Цiль 1
Нi бiдностi

Подолання бідності у всіх її проявах
у всьому світі
• Подолати крайні форми бідності (стосується категорій людей, добове споживання яких є нижчим 1, 25 доларів США на день)
• Скоротити принаймні удвічі кількість людей, що живуть за межею бідності у всіх
її проявах
• Запровадити системи загального соціального захисту усіх категорій населення,
а також досягти сталого рівня забезпеченості бідних та незахищених верств населення
• Забезпечити рівний доступ чоловіків та жінок до усіх суспільних благ, послуг,
права власності, зокрема, права власності на землю та інших форм власності та
наслідування; рівний доступ до природних ресурсів, сучасних технологій та фінансових послуг
• Забезпечити здатність малозабезпечених та незахищених верств населення реагувати на несприятливі обставини та зменшити їх вразливість до впливу кліматичних, соціальних, природних потрясінь та катастроф
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Цiль 2
Нi ГОЛОДУ

Зупинення голоду, досягнення продовольчої безпеки,
покращення харчування, а також сприяння сталому
розвитку сільського господарства
• Покласти край голоду та забезпечити доступ кожного до безпечної та поживної
їжі упродовж цілого року
• Покласти край усім формам недоїдання та задовольнити потреби у харчуванні
дівчат-підлітків, вагітних жінок та жінок у період лактації, а також людей
похилого віку
• Збільшити удвічі урожайність та прибуток малих фермерських господарств, з
урахуванням природних особливостей та біологічного різноманіття кожного
регіону
• Попереджати настання посух, повеней та інших природних катастроф
• Забезпечити охорону різноманіття видів насіння, зернових та свійських тварин,
а також справедливий розподіл результатів виробництва
• Заохочувати залучення інвестицій у розвиток інфраструктури села, наукових
досліджень у сфері сільського господарства, розвиток технологій, а також у
висадку та зберігання генофондів сільськогосподарських рослин з метою
покращення врожайності у країнах, що розвиваються
• Врегулювати існуючі, а також попередити встановлення нових торговельних
обмежень та порушень на ринках сільськогосподарської продукції
• Вживати заходи для забезпечення належного функціонування ринків
продовольчих товарів та похідних ринків з метою недопущення надмірного
коливання цін на продукти харчування
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Цiль 3
ГАРНЕ ЗДОРОВ’Я
Забезпечення здорового способу життя та сприяння
благополуччю населення усіх вікових категорій
• Скоротити загальний показник смертності при пологах до показника, що не перевищує 70 випадків на 100 000 новонароджених
• Покласти край смертності новонароджених та дітей до п’яти років
• Покласти край епідемії СНІДу, туберкульозу, малярії, гепатиту, а також розповсюдженню інших інфекційних захворювань, що передаються через воду
• Скоротити утричі передчасну смертність, викликану неінфекційними захворюваннями
• Посилити заходи профілактики зловживання психоактивними засобами, у тому
числі наркотичними речовинами та алкоголем
• До 2020 року удвічі скоротити у всьому світі кількість смертей та випадків травмування у результаті дорожньо-транспортних пригод
• Забезпечити загальний доступ до послуг з охорони сексуального та репродуктивного здоров’я, зокрема, у сфері планування сім’ї, інформування та освіти, а
також включити заходи з охорони репродуктивного здоров’я у національні стратегії та програми
• Запровадити загальне медичне страхування, забезпечити доступ усіх категорій
населення до послуг з охорони здоров’я, а також до безпечних, дієвих, якісних та
доступних основних медичних препаратів та вакцин
• Значно скоротити кількість смертей та захворювань, спричинених викидами
небезпечних хімікатів у повітря та воду, а також унаслідок забруднення ґрунтів
такими хімікатами
• Збільшити обсяг фінансування охорони здоров’я, сприяти залученню, розвитку
та підготовці медичних кадрів у країнах, що розвиваються
• Посилити спроможність усіх країн у сфері попередження, виявлення ризиків для
здоров’я, та також управління вказаними ризиками на глобальному та національних рівнях
