dziedziczenia oraz prawo do korzystania z zasobów naturalnych,
zgodnie z prawem krajowym
5.b Upowszechnić korzystanie z technologii, w szczególności technologii informacyjnych
i komunikacyjnych, by przyczyniać się do wzmocnienia pozycji kobiet
5.c Przyjąć oraz wzmocnić politykę i skuteczne ustawodawstwo promujące równość płci oraz
wzmacniające pozycję kobiet i dziewcząt na wszystkich szczeblach
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Cel 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez
zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi
6.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznej wody pitnej po
przystępnej cenie
6.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich i godziwych warunków
sanitarnych i higieny oraz wyeliminować praktyki defekacji na otwartej przestrzeni, przy czym
należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby kobiet, dziewcząt i osób w szczególnie trudnej
sytuacji
6.3 Do 2030 roku poprawić jakość wód poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń, likwidowanie wysypisk
śmieci, ograniczenie stosowania szkodliwych substancji chemicznych i innych niebezpiecznych
materiałów. Zmniejszyć o połowę ilość nieoczyszczonych ścieków oraz znacząco podnieść poziom
recyklingu i bezpiecznego ponownego wykorzystania materiałów w skali globalnej
6.4 Do 2030 roku znacząco podnieść efektywność wykorzystania wód we wszystkich sektorach oraz
zapewnić zrównoważony pobór oraz zapasy wody słodkiej, by rozwiązać problem niedoboru wody
i znacząco zmniejszyć liczbę ludzi cierpiących z tego powodu
6.5 Do 2030 roku wdrożyć zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi na wszystkich poziomach,
w tym poprzez odpowiednią współpracę transgraniczną
6.6 Do 2020 roku zapewnić ochronę i odtworzyć ekosystemy zależne od wody, w tym tereny górskie,
lasy, tereny podmokłe, rzeki, jeziora i warstwy wodonośne
6.a Do 2030 roku rozszerzyć współpracę międzynarodową i wsparcie potencjału krajów
rozwijających się w podejmowaniu działań i opracowaniu programów związanych z wodą
i warunkami sanitarnymi, m.in. w takich dziedzinach jak: gromadzenie wody, odsalanie, efektywna
gospodarka wodna, oczyszczanie ścieków, recykling i technologie ponownego wykorzystania wody
6.b Wspierać i wzmacniać udział lokalnych społeczności w poprawie gospodarowania zasobami
wodnymi i polepszaniu infrastruktury sanitarnej
Cel 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii
po przystępnej cenie
7.1 Do 2030 roku zapewnić powszechny dostęp do przystępnych cenowo, niezawodnych
i nowoczesnych usług energetycznych
7.2 Do 2030 roku znacząco zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w globalnym miksie
energetycznym
7.3 Do 2030 roku podwoić wskaźnik wzrostu globalnej efektywności zużycia energii
7.a Do 2030 roku zwiększyć międzynarodową współpracę ułatwiającą dostęp do badań nad
czystą energią i technologii w obszarze energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz
zaawansowanych i czystszych technologii paliw kopalnych, a także promować inwestowanie
w infrastrukturę energetyczną i czyste technologie energetyczne
7.b Do 2030 roku rozbudować infrastrukturę i zmodernizować technologie umożliwiające dostęp
do nowoczesnych i zrównoważonych usług energetycznych dla wszystkich mieszkańców krajów
rozwijających się, w szczególności państw najsłabiej rozwiniętych, rozwijających się małych państw
wyspiarskich i rozwijających się krajów śródlądowych, zgodnie z ich programami rozwojowymi
