Προετοιμασία για μία Δεκαετία Δράσης και Αποτελεσμάτων
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:
Πολιτική Διακήρυξη από τη Σύνοδο Κορυφής για τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ι. Η Δέσμευση μας
1. Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων και Ύπατοι Εκπρόσωποι, συναντηθήκαμε στην έδρα των
Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, από τις 24 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2019 στη Σύνοδο Κορυφής SDG1,
για την ανασκόπηση της προόδου της Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
2. Παραμένουμε σταθεροί στην αποφασιστικότητα μας να υλοποιήσουμε την Ατζέντα 2030, ως ένα
σχέδιο δράσης για τους ανθρώπους, τον πλανήτη, την ευημερία, την ειρήνη και τη συνεργασία – ένα
σχέδιο για να ελευθερωθεί η ανθρωπότητα από την τυραννία της φτώχειας και για να αποκαταστήσουμε
κα να διαφυλάξουμε τον πλανήτη μας για τις μελλοντικές γενιές.
3. Τονίζουμε πως το να εξαλείψουμε τη φτώχεια σε όλες της τις μορφές και διαστάσεις της,
συμπεριλαμβανομένης και της ακραίας φτώχειας, είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρόκληση και μία
απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη.
4. Σήμερα, ξεκινάμε μία φιλόδοξη και επιταχυνόμενη απόκριση, ώστε να επιτευχθεί το κοινό μας
όραμα έως το 2030 και δεσμευόμαστε στο να κάνουμε την ερχόμενη δεκαετία, μία δεκαετία δράσης και
αποτελεσμάτων. Θα διατηρήσουμε την ακεραιότητα της Ατζέντα 2030, συμπεριλαμβανομένης και της
διασφάλισης φιλόδοξης και διαρκούς δράσης πάνω στις επιδιώξεις των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης,
με χρονοδιάγραμμα το 2020.
5. Επιβεβαιώνουμε τη δέσμευση που βρίσκεται στην καρδιά της Ατζέντα 2030, να μην αφήσουμε κανέναν
πίσω. Θα κάνουμε πιο χειροπιαστά βήματα για να στηρίξουμε ανθρώπους σε ευάλωτες καταστάσεις
και τις πιο ευάλωτες χώρες, και να φτάσουμε πρώτα τους πλέον απομακρυσμένους.
6. Επαναβεβαιώνουμε επίσης τις αρχές που αναγνωρίστηκαν στην Ατζέντα 2030 και υπενθυμίζουμε
πως είναι παγκόσμια στη φύση και πως οι Στόχοι και οι επιδιώξεις τους είναι ολοκληρωμένοι και
αδιαίρετοι, εξισορροπώντας τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της βιώσιμης
ανάπτυξης.
7. Παραμένουμε αποφασισμένοι, από τώρα έως και το 2030, να τερματίσουμε τη φτώχεια και την πείνα
παντού, να παλέψουμε με ανισότητες μέσα και ανάμεσα σε χώρες, να οικοδομήσουμε ειρηνικές, δίκαιες
και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες, να σεβαστούμε, να προστατεύσουμε και να εκπληρώσουμε τα
ανθρώπινα δικαιώματα και να πετύχουμε την ισότητα φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών
και κοριτσιών, και να διασφαλίσουμε τη διαρκή προστασία του πλανήτη και των φυσικών πόρων του.
Παραμένουμε επίσης αποφασισμένοι να δημιουργήσουμε συνθήκες για βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς
και διαρκή οικονομική ανάπτυξη, κοινή ευημερία, και αξιοπρεπή εργασία για όλους, λαμβάνοντας
υπόψη διαφορετικά επίπεδα εθνικής ανάπτυξης και ικανοτήτων.
1

Υψηλού επιπέδου Πολιτικό Φόρουμ για Βιώσιμη Ανάπτυξη (HLPF), υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης (SDG Summit)

8. Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε το όραμα μας για έναν κόσμο με πρόσβαση σε χωρίς
αποκλεισμούς και δίκαιη, ποιοτική εκπαίδευση, σε παγκόσμια ιατρική κάλυψη και ποιοτική ιατρική
περίθαλψη, σε επισιτιστική ασφάλεια και βελτιωμένη διατροφή, σε ασφαλές πόσιμο νερό και υγιεινή,
σε προσιτή, αξιόπιστη και βιώσιμη ενέργεια και σε ποιοτικές και ανθεκτικές υποδομές για όλους.