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Цiль 4
ЯКIСНА ОСВIТА
Забезпечення всеохоплюючої та якісної загальної
освіти та заохочення до навчання упродовж життя
усіх категорій населення
• Забезпечити рівні можливості для отримання дівчатами та хлопцями безкоштовної, якісної початкової та середньої освіти
• Забезпечити рівний доступ дівчат та хлопців до якісних заходів із раннього розвитку, піклування та якісної дошкільної освіти
• Забезпечити рівний доступ жінок та чоловіків до доступної, якісної професійної,
технічної та вищої освіти, зокрема, до навчання у вищих навчальних закладах
• Збільшити на х% кількість молоді та дорослих із відповідними знаннями, навичками, у тому числі професійно-технічними, з метою їх працевлаштування та залучення до підприємницької діяльності
• Ліквідувати гендерну нерівність у сфері освіти та забезпечити рівний доступ незахищених верств населення, зокрема, осіб із обмеженими можливостями, корінного населення та дітей із соціально незахищених сімей до освіти на усіх рівнях,
включаючи професійно-технічний
• Гарантувати здобуття як мінімум х% дорослого населення, як жінками так і чоловіками, навичок читання, письма та арифметики
• Гарантувати отримання усіма, хто навчається, знань та навичок, необхідних для
сприяння сталому розвитку, зокрема, шляхом проведення освітніх заходів щодо
сталого розвитку, прав людини, гендерної рівності, сприяння культурному розвиткові та відмові від насильства, правильного розуміння культурного розмаїття
• Побудувати та модернізувати заклади освіти, що враховують потреби дітей, людей
з особливими потребами, гендерні аспекти, та забезпечити загальні та рівні умови
для всеохоплюючого та ефективного навчання
• До 2020 року збільшити на х% кількість стипендій для студентів з країн, що розвиваються
• Збільшити на х% кількість кваліфікованих педагогічних кадрів, зокрема, шляхом
співпраці у сфері підготовки вчителів у країнах, що розвиваються

Дізнайтеся більше за посиланням: www.globalgoals.org

Цiль 5
Гендерна рiвнiсть
Досягнення гендерної рівності
та надання рівних із чоловіками можливостей
розвитку для жінок та дівчат
• Ліквідувати дискримінацію жінок та дівчат у всіх її проявах у всьому світі
• Ліквідувати усі прояви насильства проти жінок та дівчат у громадській та приватній сферах, зокрема, торгівлю людьми та сексуальну експлуатацію
• Ліквідувати усі види небезпечних традиційних практик, а саме примусові шлюби,
зокрема у дитячому та ранньому віці
• Забезпечити визнання цінності неоплачуваного догляду та домашньої роботи
шляхом надання соціальних послуг, зміцнення інфраструктури надання таких послуг та посилення заходів соціального заходу
• Забезпечити всебічну та ефективну участь жінок та створити рівні можливості для
лідерства жінок на усіх рівнях прийняття рішень у політичній, економічній та суспільній сферах
• Забезпечити загальний доступ до послуг з охорони сексуального та репродуктивного здоров’я та репродуктивних прав
• Запровадити реформи з метою надання жінкам рівних прав на використання
економічних ресурсів, а також доступу до права власності, зокрема на землю, до
інших форм власності, та їх контролю, а також доступу до фінансових послуг, права
наслідування та природних ресурсів
• Збільшити використання передових, зокрема, інформаційних технологій (ІТ) з метою сприяння розширенню прав та можливостей жінок
• Забезпечити прийняття та зміцнення політики та законодавства щодо сприяння
гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок та дівчат на усіх рівнях суспільного життя
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Цiль 6
ЧИСТА ВОДА ТА НАЛЕЖНI
САНIТАРНI УМОВИ
Забезпечення загального доступу кожного до систем
водопостачання та засобів санітарії
• Досягти загального та рівного доступу усього населення до безпечної доступної
питної води
• Забезпечити загальний та рівний доступ до нормальних санітарних умов та гігієни,
покласти край відкритій дефекації
• Покращити якість води шляхом зменшення забруднень, припинення забруднення
та мінімізації викидів у воду небезпечних хімікатів та інших речовин
• Значно підвищити ефективність використання води та забезпечити відведення та