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Cel 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne
zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
8.1 Utrzymać wzrost gospodarczy na jednego mieszkańca, biorąc pod uwagę krajowe
uwarunkowania, oraz, w szczególności, osiągnąć i utrzymać przynajmniej 7% roczny wzrost
produktu krajowego brutto w krajach najsłabiej rozwiniętych
8.2 Osiągnąć wyższy poziom wydajności gospodarczej poprzez dywersyfikację, modernizację
technologiczną i innowacje, a także poprzez skupienie się na sektorach o wysokiej wartości dodanej
oraz o wysokim wskaźniku pracochłonności
8.3 Promować politykę rozwojową wspierającą działalność produkcyjną, tworzenie godziwych miejsc
pracy, przedsiębiorczość, kreatywność i innowacje, oraz zachęcać do wychodzenia z szarej strefy
i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym poprzez dostęp do usług finansowych
8.4 Do 2030 roku stopniowo zwiększać globalną efektywność wykorzystania zasobów w konsumpcji
i produkcji oraz dążyć do zerwania z zależnością między wzrostem gospodarczym i degradacją
środowiska, zgodnie z dziesięcioletnimi programami ramowymi na rzecz zrównoważonej
konsumpcji i produkcji (10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption
and Production) z wiodącą rolą krajów rozwiniętych
8.5 Do 2030 roku zapewnić pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich
kobiet i mężczyzn, w tym dla ludzi młodych i osób niepełnosprawnych; zapewnić jednakowe
wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości
8.6 Do 2020 roku znacznie zmniejszyć odsetek młodych ludzi pozostających bez pracy
i nieuczestniczących w procesie edukacji lub szkoleniach
8.7 Podjąć natychmiastowe i efektywne środki, by wyeliminować pracę przymusową, współczesne
formy niewolnictwa i handel ludźmi; zakazać i wyeliminować najgorsze formy pracy dzieci, w tym
rekrutację i wykorzystywanie dzieci żołnierzy. Do 2025 roku wyeliminować pracę dzieci
we wszystkich jej formach
8.8 Chronić prawa pracownicze oraz promować bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich
pracowników, w tym pracowników migrantów, w szczególności dla kobiet migrantek i osób
mających niepewne zatrudnienie
8.9 Do 2030 roku opracować i wdrożyć polityki promujące zrównoważoną turystykę, która tworzy
miejsca pracy oraz promuje lokalną kulturę i produkty
8.10 Zwiększyć zdolność krajowych instytucji finansowych, aby ułatwić i rozszerzyć dostęp
do bankowości, ubezpieczeń i usług finansowych dla wszystkich
8.a Zwiększyć wsparcie w ramach Pomocy na rzecz rozwoju handlu (Aid for Trade) skierowane
do krajów rozwijających się, w szczególności państw najsłabiej rozwiniętych, w tym poprzez
Wzmocniony zintegrowany ramowy program pomocy technicznej na rzecz rozwoju handlu dla
najsłabiej rozwiniętych państw (Enhanced Integrated Framework for Trade related Technical
Assistance to Least Developed Countries)
8.b Do 2020 roku opracować i wdrożyć globalną strategię w zakresie zatrudniania młodych ludzi
oraz Globalny pakt pracy (Global Jobs Pact) przygotowany przez Międzynarodową Organizację Pracy
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Cel 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać
innowacyjność
9.1 Budować niezawodną, zrównoważoną, trwałą i stabilną infrastrukturę dobrej jakości, w tym
infrastrukturę regionalną i transgraniczną, wspierającą rozwój gospodarczy i dobrobyt ludzi.
