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2015. szeptember 25-27. között rendezik meg az ENSZ Közgyűlés magas szintű plenáris 

ülését, amely során az ENSZ-tagállamok az új globális együttműködési keretrendszert 

megalapozó dokumentum, a „Világunk átalakítása: a fenntartható fejlődés 2030-ig szóló 

programja” záróvitáját tartják. A Program 17 ún. Fenntartható Fejlődési Célt nevez meg, 

melyek a következő 15 év fenntartható fejlődésre irányuló nemzeti és nemzetközi 

törekvéseit hivatottak meghatározni: 

   1. A szegénység összes formájának felszámolása mindenhol  

2. Az éhezés megszüntetése, az élelmezésbiztonság és a megfelelő táplálkozás biztosítása 

és a fenntartható mezőgazdaság támogatása  

   3. Az egészséges élet és a jól-lét biztosítása mindenki számára minden életkorban 

4. A mindenki számára elérhető és méltányos, minőségi oktatás, és emellett az élethosszig 

való tanulás lehetőségeinek megteremtése mindenki számára  

5. A nemi egyenlőség megvalósítása és minden nő és lány társadalmi szerepének 

megerősítése  

6. A víz és a szennyvízkezelés elérhetőségének és fenntartható használatának biztosítása 

mindenki számára  

7. A megfizethető, megbízható, fenntartható és modern energiához való hozzáférés 

biztosítása mindenki számára  

8. A tartós, inkluzív és fenntartható gazdasági fejlődés, a teljes és hatékony foglalkoztatás 

és a tisztességes munka megteremtése mindenki számára  

9. Ellenálló infrastruktúra kiépítése, az inkluzív és fenntartható iparosítás népszerűsítése 

és az innováció ösztönzése  

10. Az országok közötti és az országokon belüli egyenlőtlenségek csökkentése  

11. A városok és emberi lakóhelyek befogadóvá, biztonságossá, ellenállóvá és 

fenntarthatóvá tétele  

12. Fenntartható fogyasztási és termelési minták kialakítása  

13. Sürgős lépések megtétele a klímaváltozás és hatásainak leküzdésére  

14. Az óceánok, tengerek és a tengeri erőforrások megőrzése és fenntartható használata a 

fenntartható fejlődés érdekében  

15. A szárazföldi ökoszisztémák fenntartható használatának védelme, visszaállítása és 

támogatása, az erdők fenntartható használata, az elsivatagosodás leküzdése, a 

talajdegradáció megállítása és a pusztulás visszafordítása, és a biodiverzitás további 

csökkenésének megállítása  

16. Békés és befogadó társadalmak megteremtése a fenntartható fejlődés érdekében, az 

igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára és a hatékony, 

elszámoltatható és mindenki számára nyitott intézményi háttér kiépítése minden szinten  

17. A végrehajtás eszközeinek megerősítése és a fenntartható fejlődés megteremtéséhez 

szükséges globális partnerség újjáélesztése 

 

 