9. Αναγνωρίζουμε τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πιο ευάλωτες χώρες και ιδιαίτερα οι
Αφρικανικές χώρες, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες, τα μικρά
νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη και χώρες σε σύγκρουση και μετά από καταστάσεις συγκρούσεων,
καθώς και τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες μεσαίου εισοδήματος, στην αναζήτηση
βιώσιμης ανάπτυξης.
10. Επαναβεβαιώνουμε επίσης πως η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση όλων των γυναικών και
κοριτσιών θα αποτελέσουν μία κρίσιμη συνεισφορά στην πρόοδο σε όλο το φάσμα των Στόχων και των
επιδιώξεών τους. Η επίτευξη του πλήρους ανθρώπινου δυναμικού και της βιώσιμης ανάπτυξης δεν
είναι εφικτή εάν το ήμισυ της ανθρωπότητας συνεχίζει να στερείται πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα και
ευκαιρίες.
11. Επαναβεβαιώνουμε πως η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής
μας. Εκφράζουμε έντονο προβληματισμό πως οι εκπομπές αερίων των θερμοκηπίων συνεχίζουν
να αυξάνονται παγκοσμίως, εξακολουθούμε να ανησυχούμε πως όλες οι χώρες και ιδιαίτερα οι
αναπτυσσόμενες χώρες, είναι ευάλωτες προς τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Τονίζουμε από αυτήν την άποψη, πως ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτήν
αποτελούν μία άμεση και επείγουσα προτεραιότητα.
12. Δεσμευόμαστε στην επίτευξη ενός κόσμου, όπου η ανθρωπότητα θα συνυπάρχει αρμονικά με τη
φύση, στη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και χερσαίων πόρων του πλανήτη μας
και μέσω βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, στην αντιστροφή των τάσεων της περιβαλλοντικής
υποβάθμισης, στην προώθηση της ανθεκτικότητας, τη μείωση ρίσκου καταστροφών και στον τερματισμό
της υποβάθμισης του οικοσυστήματος και της απώλειας της βιοποικιλότητας.
13. Αναγνωρίζουμε πως μεγαλύτερες προσπάθειες είναι απαραίτητες για την κατεύθυνση και
ευθυγράμμιση των μέσων εφαρμογής της Ατζέντα 2030 με τους Στόχους μας, και δεσμευόμαστε στην
επιτάχυνση της εφαρμογής των δεσμεύσεων μας, και στις επτά περιοχές δράσης της Ατζέντα Δράσης
της Αντίς Αμπέμπα.
14. Σε αυτήν την προσπάθεια πρέπει να ενωθούμε σε ανθεκτικές συνεργασίες μεταξύ κυβερνήσεων
σε όλα τα επίπεδα και με όλους τους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των
πολιτών, του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της νεολαίας.
15. Η Ατζέντα 2030 είναι η υπόσχεση μας στα σημερινά παιδιά και τη νεολαία, ώστε να αξιοποιήσουν
πλήρως τις δυνατότητες τους και να μεταφέρουν τη φλόγα της βιώσιμης ανάπτυξης στις μελλοντικές
γενιές.

II. Ο Κόσμος μας σήμερα
16. Αναγνωρίζουμε τις πολλές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα από το 2015 για την υλοποίηση του
οράματος της Ατζέντα 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχουμε δει μία σημαντική ανταπόκριση
από εθνικές κυβερνήσεις, πόλεις, τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα,
την ακαδημαϊκή κοινότητα, τη νεολαία και άλλους φορείς. Αναγνωρίζουμε πως οι Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης ενσωματώνονται όλο και περισσότερο σε εθνικές πολιτικές, πλάνα, προϋπολογισμούς και
προσπάθειες για αναπτυξιακής συνεργασίας και αναγνωρίζουμε πως η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα
σε βιώσιμες επενδύσεις αυξάνεται. Παγκόσμιοι, περιφερειακοί και τοπικοί οργανισμοί πολυμερούς
ανάπτυξης και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν αγκαλιάσει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και
έχουν κάνει σημαντικά βήματα για την ενσωμάτωση τους στις λειτουργίες τους.