Zapewnić wszystkim ludziom równy dostęp do infrastruktury po przystępnej cenie
9.2 Promować zrównoważoną, sprzyjającą włączeniu społecznemu industrializację i do 2030 roku
znacznie zwiększyć udział przemysłu w zatrudnieniu i wytwarzaniu PKB, biorąc pod uwagę
uwarunkowania krajowe oraz podwoić ten udział w krajach najsłabiej rozwiniętych
9.3 Zwiększyć dostęp małych i innych przedsiębiorstw, w tym przemysłowych, w szczególności
w krajach rozwijających się, do usług finansowych i przystępnych kredytów oraz włączyć je
w łańcuchy wartości i zapewnić im udział w rynku
9.4 Do 2030 roku zmodernizować infrastrukturę i unowocześnić przemysł, by zapewnić jego
zrównoważony rozwój, przy zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowaniu
czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale
wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami
9.5 Zintensyfikować badania naukowe i podnieść poziom technologiczny sektora przemysłowego
we wszystkich krajach, szczególnie w krajach rozwijających się, w tym poprzez, do 2030 roku,
innowacje, znaczne zwiększenie liczby pracowników sektora badawczo rozwojowego
przypadających na każdy milion osób oraz poprzez zwiększanie publicznych
i prywatnych nakładów finansowych na rozwój
9.a Ułatwić rozwój zrównoważonej i stabilnej infrastruktury w krajach rozwijających się poprzez
zwiększenie wsparcia finansowego, technologicznego i technicznego dla krajów afrykańskich,
krajów najsłabiej rozwiniętych, rozwijających się krajów śródlądowych i rozwijających się
małych państw wyspiarskich
9.b Wspierać krajowy rozwój technologiczny, badania i innowacyjność w krajach rozwijających się,
w tym poprzez prowadzenie polityki sprzyjającej m.in. dywersyfikacji przemysłowej i zwiększaniu
wartości dodanej dóbr surowcowych
9.c Znacząco zwiększyć dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz dążyć
do zapewnienia przystępnego cenowo i powszechnego dostępu do Internetu w krajach
najsłabiej rozwiniętych do 2020 roku
Cel 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
10.1 Do 2030 roku stopniowo osiągać i utrzymywać wzrost dochodu uzyskiwanego przez
najbiedniejsze 40% populacji na poziomie wyższym niż średnia krajowa
10.2 Do 2030 roku umożliwić i promować uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym
i politycznym wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie
etniczne, narodowość, religię, status ekonomiczny bądź inne czynniki
10.3 Zapewnić równe szanse oraz zmniejszać istniejące nierówności poprzez eliminowanie
dyskryminujących praw, polityk i praktyk oraz promować odpowiednią legislację, polityki
i działania w tym zakresie
10.4 Przyjąć polityki, w szczególności fiskalną, w zakresie zabezpieczenia społecznego
i wynagrodzeń oraz stopniowo osiągać większą równość
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10.5 Poprawić regulacje i monitorowanie globalnych rynków i instytucji finansowych oraz wzmocnić
wdrażanie tych regulacji
10.6 Wzmocnić reprezentację i głos krajów rozwijających się w procesie decyzyjnym
w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i finansowych, by budować bardziej skuteczne,
wiarygodne, odpowiedzialne i praworządne instytucje
10.7 Ułatwiać uporządkowaną, bezpieczną, regularną i odpowiedzialną migrację oraz przepływ ludzi,
w tym poprzez implementację zaplanowanych i dobrze zarządzanych polityk migracyjnych
10.a Wprowadzić w życie zasadę specjalnego i zróżnicowanego traktowania krajów rozwijających się,
w szczególności tych najsłabiej rozwiniętych, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Handlu
(WTO)
10.b Zapewnić oficjalną pomoc rozwojową (ODA) i przepływ środków finansowych, w tym
bezpośrednie inwestycje zagraniczne, do krajów najbardziej potrzebujących, w szczególności do
państw najsłabiej rozwiniętych, krajów afrykańskich, rozwijających się małych państw wyspiarskich
i rozwijających się państw śródlądowych, zgodnie z krajowymi planami i programami tych krajów
10.c Do 2030 roku zmniejszyć koszty transakcyjne zagranicznych przekazów pieniężnych migrantów
do mniej niż 3% i wyeliminować kanały, w których te koszty przekraczają 5%
Cel 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz
