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Abstract:
The 2021 UN Sustainable Development Goals Report examines the serious consequences 

that the COVID-19 pandemic has had and continues to have on the process of UN Member 
States’ meeting the sustainable development goals. There has been a major global health 
crisis with negative effects on life and livelihoods. As shown by the Report, progress has 
been halted for decades. According to UNDESA authors and experts who contributed to the 
Report, this crisis shows how interconnected the areas of sustainable development are on a 
global scale: health, economic and social prosperity, the healthy environment, ecosystems 
and life on the planet. One of the major conclusions of the Report states that there is a need 
to strengthen global partnerships for sustainable development that address the health crisis, 
without neglecting climate action and contribute to the development of viable reconstruction 
measures and policies.
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Résumé :
Le rapport 2021 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable examine 

les graves conséquences que la pandémie de COVID-19 a eues et continue d’avoir sur le 
processus de réalisation des objectifs de développement durable des États membres de l’ONU. 
La pandémie a provoqué une crise sanitaire mondiale majeure avec des effets négatifs sur la 
vie et les moyens de subsistance. Selon le rapport, les progrès pour les futures décennies ont 
été interrompus. Selon les experts de l’UNDESA et les experts qui ont contribué au rapport, 
cette crise montre à quel point les domaines du développement durable sont interconnectés : 
la santé, la prospérité économique et sociale, l’environnement sain, la vie et les écosystèmes à 
l’échelle mondiale. L’une des principales conclusions du rapport est la nécessité de renforcer 
les partenariats mondiaux pour le développement durable qui répondent à la crise sanitaire, 
ne négligent pas l’action climatique et contribuent à l’élaboration de mesures et de politiques 
de reconstruction viables.
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În data de 6 iulie 2021 a fost lansat Raportul ONU privind obiectivele 
dezvoltării durabile 2021. Raportul analizează progresul în atingerea obiectivelor 
Agendei 2030 folosind cele mai recente date şi estimări pentru fiecare obiectiv 
în parte. Este evidențiat impactul pe care pandemia COVID-19 l-a avut şi îl 
are asupra îndeplinirii obiectivelor dezvoltării durabile. Raportul este realizat 
de către Departamentul de Afaceri Economice şi Sociale al Națiunilor Unite 
(UNDESA) în colaborare cu peste 50 de organizații internaționale şi regionale. 
UNDESA are ca scop acordarea de sprijin statelor lumii în formularea şi 
stabilirea unor agende viabile în vederea surmontării problemelor economice, 
sociale şi de mediu cu care acestea se confruntă. În prefața la acest Raport, 
Secretarul General al ONU, António Guterres subliniază că este imperativ 
necesar „un nou angajament din partea guvernelor, oraşelor, întreprinderilor 
şi mediului de afaceri de a se asigura că redresarea reduce emisiile de carbon, 
conservă resursele naturale, creează locuri de muncă mai bune, promovează 
egalitatea de gen şi abordează sărăcia şi inegalitățile tot mai mari. După cum 
se arată în document, disponibilitatea/existența datelor de calitate reprezintă 
un sprijin real pentru factorii de decizie care trebuie să înțeleagă în ce domenii 
pot avea investițiile cel mai mare impact.”1

Raportul evidențiază consecințele devastatoare ale pandemiei de 
COVID-19 asupra procesului de îndeplinire a obiectivelor dezvoltării 
durabile de către statele membre ONU. Pandemia a generat o criză mondială 
de proporții în domeniul sănătății cu efecte grave asupra vieții şi mijloacelor 
de trai. Conform documentului, progresul a fost stopat pentru zeci de ani. 
Această criză ne demonstrează cât sunt de interconectate domeniile dezvoltării 
durabile: sănătate, prosperitate economică şi socială, mediul sănătos, viața şi 
ecosistemele la nivel global. 

În Raport se lansează un apel către comunitatea internațională în vederea 
producerii unor transformări structurale şi a găsirii unor soluții comune pentru 
o mai bună protecție socială şi consolidarea serviciilor publice în domeniul 
sănătății, educației şi furnizării de apă potabilă. Cu prilejul pandemiei s-a 
constatat încă o dată cât de importantă este colectarea unor date statistice de 
încredere şi redarea acestora în timp real. Potrivit Raportului doar aproximativ 
60 de țări au avut date despre infectări şi rata deceselor dezagregate pe vârstă 
şi sex care puteau fi accesate public. În toamna anului 2020, 82% dintre 
instituțiile naționale de statistică din lume au colectat date sigure legate de 
pandemie, unele dintre acestea folosind metode inovatoare. Dar multe țări 
nu au putut oferi o statistică privind decesele cauzate de pandemie în absența 
unui sistem de înregistrare civilă complet şi funcțional. La nivel global, doar 
62% dintre țări aveau un sistem de înregistrare a deceselor care a fost complet 
1 The Sustainable Development Goals Report 2021 https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/
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în proporție de cel puțin 75% pentru perioada 2015-2019, se arată în Raport. 
Totodată măsurile de restricție au perturbat operațiuni importante, precum 
recensămintele populației şi aproximativ 42% din țările lumii au fost nevoite 
să amâne recensămintele programate cu cel puțin un an. În timpul pandemiei, 
multe țări au furnizat date statistice publice cu actualizări zilnice pentru a 
monitoriza răspândirea bolii. Unele au oferit, de asemenea, acces mai mare la 
datele despre utilități, cum ar fi locația serviciilor esențiale pentru populație.