постачання питної води з метою подолання нестачі води
• Охороняти та відновлювати екосистеми, пов’язані із водою, у тому числі гори, ліси,
водно-болотні угіддя, річки, підземні води та озера
• Розвивати міжнародне співробітництво та забезпечити підтримку країн, що розвиваються, щодо водопостачання, водовідведення та пов’язаних питань, у тому
числі, що стосується збору стічних вод для зрошування, знесолення, ефективного
використання водних ресурсів, обробки стічних вод, технологій переробки та повторного використання водних ресурсів
• Забезпечити підтримку та посилення участі місцевих спільнот у вирішенні питань
щодо покращення управління у сфері водопостачання та санітарії
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Цiль 7
ВIДНОВЛЮВАНА
ЕНЕРГIЯ
Забезпечення доступу кожного до прийнятного
за ціною, безперебійного, сталого та сучасного
енергопостачання
• Забезпечити загальний доступ кожного до безперебійних та сучасних енергетичних послуг
• Значно збільшити частку відновлюваних джерел енергії у світовій енергетичній
системі до 2030 року
• Подвоїти загальний показник енергетичної ефективності до 2030 року
• Посилити міжнародне співробітництво з метою забезпечення доступу до досліджень та технологій у сфері зеленої енергетики, зокрема, у сфері відновлюваної
енергетики, сучасних та екологічних технологій використання викопних джерел
енергії;сприяти залученню інвестицій в енергетичну інфраструктуру та розвитку
технології зеленої енергетики
• Забезпечити розвиток інфраструктури та модернізацію технологій з метою забезпечення загального доступу до сучасних та сталих енергетичних послуг у країнах,
що розвиваються, особливо у найменш розвинених країнах та невеликих острівних країнах, що розвиваються
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Цiль 8
ГIДНА ПРАЦЯ
ТА ЕКОНОМIЧНЕ ЗРОСТАННЯ
Сприяти всезагальному та сталому економічному
розвитку, зайнятості населення та запровадженню
гідних умов праці для усіх верств населення
• Сприяти економічному зростанню із розрахунку на душу населення, враховуючи особливості економічного розвитку окремих країн, та сприяти економічному
зростанню на 7% щорічно у найменш розвинених країнах
• Забезпечити досягнення високих економічних показників шляхом диверсифікації економіки, використання здобутків технологічного прогресу та інноваційного
розвитку
• Сприяти впровадженню заходів, зокрема, шляхом надання фінансових послуг,
що сприяють розвитку та прогресу, розвитку виробництва, підприємництва,
створенню робочих місць та розвитку малого та середнього бізнесу, а також
творчому та інноваційному розвитку
• Підвищити загальну ефективність споживання та виробництва ресурсів, а також
сприяти економічному зростанню, взявши за приклад досвід розвинених країн, з
метою протидії погіршення екологічної ситуації
• Досягти загальної повної та продуктивної зайнятості, встановлення гідних умов
праці та оплати для усіх жінок та чоловіківДо 2020 року значно зменшити відсоток молоді, що не працює чи не отримує освіту
• Вжити невідкладних заходів, спрямованих на заборону використання дитячої
праці та викорінення примусової праці; до 2015 року припинити використання
будь-яких форм дитячої праці, у тому числі службу дітей у збройних силах
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• Забезпечити охорону трудових прав та сприяти встановленню безпечних та
гарантованих умов праці для всіх працівників, зокрема, для трудових мігрантів
• Розробити та реалізувати політику для сприяння сталому розвитку туризму, що
дозволить створити нові робочі місця, сприяти розвитку місцевої культури та
виробництва місцевої продукції
• Зміцнити спроможність національних фінансових установ з метою полегшення
та розширення можливостей загального доступу усіх категорій населення до
банківських послуг та послуг страхування
• Активізувати реалізацію ініціативи «Допомога у торгівлі» в інтересах країн, що
розвиваються, у тому числі шляхом реалізації Інтегрованої рамкової програми
технічної допомоги у сфері торгівлі з найменш розвиненими країнами
• До 2020 року розробити та запровадити глобальну стратегію зайнятості молоді