sprzyjającymi włączeniu społecznemu
11.1 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do odpowiednich, bezpiecznych
i przystępnych cenowo mieszkań oraz podstawowych usług, a także poprawić warunki życia
w slumsach
11.2 Do 2030 roku zapewnić wszystkim ludziom dostęp do bezpiecznych, przystępnych cenowo,
zrównoważonych i łatwo dostępnych systemów transportu, podnieść poziom bezpieczeństwa
na drogach, zwłaszcza poprzez rozwój transportu publicznego, zwracając szczególną uwagę
na potrzeby grup szczególnie wrażliwych, kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych oraz osób
starszych
11.3 Do 2030 roku zintensyfikować zrównoważoną urbanizację sprzyjającą włączeniu społecznemu
oraz możliwości partycypacji w zintegrowanym i zrównoważonym planowaniu i zagospodarowaniu
ludzkich osiedli we wszystkich krajach
11.4 Wzmocnić wysiłki na rzecz ochrony i zabezpieczenia światowego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego
11.5 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć liczbę zgonów w wyniku katastrof naturalnych, w tym
powodzi oraz zmniejszyć liczbę osób nimi dotkniętych; znacząco obniżyć bezpośrednie straty
ekonomiczne w stosunku do globalnego PKB, poniesione w wyniku katastrof, w szczególności
katastrof związanych z wodą, skupiając się na ochronie osób ubogich i grup szczególnie wrażliwych
11.6 Do 2030 roku zmniejszyć wskaźnik per capita niekorzystnego oddziaływania miast
na środowisko, zwracając szczególną uwagę na jakość powietrza oraz gospodarkę odpadami
komunalnymi i innymi rodzajami odpadów
11.7 Do 2030 roku zapewnić łatwy i powszechny dostęp do bezpiecznych terenów zielonych
sprzyjających integracji społecznej i takiej samej przestrzeni publicznej, szczególnie kobietom,
dzieciom, osobom starszym i osobom niepełnosprawnym
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11.a Wspierać korzystne ekonomicznie, społecznie i środowiskowo połączenia pomiędzy obszarami
miejskimi, podmiejskimi i wiejskimi poprzez wzmocnienie planowania zagospodarowania
na poziomie krajowym i regionalnym
11.b Do 2020 roku znacząco zwiększyć liczbę miast i osiedli ludzkich opracowujących i wdrażających
zintegrowane polityki oraz plany dążące do zwiększenia integracji społecznej i efektywności
wykorzystywania zasobów, łagodzenia skutków i przystosowania do zmian klimatycznych,
odporności na skutki klęsk żywiołowych. Rozwijać i wdrażać kompleksowe zarządzanie ryzykiem
klęsk na wszystkich poziomach, zgodnie z Ramowym programem działania z Sendai na rzecz
ograniczania ryzyka katastrof na lata 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction
2015-2030)
11.c Wspierać kraje najsłabiej rozwinięte, w tym poprzez pomoc finansową i techniczną,
w budowaniu zrównoważonych i stabilnych budynków z wykorzystaniem miejscowych materiałów
Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
12.1 Wdrożyć dziesięcioletnie programy ramowe w zakresie wzorców zrównoważonej konsumpcji
i produkcji (10 Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production) dla
wszystkich krajów, z krajami rozwiniętymi przewodzącymi tym działaniom oraz z uwzględnieniem
stopnia rozwoju i możliwości krajów rozwijających się
12.2 Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne wykorzystanie zasobów
naturalnych
12.3 Do 2030 roku zmniejszyć o połowę globalną ilość marnowanej żywności per capita w sprzedaży
detalicznej i konsumpcji, zmniejszyć straty żywnościowe w procesie produkcji i dystrybucji, w tym
straty powstałe podczas zbiorów
12.4 Do 2020 roku zapewnić przyjazne środowisku zarządzanie chemikaliami i wszystkimi rodzajami
odpadów podczas ich całego cyklu życia, w zgodzie z ustalonymi ramami międzynarodowymi oraz
znacząco zmniejszyć poziom uwalniania tych substancji do powietrza, wody i gleby, tym samym
minimalizując ich negatywny wpływ na zdrowie człowieka i środowisko
12.5 Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję,
recykling i ponowne użycie
12.6 Zachęcać przedsiębiorstwa, w szczególności te duże i międzynarodowe, do wdrażania praktyk
w zakresie zrównoważonego rozwoju i uwzględniania informacji na ten temat w swoich cyklicznych
raportach