17. Χαιρετίζουμε τις συνεχείς προσπάθειες της Γενικής Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών για την
επανατοποθέτηση του Συστήματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, για την καλύτερη υποστήριξη
των χωρών στην εφαρμογή της Ατζέντα 2030 και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις
προσπάθειές της.
18. Επικροτούμε το έργο του υψηλού επιπέδου πολιτικού φόρουμ, που συναντάται υπό την αιγίδα του
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου από την έγκριση της Ατζέντα 2030, συμπεριλαμβανομένων
και των αξιολογήσεων των δεκαεπτά Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι Εθελοντικές Αξιολογήσεις
Εθνικού Επιπέδου που παρουσιάστηκαν από 142 χώρες αποτελούν μαρτυρία στις προσπάθειες, σε
εθνικό επίπεδο, να αποτελέσει προτεραιότητα η ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε
εθνικά σχέδια και πολιτικές και να ενωθούν όλα τα τμήματα της κοινωνίας στην κοινή προσπάθεια για
την υλοποίηση της Ατζέντα 2030. Καλωσορίζουμε επιπλέον, τις προσπάθειες, σε περιφερειακό επίπεδο,
των Περιφερειακών Επιτροπών των Ηνωμένων Εθνών και των Περιφερειακών Φόρουμ πάνω στη
Βιώσιμη Ανάπτυξη, καθώς και τη συμβολή μεγάλων ομάδων και άλλων εμπλεκόμενων μερών.
19. Σημειώνουμε με εκτίμηση την Έκθεση Προόδου της Γενικής Γραμματείας για τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Παγκόσμια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των
αναγνωρισμένων σημείων εισόδου για μετασχηματισμούς και μετασχηματιστικούς μοχλούς για ην
υλοποίηση της Ατζέντα 2030. Αναγνωρίζουμε το δυναμικό μίας συστηματικής και ολιστικής προσέγγισης,
λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις μεταξύ Στόχων και επιδιώξεων. Οι εκθέσεις δείχνουν πως
έχουμε επιτύχει πρόοδο σε μερικούς τομείς, όπως στη μείωση της ακραίας φτώχειας και της παιδικής
και νεογνικής θνησιμότητας, στη βελτίωση πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια και σε ασφαλές πόσιμο
νερό και στη διεύρυνση της κάλυψης των χερσαίων και θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών.
20. Παράλληλα, ανησυχούμε πως η πρόοδος σε πολλές περιοχές είναι αργή. Tα τρωτά σημεία είναι
πολλά και οι περιπλοκές εδραιώνονται όλο και περισσότερο. Οι εκτιμήσεις δείχνουν πως κινδυνεύουμε
να χάσουμε το στόχο της εξάλειψης της φτώχειας. Η πείνα είναι σε άνοδο. Η πρόοδος για την ισότητα
των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών είναι πολύ αργή. Οι ανισότητες
σε πλούτο, εισοδήματα και ευκαιρίες αυξάνονται μέσα και μεταξύ των χωρών. Η απώλεια της
βιοποικιλότητας, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η ρίψη των πλαστικών αποβλήτων στους ωκεανούς,
η κλιματική αλλαγή και ο αυξανόμενος κίνδυνος καταστροφών συνεχίζουν σε ρυθμούς που φέρουν
δυνητικά καταστροφικές επιπτώσεις για την ανθρωπότητα.
21. Αναγνωρίζουμε πως η διεθνής μετανάστευση αποτελεί μία πολυδιάστατη πραγματικότητα, τεράστιας
σημασίας για την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης, διέλευσης και προορισμού.
22. Ο βίαιος εξτρεμισμός, η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, η διαφθορά, οι παράνομες
χρηματοοικονομικές ροές, οι παγκόσμιες απειλές υγείας, οι ανθρωπιστικές κρίσεις και η αναγκαστική

μετατόπιση των πληθυσμών απειλούν να αντιστρέψουν μεγάλο μέρος της προόδου ανάπτυξης που
επιτεύχθηκε στις πρόσφατες δεκαετίες.