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Цiль 9
IнновацIÏ та
Iнфраструктура
Побудова стійкої інфраструктури та сприяння
сталому розвитку індустріалізації
та впровадженню інновацій
• Забезпечити розбудову сталої та стійкої інфраструктури з метою сприяння економічному розвитку та добробуту населення
• Сприяти розвитку всеохоплюючої сталої індустріалізації, підвищенню рівня зайнятості населення у промисловості, збільшенню частки у валовому внутрішньому продукті, враховуючи національні умови, та подвоїти її у найменш розвинених
країнах
• Посилити можливість доступу невеликих промислових та інших підприємств до
фінансових послуг, включаючи доступне кредитування та інтеграцію у мережі виробництва та ринки збуту
• Модернізувати інфраструктуру та модифікувати промисловість, забезпечивши їх
сталий розвиток, посилити ефективне використання ресурсів та екологічно безпечних технологій і процесів виробництва
• Активізувати впровадження наукових досліджень, модернізувати технологічну
спроможність секторів промисловості у всіх країнах, у тому числі шляхом сприяння розвитку інновацій та збільшення частки працівників науково-дослідної та
дослідно-конструкторської сфери на 1 мільйон осіб, а також шляхом залучення
приватних інвестицій у науково-дослідну та дослідно-конструкторську сферу
• Сприяти сталому та стабільному розвитку інфраструктури у країнах, що розвиваються
• Підтримувати розвиток технологій та інновацій у країнах, що розвиваються
• До 2020 року значно розширити можливості доступу до інформаційно-комунікаційних технологій та сприяти забезпеченню доступу до мережі інтернет за доступною ціною у країнах, що розвиваються
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Цiль 10
ЗМЕНШЕННЯ
НЕРIВНОСТI
Зменшення нерівності всередині країн
та між країнами
• Досягти та підтримувати зростання доходів найменш забезпечених 40% населення на рівні, що перевищує середній національний показник
• Забезпечити розширення прав та можливостей та заохочення соціальної, економічної та політичної інтеграції усіх людей, незалежно від віку, статі, стану здоров’я,
раси, національної приналежності, походження, релігії та економічного чи іншого
статусу
• Забезпечити рівні можливості та ліквідувати нерівність результатів, у тому числі
шляхом виключення дискримінаційних норм із законів, політичних стратегій та дій
у вказаному напрямку
• Впроваджувати відповідну політику у сфері бюджету, заробітної плати, соціального захисту з метою поступового досягнення відповідної рівності
• Удосконалювати методи регулювання та моніторингу глобальних фінансових ринків та інституцій та сприяти підвищенню ефективності вказаних методів
• Забезпечити розширення представництва країн, що розвиваються, у глобальних
міжнародних економічних інституціях з метою сприяння зміцненню ефективності,
авторитетності, підзвітності та законності таких інституцій
• Сприяти організованій, безпечній, регулярній та відповідальній міграції та мобільності людей
• Забезпечити впровадження принципу особливого та диференційованого ставлення до країн, що розвиваються, особливо до найменш розвинених країн, відповідно до угод Світової організації торгівлі
• Сприяти наданню офіційної допомоги та інвестуванню у країни, які найбільше цього потребують
• Знизити до рівня менше 3% операційні витрати, пов’язані з грошовими переказами, здійснюваними мігрантами, та ліквідувати канали грошових переказів мігрантів, де такі витрати перевищують 5%
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Цiль 11
СТАЛИЙ РОЗВИТОК
МIСТ ТА СПIЛЬНОТ
Сприяння інтегрованості, безпеці, пристосовуваності
до змінюваних умов та сталості міст
• Забезпечити доступ до нормальних, безпечних і доступних житлових умов та
основних послуг у відповідній сфері, а також модернізувати райони, у яких проживає населення, що знаходиться за межею бідності
• Забезпечити доступ до безпечних, територіально доступних та сталих транспортних систем, та покращити безпеку доріг
• Посилити заходи захисту та охорони світового культурного та природного надбання
• Значно скоротити кількість загиблих та потерпілих унаслідок природних катастроф, а також зменшити економічні збитки, спричинені ними