12.7 Promować praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych, zgodnie z polityką
i priorytetami krajowymi
12.8 Do 2030 roku zapewnić dostęp do istotnych informacji i podnieść świadomość wszystkich ludzi
na całym świecie w zakresie zrównoważonego rozwoju i stylu życia w zgodzie z naturą
12.a Wspierać kraje rozwijające się we wzmacnianiu ich potencjału naukowego i technologicznego
w dążeniu do wdrożenia wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji
12.b Opracowywać i wdrażać narzędzia monitorujące wpływ zrównoważonego rozwoju na
zrównoważoną turystykę tworzącą miejsca pracy oraz promującą lokalną kulturę i produkty
12.c Zracjonalizować nieefektywne subwencje na paliwa kopalne, sprzyjające ich zbędnemu zużyciu,
poprzez usunięcie nieprawidłowości rynkowych, zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi, w tym
poprzez restrukturyzację podatków i stopniowe wycofywanie szkodliwych dotacji tam, gdzie one
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występują, odnotowując ich wpływ na środowisko, biorąc w pełni pod uwagę specyficzne potrzeby
i uwarunkowania krajów rozwijających się oraz minimalizować możliwy niekorzystny wpływ na ich
rozwój, w sposób, który chroni ubogie i dotknięte społeczności
Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom1
13.1 Wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność na zagrożenia klimatyczne i klęski żywiołowe
we wszystkich krajach
13.2 Włączyć działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu do krajowych polityk, strategii
i planów
13.3 Zwiększyć poziom edukacji, świadomości oraz potencjał ludzki i instytucjonalny w zakresie
łagodzenia zmian klimatu, adaptacji do nich, ograniczenia skutków zmian klimatu oraz systemów
wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami
13.a Wywiązać się ze zobowiązania podjętego przez państwa rozwinięte, będące stronami Ramowej
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w celu zmobilizowania wspólnie
100 miliardów USD rocznie do 2020 roku, ze wszystkich źródeł, aby zaspokoić potrzeby krajów
rozwijających się w kontekście znaczących działań łagodzących skutki zmian klimatu oraz zapewnić
przejrzystość i pełną funkcjonalność Zielonego funduszu klimatycznego (Green Climate Fund)
poprzez jego jak najszybszą kapitalizację
13.b Promować mechanizmy zwiększające zdolność efektywnego planowania i zarządzania
w zakresie zmian klimatu w krajach najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się małych państwach
wyspiarskich, w tym poprzez skupienie uwagi na potrzebach kobiet, młodzieży oraz lokalnych
i marginalizowanych grup społecznych
Cel 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony
14.1 Do 2025 roku zapobiegać i znacznie zmniejszyć poziom wszelkich rodzajów zanieczyszczeń
morza, w szczególności powstałych w wyniku działalności na lądzie, w tym zrzucaniu do mórz
odpadów stałych i zanieczyszczeń substancjami odżywczymi
14.2 Do 2020 zapewnić ochronę ekosystemów morskich i przybrzeżnych oraz gospodarować nimi
w sposób zrównoważony w celu uniknięcia znacznego niekorzystnego oddziaływania na ich stan,
wzmacniać odporność ekosystemów i podjąć działania na rzecz ich odtworzenia oraz zapewnić
dobry stan i produktywność oceanów
14.3 Zminimalizować skutki zakwaszenia oceanów, w tym poprzez wzmocnioną współpracę naukową
na wszystkich szczeblach
14.4 Do 2020 roku skutecznie uregulować kwestie połowów oraz wyeliminować nadmierne połowy
ryb, nielegalne, niezarejestrowane i nieuregulowane rybołówstwo oraz destrukcyjne praktyki
połowów, oraz wdrożyć poparte naukowo plany gospodarowania, tak by w możliwie najkrótszym
czasie odbudować populację ryb, co najmniej do poziomu umożliwiającego maksymalny,
odnawialny poziom zrównoważonych połowów, zgodnie z charakterystyką poszczególnych
gatunków
14.5 Do 2020 roku objąć ochroną co najmniej 10% wybrzeży i obszarów morskich, zgodnie
z krajowym i międzynarodowym prawem i korzystając z najlepszych dostępnych informacji
naukowych

Uznając, że Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest głównym
międzynarodowym i międzyrządowym forum dla negocjowania globalnej odpowiedzi na zmiany klimatu.