23. Σε πολλά μέρη του κόσμου οι συγκρούσεις και η αστάθεια έχουν παραμείνει ή ενταθεί και οι
φυσικές καταστροφές γίνονται πιο συχνές και έντονες, προκαλώντας ανείπωτο ανθρώπινο πόνο και
υπονομεύοντας την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ικανότητα μας να αποτρέψουμε και
να επιλύσουμε συγκρούσεις και να οικοδομήσουμε ανθεκτικές, ειρηνικές, δίκαιες και κοινωνίες χωρίς
αποκλεισμούς έχει συχνά κατακερματιστεί και είναι ανεπαρκής.

ΙΙΙ. Η Έκκλησή μας για Επιταχυνόμενη Δράση
24. Αναγνωρίζουμε την επείγουσα ανάγκη να επιταχύνουμε τη δράση σε όλα τα επίπεδα και από όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να εκπληρωθεί το όραμα και οι Στόχοι της Ατζέντα 2030. Τονίζουμε επίσης την
ανάγκη για συντονισμένη δράση σε όλα τα σημαντικά Συμβούλια και Συνόδους Κορυφής των Ηνωμένων
Εθνών, στους οικονομικούς, κοινωνικούς και σχετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της Ατζέντα
για Δράση της Αντίς Α μπέμπα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ατζέντα 2030, του Πλαισίου
Σεντάι (Sendai) για τη Μείωση του Ρίσκου Καταστροφών, της Νέας Αστικής Ατζέντα, του Προγράμματος
Δράσης της Κωνσταντινούπολης για τις Λιγότερα Αναπτυγμένες Χώρες, του Προγράμματος Δράσης της
Βιέννης για τις Αναπτυσσόμενες Ηπειρωτικές Χώρες και τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη
(SIDS Accelerated Modalities Action - SAMOA Pathway). Αναγνωρίζουμε τις συνέργειες μεταξύ της
εφαρμογής της Ατζέντα 2030 και της Συμφωνίας των Παρισίων.
25. Καλωσορίζουμε τις εθελοντικές ενέργειες που υποσχέθηκαν οι ηγέτες στη Σύνοδο για τους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης και σε όλη τη διάρκεια αυτής της υψηλού επιπέδου εβδομάδας.
26. Ζητάμε από το Γενικό Γραμματέα, ως συνέχεια της Συνόδου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
και των αναφορών για την πρόοδο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και στο απόγειο της Συνόδου
να σηματοδοτήσει την 75η επέτειο των Ηνωμένων Εθνών, να εμπλέξει τις κυβερνήσεις, την κοινωνία
των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να δημιουργήσουν λύσεις και
να επιταχύνουν δράσεις που θα αντιμετωπίσουν συστημικά κενά στην εφαρμογή, καθώς ξεκινά μία
αποφασιστική δεκαετία για την Ατζέντα 2030. Καλούμε επίσης το Γενικό Γραμματέα να οργανώσει μία
ετήσια στιγμή για να τονίσει την εμπνευσμένη δράση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο
της Γενικής Συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης.
27. Για να επιδείξουμε την αποφασιστικότητά μας στην υλοποίηση της Ατζέντα 2030 και να επιτύχουμε
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, πρέπει να κάνουμε περισσότερα και γρηγορότερα. Προς αυτήν τη
κατεύθυνση, δεσμευόμαστε:
α. Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Θα επικεντρωθούμε στους φτωχότερους και πιο ευάλωτους
στις πολιτικές και τις δράσεις μας. Εκείνοι που είναι ευάλωτοι πρέπει να ενδυναμωθούν. Εκείνοι των
οποίων οι ανάγκες αντικατοπτρίζονται στην ατζέντα περιλαμβάνουν όλα τα παιδιά, τη νεολαία, άτομα
με αναπηρίες, άτομα που ζουν με HIV/AIDS, ηλικιωμένους, αυτόχθονες πληθυσμούς, πρόσφυγες,
εσωτερικά εκτοπισθέντες και μετανάστες. Σκοπεύουμε να ανταποκριθούμε στους Στόχους και τις
επιδιώξεις για όλα τα έθνη και τους λαούς και για όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Και θα προσπαθήσουμε
να φτάσουμε πρώτα στους πλέον απομακρυσμένους. Δεσμευόμαστε σε στοχευμένη και επιταχυνόμενη
δράση για την απομάκρυνση όλων των νομικών, κοινωνικών και οικονομικών εμποδίων, για να
επιτύχουμε ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και κοριτσιών και την
πραγματοποίηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους.