• Мінімізувати негативний екологічний вплив міст, приділяючи особливу увагу якості повітря і управлінню переробкою відходів
• Забезпечити загальний доступ до зелених зон та місць громадського відпочинку,
особливо жінок, людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями
• Підтримувати позитивні економічні, соціальні та екологічні зв’язки між містами,
передмістями та сільськими місцевостями
• Збільшити до 2020 року кількість міст та поселень людей, що прийняли та
впровадили заходи з метою підвищення ефективності використання ресурсів,
пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації до таких змін
• Підтримати найменш розвинені країни, у тому числі шляхом надання фінансової та
технічної допомоги для будівництва стійких надійних будівель із використанням
місцевих матеріалів
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Цiль 12
ВIДПОВIДАЛЬНЕ
споживання
Впровадження принципів сталого споживання
та виробництва продукції
• Забезпечити впровадження методів сталого управління та ефективного використання таких ресурсів
• Зменшити вдвічі із розрахунку на душу населення загальносвітовий рівень харчових відходів та скоротити втрати продуктів харчування у процесі їх виробництва
та постачання
• До 2020 року досягти екологічно безпечного використання хімічних та інших відходів протягом усього їх життєвого циклу
• Значно скоротити виробництво відходів шляхом впровадження заходів з попередження, зменшення, переробки та повторного їх використання
• Заохочувати компанії, особливо великі та транснаціональні корпорацї, використовувати раціональні методи виробництва та висвітлювати їх впровадження у своїх
регулярних звітах
• Сприяти проведенню прозорих державних закупівель згідно з принципами сталого розвитку та національними стратегіями
• Забезпечити відповідний рівень загальної обізнаності усіх людей про сталий розвиток та відповідний спосіб життя
• Підтримувати країни, що розвиваються, для зміцнення їх наукового та технологічного потенціалу з метою впровадження сталих схем споживання та виробництва
продукції
• Забезпечити розробку та впровадження інструментів моніторингу впливу сталого
розвитку на сталий туризм
• Раціоналізувати неефективні субсидії на використання викопних видів палива
шляхом усунення відповідних ринкових перешкод
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Цiль 13
БОРОТЬБА
ЗI ЗМIНОЮ КЛIМАТУ
Вжиття термінових заходів з метою подолання
наслідків зміни клімату
• Підвищити у всіх країнах здатність адаптуватися до ризиків, пов’язаних з кліматом,
та природними катастрофами
• Включити заходи щодо подолання наслідків зміни клімату у національну політику,
відповідні стратегії та плани
• Покращити освітній рівень, обізнаність населення та інституційну спроможність
щодо питань пом’якшення наслідків зміни клімату, адаптації до них та їх ліквідації,
а також раннього попередження настання таких наслідків
• Забезпечити виконання зобов’язань взятих сторонами  згідно з Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату щодо спільної мобілізації коштів у сумі 100 мільярдів
доларів США щорічно з метою задоволення потреб країн, що розвиваються згідно
з заходами для пом’якшення наслідків зміни клімату
• Сприяти створенню у країнах, що розвиваються, механізмів для зміцнення спроможності ефективного планування та управління з питань, пов’язаних із зміною
клімату, у тому числі, приділяючи особливу увагу жінкам, молоді, місцевому населенню та маргіналізованим групам суспільства
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Цiль 14
ЗБЕРЕЖЕННЯ
МОРСЬКИХ ЕКОСИСТЕМ
Збереження та раціональне використання океанів,
морів та морських ресурсів
• До 2025 року забезпечити впровадження заходів щодо попередження та значного зменшення усіх видів забруднень морських ресурсів
• До 2020 року вжити заходів щодо запровадження сталого управління та охорони морських та прибережних екосистем шляхом посилення їх опору несприятливому впливу, а
також впровадити заходи, направлені на відновлення вказаних екосистем