1
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14.6 Do 2020 roku wyeliminować określone formy subwencji na rybołówstwo, które przyczyniają się
do nadmiernych połowów ryb, wyeliminować subwencje przyczyniające się do nielegalnego,
niezarejestrowanego i nieuregulowanego rybołówstwa; nie wprowadzać nowych subwencji tego
typu, przyznając, że odpowiednie i skuteczne, specyficzne i zróżnicowane traktowanie krajów
rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych powinno być integralnym elementem negocjacji
dotyczących subwencji na rybołówstwo, prowadzonych w ramach Światowej Organizacji Handlu2
14.7 Do 2030 roku zwiększyć korzyści ekonomiczne dla rozwijających się małych państw
wyspiarskich i krajów najsłabiej rozwiniętych, płynące z wykorzystywania zasobów morskich,
w tym poprzez zrównoważone zarządzanie rybołówstwem, akwakulturą i turystyką
14.a Poszerzać wiedzę naukową, rozwijać potencjał badawczy i przekazywać technologie morskie,
uwzględniając kryteria i wytyczne Międzyrządowej komisji oceanograficznej ws. transferu
technologii morskich (Intergovernmental Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of
Technology), aby poprawić stan oceanów i zwiększyć wpływ morskiej różnorodności biologicznej
na rozwój krajów rozwijających się, w szczególności rozwijających się małych państw wyspiarskich
i krajów najsłabiej rozwiniętych
14.b Zapewnić lokalnym rybakom łowiącym na małą skalę dostęp do rynków i zasobów morskich
14.c Zwiększyć ochronę i zrównoważone wykorzystywanie oceanów i ich zasobów poprzez wdrażanie
prawa międzynarodowego, zgodnego z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza (United
Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS), która zapewnia ramy prawne ochrony
i zrównoważonego wykorzystania oceanów i ich zasobów, zgodnie z paragrafem 158 dokumentu
„Przyszłość, jakiej chcemy” (The Future We Want)
Cel 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych,
zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces
degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
15.1 Do 2020 roku zapewnić ochronę, przywracanie i zrównoważone użytkowanie ekosystemów
lądowych i słodkowodnych ekosystemów śródlądowych oraz usług ekosystemowych, jakich
dostarczają, w szczególności lasów, mokradeł, terenów górskich i terenów suchych, zgodnie
ze zobowiązaniami międzynarodowymi
15.2 Do 2020 roku promować wdrażanie zrównoważonego gospodarowania wszystkimi typami lasów,
zahamować proces wylesiania, odtworzyć zdegradowane lasy, znacząco zwiększyć zalesienie oraz
ponowne zalesienie na poziomie globalnym
15.3 Do 2030 roku zwalczyć pustynnienie, odtworzyć zdegradowane obszary i gleby, w tym tereny
dotknięte pustynnieniem, suszami i powodziami; dążyć do budowy świata, w którym nie będzie
występować proces degradacji gruntów
15.4 Do 2030 roku zapewnić ochronę ekosystemów górskich, w tym ich różnorodności biologicznej
w celu zwiększenia ich zdolności do dostarczania korzyści niezbędnych do osiągnięcia
zrównoważonego rozwoju
15.5 Podjąć pilne i znaczące działania zmniejszające degradację naturalnych siedlisk, powstrzymać
utratę różnorodności biologicznej oraz do 2020 roku objąć ochroną zagrożone gatunki i zapobiec
ich wyginięciu

Uwzględniając negocjacje prowadzone przez Światową Organizację Handlu, Agendę rozwojową
z Doha oraz mandat ministerialny z Hong Kongu
2
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15.6 Promować uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści płynących z wykorzystania zasobów
genetycznych oraz promować właściwy dostęp do tych zasobów, zgodnie z międzynarodowymi
postanowieniami
15.7 Podjąć pilne działania, które położą kres procederowi kłusownictwa i handlu chronionymi
gatunkami zwierząt i roślin; podjąć działania zapobiegające nabywaniu i sprzedaży nielegalnych
produktów dzikiej przyrody
15.8 Do 2020 roku wprowadzić środki zapobiegające wprowadzaniu nowych gatunków obcych na
danym obszarze oraz znacząco zmniejszyć ich wpływ na ekosystemy wodne i lądowe; kontrolować