β. Να κινητοποιήσουμε επαρκή και καλά κατευθυνόμενη χρηματοδότηση. Για να καλύψουμε το
κενό χρηματοδότησης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι κυβερνήσεις, ο ιδιωτικός τομέας
και άλλα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να αυξήσουν το επίπεδο αισιοδοξίας σε εγχώρια, δημόσια και
ιδιωτική κινητοποίηση πόρων, να ενδυναμώσουν ευνοϊκό περιβάλλον για βιώσιμες επενδύσεις
και να υλοποιήσουν δεσμεύσεις στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Θα διασφαλίσουμε πως οι
πολιτικές και οι δράσεις φτάνουν στους πλέον απομακρυσμένους, στοχεύοντας σε χρηματοοικονομική
ένταξη και υποστηρίζοντας την ανταγωνιστικότητα των πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,
συμπεριλαμβανομένων και επιχειρήσεων γυναικών και νέων. Θα προσπαθήσουμε επίσης να
αυξήσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας μας στα μη οικονομικά μέσα εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης
της προώθησης ενός παγκόσμιου, με κανόνες, ανοιχτού, διάφανου, χωρίς διακρίσεις και ισότιμου
πολυμερούς εμπορικού συστήματος, αναγνωρίζοντας πως το διεθνές εμπόριο αποτελεί ένα μηχανισμό
για ανάπτυξη.
γ. Να ενισχύσουμε την εθνική εφαρμογή. Δεσμευόμαστε να ανυψώσουμε το επίπεδο της φιλοδοξίας των
εθνικών μας ανταποκρίσεων στην εφαρμογή της Ατζέντα, σεβόμενοι παράλληλα τις εθνικές διαδικασίες
και διασφαλίζοντας την ιδιοκτησία. Για το σκοπό αυτό στοχεύουμε στην ενεργό ενσωμάτωση της Ατζέντα
2030 στα εθνικά μας εργαλεία σχεδιασμού, τις πολιτικές, τις στρατηγικές και τα δημοσιονομικά πλαίσια.
δ. Να ενδυναμώσουμε θεσμούς για πιο ολοκληρωμένες λύσεις. Θα αναπτύξουμε προληπτικά,
αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και διαφανείς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα και θα διασφαλίσουμε πιο
υπεύθυνες, χωρίς αποκλεισμούς, συμμετοχικές και αντιπροσωπευτικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
Θα προσπαθήσουμε για την ενδυνάμωση εγχώριων θεσμών, για την καλύτερη αντιμετώπιση των
διασυνδέσεων, συνεργειών και ανταλλαγών μεταξύ των Στόχων και των επιδιώξεων, μέσω μιας
ολιστικής κυβερνητικής προσέγγισης που θα μπορεί να φέρει αλλαγή στη διακυβέρνηση και τη δημόσια
διοίκηση και θα διασφαλίσει συνεκτικότητα των πολιτικών για βιώσιμη ανάπτυξη.
ε. Να ενισχύσουμε την τοπική δράση για την επιτάχυνση της εφαρμογής. Δεσμευόμαστε στην
ενδυνάμωση και υποστήριξη πόλεων, τοπικών αρχών και κοινοτήτων, στην εφαρμογή της Ατζέντα 2030.
Αναγνωρίζουμε τον κρίσιμο ρόλο τους στην εφαρμογή και πραγματοποίηση των Βιώσιμων Στόχων
Ανάπτυξης.
ζ. Να μειώσουμε το ρίσκο καταστροφών και να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα. Αναλαμβάνουμε
να ακολουθήσουμε πολιτική, επένδυση και καινοτομία, για να μειώσουμε το ρίσκο καταστροφών και να
οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα των χωρών, των οικονομιών, των κοινοτήτων και των ατόμων, στις
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές κρίσεις και τις καταστροφές.
η. Να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις μέσω διεθνών συνεργασιών και να ενισχύσουμε την παγκόσμια
συνεργασία. Αναγνωρίζουμε πως η ολοκληρωμένη φύση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης απαιτεί
μία παγκόσμια ανταπόκριση. Ανανεώνουμε τη δέσμευση μας στην πολυμέρεια, ώστε να βρούμε νέους
τρόπους να δουλέψουμε μαζί και να διασφαλίσουμε πως οι πολυμερείς οργανισμοί θα συμβαδίζουν
με τις γρήγορες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. Δεσμευόμαστε περαιτέρω να βρούμε ειρηνικές και
δίκαιες λύσεις στις διαμάχες και να σεβαστούμε τη διεθνή νομοθεσία και τους σκοπούς και αρχές του
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων και του δικαιώματος αυτοδιάθεσης
των λαών και της ανάγκης σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας των
κρατών μελών.