• Мінімізувати шкідливий вплив та подолати наслідки процесів окислення океану, зокрема, шляхом інтенсифікації наукового співробітництва у відповідній сфері на усіх рівнях
• Забезпечити до 2020 року впровадження заходів з ефективного регулювання морського
промислу, припинити практики перелову, а також незаконного та нерегульованого рибного промислу;впровадити науково обґрунтовані плани управління з метою відновлення запасів риби у найкоротші можливі терміни
• Забезпечити до 2020 року збереження як мінімум 10% прибережних та морських зон,
гарантуючи при цьому виконання відповідного національного та міжнародного
законодавства
• До 2020 року заборонити субсидії риболовного промислу, що сприяють створенню надлишкових виробничих потужностей та перелову, а також утриматися від впровадження
нових подібних заходів субсидіювання
• Збільшити економічні вигоди від сталого використання морських ресурсів для малих
острівних країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн
• Розширювати наукові знання, розвивати науково-дослідницький потенціал та забезпечувати розповсюдження відповідних морських технологій з метою покращення здоров’я океану
• Забезпечити доступ малих рибопромислових ремісничих об’єднань до морських ресурсів та ринків збуту

Дізнайтеся більше за посиланням: www.globalgoals.org

Цiль 15
ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЕКОСИСТЕМ СушI
Впровадження заходів сталого управління лісовим
фондом, подолання опустелювання, зупинення процесу
деградації земель та втрати біологічної різноманітності
• До 2020 року забезпечити впровадження заходів щодо збереження, відновлення
та сталого використання лісів, водно-болотних угідь, гір та посушливих земель,
відповідно до зобов’язань в рамках міжнародних угод
• До 2020 року зупинити вирубку лісів, відновити деградований лісовий фонд, а
також збільшити залісення та відновлення лісового фонду на х% у глобальному
масштабі
• До 2020 року подолати опустелювання та відновити деградовані землі та ґрунти, у
тому числі землі, що постраждали внаслідок посух та повеней
• Забезпечити збереження гірських екосистем, зокрема, їх біологічної різноманітності, з метою підвищення їх потенціалу для забезпечення переваг, що мають важливе значення для сталого розвитку
• Вжити термінових заходів з метою зупинення процесу втрати біологічної різноманітності та до 2020 року. Захистити і запобігти зникненню видів, що знаходяться
під вказаною загрозою
• Забезпечити доступ на справедливій та рівній основі до вигод від використання
генетичних ресурсів, та сприяти належному доступу до генетичних ресурсів
• Вжити невідкладних заходів з метою зупинення браконьєрства та незаконного
обігу охоронюваних видів флори і фауни
• До 2020 року запровадити заходи з метою попередження проникнення інвазивних чужорідних видів у наземні та водні екосистеми
• До 2020 року забезпечити включення положень щодо забезпечення біологічної
різноманітності у відповідні національні та місцеві плани, процеси розвитку та
стратегії скорочення масштабів бідності
• Мобілізувати і значно збільшити фінансові ресурси з метою збереження біологічної різноманітності і сталого використання екосистем
• Посилити глобальну підтримку зусиль, направлених на боротьбу з браконьєрством та незаконною торгівлею охоронюваними видами, у тому числі за рахунок
зміцнення спроможності місцевих громад щодо забезпечення можливостей для
сталого отримання засобів до існування
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Цiль 16
МИР ТА СПРАВЕДЛИВIСТЬ
Сприяння розбудові справедливих,
мирних та відкритих спільнот
• Істотно скоротити масштаби насильства у всіх його проявах та пов’язані з ним показники смертності у всьому світі
• Покласти край зловживанням, експлуатації, торгівлі людьми та всім формам насильства і тортур, що застосовуються щодо дітей
• Сприяти встановленню верховенства права на міжнародному та національних
рівнях, та забезпечити рівний доступ кожного до правосуддя
• Істотно скоротити незаконні фінансові потоки та незаконний обіг зброї, посилити діяльність щодо відновлення і повернення викрадених активів та подолати усі
форми організованої злочинності