lub wyeliminować wybrane gatunki
15.9 Do 2020 roku włączyć kwestie wartości różnorodności biologicznej i ekosystemów
do krajowych i lokalnych planów oraz mechanizmów rozwojowych, strategii redukcji ubóstwa
oraz sprawozdawczości
15.a Mobilizować i znacząco zwiększyć środki finansowe z różnych źródeł na ochronę
i zrównoważone wykorzystywanie różnorodności biologicznej i ekosystemów
15.b Mobilizować znaczące fundusze z różnych źródeł i na wszystkich szczeblach w celu
zrównoważonego gospodarowania lasami oraz zapewnić krajom rozwijającym się odpowiednie
bodźce sprzyjające takiemu zarządzaniu, w tym ochronę lasów i ponowne zalesienie
15.c Wzmocnić globalne wysiłki na rzecz zwalczania kłusownictwa i handlu chronionymi gatunkami,
w tym poprzez zwiększenie możliwości korzystania przez lokalne społeczności ze zrównoważonych
źródeł utrzymania
Cel 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp
do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne
instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu
16.1 Znacząco zmniejszyć poziom przemocy we wszystkich jej formach oraz związany z nią wskaźnik
śmiertelności na całym świecie
16.2 Wyeliminować nadużycia, wykorzystywanie i handel ludźmi oraz wszelkie formy przemocy
i tortur wobec dzieci
16.3 Promować rządy prawa na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz zapewnić wszystkim
równy dostęp do wymiaru sprawiedliwości
16.4 Do 2030 roku znacząco zmniejszyć nielegalne przepływy finansowe i handel bronią; wzmocnić
proces odzyskiwania i zwracania skradzionego mienia oraz zwalczać wszelkie formy przestępczości
zorganizowanej
16.5 Znacząco zmniejszyć poziom korupcji i łapówkarstwa we wszystkich formach
16.6 Budować skuteczne, odpowiedzialne i przejrzyste instytucje na wszystkich szczeblach
16.7 Zapewnić elastyczny, otwarty, partycypacyjny i reprezentatywny proces podejmowania decyzji
na wszystkich szczeblach
16.8 Rozszerzyć i wzmocnić udział krajów rozwijających się w światowych instytucjach
międzynarodowego porządku prawnego
16.9 Do 2030 roku zapewnić wszystkim osobom tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń
16.10 Zapewnić powszechny dostęp do informacji oraz ochronę podstawowych wolności, zgodnie
z krajową legislacją i porozumieniami międzynarodowymi
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16.a Wzmocnić adekwatne instytucje krajowe, w tym poprzez współpracę międzynarodową, w celu
budowania potencjału na wszystkich szczeblach, w szczególności w krajach rozwijających się,
na rzecz zapobiegania przemocy oraz zwalczania terroryzmu i przestępczości
16.b Promować i egzekwować prawo nie dyskryminujące nikogo oraz polityki na rzecz
zrównoważonego rozwoju
Cel 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalnego partnerstwo na rzecz zrównoważonego
rozwoju
Finanse
17.1 Zwiększyć mobilizację krajowych środków, w tym poprzez międzynarodowe wsparcie na rzecz
krajów rozwijających się, w celu poprawy ściągalności podatków i innych przychodów
17.2 W pełni wdrożyć zobowiązania krajów rozwiniętych do przekazania oficjalnej pomocy
rozwojowej (ODA), w tym zobowiązanie podjęte przez wiele krajów rozwiniętych do osiągnięcia
poziomu oficjalnej pomocy rozwojowej w wysokości 0,7% dochodu narodowego brutto (ODA/GNI)
na rzecz krajów rozwijających się i 0,15 0,20% ODA/GNI dla krajów najsłabiej rozwiniętych; zachęca
się państwa będące donatorami ODA do rozważenia ustanowienia celu co najmniej 0,20% ODA/GNI
dla krajów najsłabiej rozwiniętych
17.3 Zmobilizować dodatkowe środki finansowe dla krajów rozwijających się z różnorodnych źródeł
17.4 Pomóc krajom rozwijającym się w osiągnięciu długoterminowej zdolności do spłaty długu
poprzez skoordynowane polityki ukierunkowane odpowiednio na wsparcie finansowania długu,
jego redukcję oraz restrukturyzację, zgodnie z uwarunkowaniami. Podjąć działania w zakresie
zadłużenia zewnętrznego ubogich krajów o wysokim zadłużeniu by zredukować ciężar długu