θ. Να αξιοποιήσουμε την επιστήμη, την τεχνολογία και την καινοτομία, με μεγαλύτερη έμφαση στον
ψηφιακό μετασχηματισμό για βιώσιμη ανάπτυξη. Θα προάγουμε έρευνα, πρωτοβουλίες ανάπτυξης
ικανοτήτων, καινοτομία και τεχνολογίες προς την προώθηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και
θα προάγουμε τη χρήση επιστημονικών δεδομένων από όλους τους τομείς, που θα επιτρέπουν το
μετασχηματισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα προάγουμε και θα στηρίξουμε την ποιοτική εκπαίδευση
και τη δια βίου μάθηση, ώστε να διασφαλίσουμε πως όλα τα παιδιά, η νεολαία και οι ενήλικοι θα

ενδυναμωθούν με τη σχετική γνώση και τις δεξιότητες, για να διαμορφώσουν πιο ανθεκτικές, χωρίς
αποκλεισμούς και βιώσιμες κοινωνίες, οι οποίες θα είναι ικανές να προσαρμοστούν στη γρήγορη
τεχνολογική ανάπτυξη. Θα ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία, για να στηρίξουμε αναπτυσσόμενες
χώρες, στην αντιμετώπιση των περιορισμών τους, στην πρόσβαση τεχνολογιών και εκπαίδευσης.
ι. Να επενδύσουμε σε δεδομένα και στατιστικές για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Δεσμευόμαστε
στην ενδυνάμωση των εθνικών στατιστικών μας δυνατοτήτων για να αντιμετωπίσουμε τα κενά στα
δεδομένα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να επιτραπεί στις χώρες να προσφέρουν
υψηλής ποιότητας, έγκαιρα και αξιόπιστα αναλυτικά δεδομένα και στατιστικά και να ενσωματώσουμε
πλήρως τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στα συστήματα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων.
Ενθαρρύνουμε τη διεθνή συνεργασία, που θα προάγει την ικανότητα ανάπτυξης στατιστικών σε
αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στις πιο ευάλωτες, που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες προκλήσεις,
στη συλλογή, ανάλυση και χρήση αξιόπιστων δεδομένων και στατιστικών.
κ. Να ενδυναμώσουμε το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου. Δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε μία
φιλόδοξη και αποτελεσματική αναθεώρηση της μορφής και των οργανωτικών πτυχών του υψηλού
επιπέδου πολιτικό φόρουμ και follow-upκαι ανασκόπηση της Ατζέντα 2030 για Βιώσιμη Ανάπτυξη
στο παγκόσμιο επίπεδο, κατά τη διάρκεια της 74ηςσυνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό
την καλύτερη αντιμετώπιση των κενών στην εφαρμογή και τη σύνδεση συγκεκριμένων προκλήσεων
με την κατάλληλη ανταπόκριση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, να ενδυναμώσουμε
περαιτέρω τον αποτελεσματικό και συμμετοχικό χαρακτήρα του ενδοκυβερνητικού αυτού φόρουμ και
να ενθαρρύνουμε το μαθησιακό χαρακτήρα των Εθελοντικών Εθνικών Αναθεωρήσεων. Υποσχόμαστε
επίσης να επιτείνουμε τις προσπάθειες μας στην επικοινωνία της Ατζέντα 2030 στο παγκόσμιο κοινό, για
να ευαισθητοποιήσουμε και να εμπνεύσουμε επιταχυνόμενη δράση.

28. Γνωρίζουμε τον κόσμο που θέλουμε. Δεσμευόμαστε να επιταχύνουμε τις κοινές μας
προσπάθειες, τώρα και στην ερχόμενη δεκαετία, για να φτάσουμε σε αυτό το όραμα έως
το 2030. Η γρήγορη αλλαγή είναι εφικτή και οι Στόχοι παραμένουν σε κοντινή απόσταση
εάν αγκαλιάσουμε την αλλαγή και επιταχύνουμε την εφαρμογή.