• Істотно скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх їх проявах
• Створити ефективні, підзвітні та прозорі відповідні інституції на всіх рівнях
• Встановити відповідний, із забезпеченням зворотного зв’язку, рівень загальної
участі у представництві та процесі прийняття рішень на всіх рівнях
• Розширити та посилити участь країн, що розвиваються, у роботі органів глобального управління
• Забезпечити надання повного спектру юридичних прав кожному, зокрема реєстрацію народження
• Забезпечити доступ громадськості до інформації та захист основоположних свобод відповідно до національного законодавства та міжнародних угод
• Зміцнити відповідні національні інститути, зокрема в країнах, що розвиваються,
з метою створення потенціалу для запобігання насильству та боротьбі з тероризмом і злочинністю
• Заохочувати і забезпечувати дотримання недискримінаційних законів і політики
у сфері сталого розвитку
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Цiль 17
ПАРТНЕРСТВО
ЗАРАДИ СТIЙКОГО РОЗВИТКУ
Активізація та посилення глобального партнерства
в інтересах сталого розвитку
Фінанси
• Посилити мобілізацію внутрішніх ресурсів з метою зміцнення внутрішнього потенціалу збору податків та інших відрахувань
• Домогтися повного виконання розвиненими країнами зобов’язань щодо надання
офіційної допомоги, у тому числі обов’язкового виділення 0,7% від валового внутрішнього продукту, з метою сприяння розвитку країн, що розвиваються
• Мобілізувати виділення додаткового фінансування країнам, що розвиваються, із
різноманітних джерел
• Надати допомогу країнам, що розвиваються, у досягненні прийнятного рівня заборгованості у довгостроковій перспективі шляхом проведення політики, спрямованої на полегшення боргового тягаря та реструктуризації заборгованості
Технології
• Посилити співробітництво Північ-Південь, Південь-Південь та тристороннє регіональне та міжнародне співробітництва з питань науки, технологій та інновацій
• Сприяти розробці та поширенню екологічно безпечних технологій у країнах, що
розвиваються на сприятливих, у тому числі пільгових, умовах
Розбудова спроможності
• Посилити міжнародну підтримку у сфері ефективного та цілеспрямованого нарощування потенціалу в країнах, що розвиваються, з метою реалізації національних
планів із виконання усіх цілей у сфері сталого розвитку
• Сприяти створенню загальної, побудованої на основі відповідних правил, відкритої, недискримінаційної, справедливої багатосторонньої торговельної системи у
рамках Світової організації торгівлі
• Значно збільшити обсяги експорту з країн, що розвиваються, з метою збільшення
удвічі частки у світовій системі експорту до 2020 року
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Системні питання
• Зміцнити глобальну макроекономічну стабільність, зокрема, шляхом координації та узгодження відповідної політики
• Поважати політичний простір та провідну роль кожної країни у питаннях розроблення та впровадження політики, спрямованої на викорінення бідності та
сприяння сталому розвитку
Багатосторонні партнерства
• Посилити глобальне партнерство в інтересах сталого розвитку, а також розвивати багатосторонні партнерства, що сприятимуть накопиченню та обміну знаннями, досвідом, технологіями та фінансовими ресурсами
• Заохочувати і стимулювати ефективне партнерство у державному секторі, державно-приватне партнерство та партнерство у рамках громадянського суспільства, спираючись на досвід, та взявши за основу стратегії розвитку партнерства
Інформація, моніторинг та підзвітність
• Посилити підтримку розбудови спроможності в країнах, що розвиваються, з метою гарантування доступу до достовірних даних у розбивці за рівнем доходів,
статтю, віком, расою, етнічною приналежністю, міграційним статусом, станом
здоров’я, географічним розташуванням та за іншими характеристиками, що є
актуальними у відповідних національних умовах
• Спираючись на існуючі відповідні ініціативи, розробити засоби оцінювання рівня прогресу у галузі сталого розвитку, які доповнюватимуть показники ВВП, та
підтримувати удосконалення рівня статистичного потенціалу у країнах, що розвиваються
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