17.5 Przyjąć i wdrożyć systemy promocji inwestycji dla krajów najsłabiej rozwiniętych
Technologia
17.6 Wzmocnić współpracę Północ-Południe i Południe-Południe oraz regionalną i międzynarodową
współpracę trójstronną w zakresie dostępu do nauki, technologii i innowacji; zintensyfikować
proces dzielenia się wiedzą na wspólnie ustalonych warunkach, w tym poprzez wzmocnioną
koordynację istniejących już mechanizmów, w szczególności na szczeblu Narodów Zjednoczonych
oraz poprzez globalny mechanizm ułatwiania dostępu do technologii
17.7 Promować rozwój, transfer, rozpowszechnianie i rozprzestrzenianie technologii przyjaznych
środowisku w państwach rozwijających się, na korzystnych i preferencyjnych warunkach, w oparciu
o wspólne uzgodnienia
17.8 Do 2017 roku w pełni uruchomić bank technologii oraz mechanizm budowania potencjału
naukowego, technologicznego i innowacyjnego na rzecz krajów najsłabiej rozwiniętych; zwiększyć
wykorzystanie technologii kluczowych dla rozwoju, w szczególności technologii informacyjnych
i komunikacyjnych
Budowanie potencjału
17.9 Zwiększyć międzynarodowe wsparcie na rzecz wdrażania efektywnej i ukierunkowanej budowy
potencjału celem wsparcia narodowych planów realizacji wszystkich celów zrównoważonego
rozwoju w krajach rozwijających się, w tym poprzez współpracę Północ-Południe, PołudniePołudnie oraz współpracę trójstronną
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Handel
17.10 Promować powszechny, uregulowany, otwarty, niedyskryminujący i sprawiedliwy wielostronny
system handlowy w ramach Światowej Organizacji Handlu, w tym z wykorzystaniem rezultatów
negocjacji Programu Rozwoju z Doha
17.11 Znacząco zwiększyć eksport krajów rozwijających się, w szczególności mając na celu
podwojenie udziału krajów najsłabiej rozwiniętych w globalnym eksporcie do 2020 roku
17.12 Zrealizować terminowe wdrożenie bezcłowego i bez kwotowego dostępu do rynku w sposób
trwały dla wszystkich najsłabiej rozwiniętych krajów, zgodnie z decyzjami Światowej Organizacji
Handlu, w tym poprzez zapewnienie, że preferencyjne reguły pochodzenia mające zastosowanie
do przywozu z krajów najsłabiej rozwiniętych są przejrzyste, proste i przyczyniają się do ułatwienia
dostępu do rynku
Kwestie systemowe
Spójność polityczno-instytucjonalna
17.13 Wzmocnić globalną stabilność makroekonomiczną, w tym poprzez koordynację i spójność
realizowanych polityk
17.14 Wzmocnić spójność polityk na rzecz zrównoważonego rozwoju
17.15 Szanować przestrzeń polityczną każdego państwa i wiodącą rolę rządów w stworzeniu
i wdrożeniu polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju i eliminacji ubóstwa
Partnerstwa wielostronne
17.16 Wzmocnić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, uzupełnione
o partnerstwa wielostronne, które mobilizują i dzielą się wiedzą, kompetencjami, technologią
i środkami finansowymi, by wspierać osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich
krajach, szczególnie w tych rozwijających się
17.17 Zachęcać do tworzenia i promować efektywne partnerstwa publiczne, publiczno-prywatne
i partnerstwa z udziałem społeczeństwa obywatelskiego, budowane na doświadczeniu i strategiach
pozyskiwania zasobów w ramach partnerstwa
Dane, monitorowanie i odpowiedzialność
17.18 Do 2020 roku zwiększyć wsparcie na rzecz budowy potencjału w państwach rozwijających się,
w tym państwach najsłabiej rozwiniętych i rozwijających się małych państwach wyspiarskich, aby
znacząco zwiększyć dostęp do aktualnych, rzetelnych i wysokiej jakości danych zdezegregowanych
według dochodu, płci, wieku, rasy, pochodzenia etnicznego, statusu migracyjnego,
niepełnosprawności, położenia geograficznego i innych cech dostosowanych
do kontekstu narodowego
17.19 Do 2030 roku wykorzystać rozpoczęte inicjatywy do opracowania wskaźników pomiaru postępu
w zakresie zrównoważonego rozwoju, które będą uzupełnieniem dla produktu krajowego brutto
oraz wspierać budowę potencjału statystycznego w państwach rozwijających się
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