Au fost inițiate platforme electronice de date pentru monitorizarea 
progresului în atingerea obiectivelor dezvoltării durabile, ODD, care să 
răspundă nevoilor unei game largi de utilizatori. 

Raportul analizează stadiul global al progresului în îndeplinirea celor  
17 obiective ale Agendei 2030, fiecare capitol fiind alocat câte unui obiectiv:

În capitolul I referitor la obiectivul 1 – fără sărăcie – se precizează că şi 
înainte de pandemie acest obiectiv rămânea greu de atins până în 2030, dar în 
condițiile actuale progresul în reducerea sărăciei este stopat şi se involuează 
în această privință, deoarece, în 2020, sărăcia extremă la nivel global a crescut 
pentru prima dată de la criza financiară din Asia de la sfârşitul anilor 90. 
Obiectivul eradicării sărăciei nu va fi atins fără adoptarea unor măsuri concrete 
şi eficiente în domeniul protecției sociale. De o deosebită importanță rămâne 
şi pregătirea pentru dezastre cu componenta alertelor timpurii. În Raport se 
menționează că în anul 2020 alte 119 – 124 de milioane de persoane au fost 
împinse înapoi în sărăcie extremă, ceea ce reprezintă un număr impresionant. 
Se preconizează în aceste condiții că rata oficială a sărăciei extreme va ajunge 
la 7% în 2030 şi obiectivul eradicării acesteia nu va putea fi atins. 

Capitolul II referitor la obiectivul 2 – foamete „zero” – analizează 
consecințele nefaste ale crizei de sănătate asupra securității alimentare globale. 
Se precizează că este de aşteptat ca pandemia să agraveze toate formele de 
malnutriție, în special la copii, din cauza pierderii veniturilor părinților, a 
lipsei accesului la alimente nutritive, a activității fizice reduse în contextul 
restricțiilor şi a întreruperilor în lanțurile de aprovizionare cu hrană. În 2020 
numărul celor care suferă de foame pe glob a crescut cu 70–161 de milioane 
de persoane ca urmare a pandemiei. Dacă în 2014 sufereau de foame 607 
milioane de persoane, în 2019 numărul acestora era de 650 de milioane, iar 
în 2020 de 720-811 de milioane. Mai mult decât atât, la nivel global aproape 
o treime dintre femeile aflate la vârsta reproducerii suferă de anemie şi din 
cauza unei nutriții necorespunzătoare. Statisticile arată că 2,37 miliarde de 
oameni nu au avut acces la hrană în anul 2020 sau nu au putut avea o dietă 
sănătoasă echilibrată în mod regulat.

În capitolul III privind obiectivul 3 – asigurarea unei vieți sănătoase 
și promovarea sănătății tuturor, la orice vârstă – se subliniază că mulți 
indicatori de sănătate evoluaseră în direcția bună înainte de pandemie. Se 



118 DREPTURILE OMULUI Nr. 2/2021

îmbunătățise sănătatea maternă şi a copilului, crescuse gradul de imunizare şi 
fuseseră reduse bolile transmisibile. Dar pandemia a stopat sau chiar a inversat 
progresul în domeniul sănătății. 90% dintre țări au raportat întreruperi în 
servicii esențiale de sănătate, iar statisticile arată că s-a scurtat speranța de 
viață. Grupurile defavorizate au fost afectate în mod disproporționat de la 
apariția virusului. Lucrătorii din domeniul sănătății care s-au aflat în prima 
linie s-au confruntat zilnic cu situații limită, fiind suprasolicitați. Investițiile în 
sistemul asigurării universale de sănătate rămân un factor esențial în atingerea 
obiectivului 3 de dezvoltare durabilă, iar faptul că nu au existat date statistice 
suficiente pentru evaluarea pandemiei demonstrează cât de necesară este 
colectarea de date sigure şi rolul crucial al inovațiilor în domeniul statisticii 
prin noi abordări adaptate situației prezente. 

Conform capitolului IV – obiectivul 4 – garantarea unei educații de 
calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru 
toți – datele demonstrează că pandemia a şters aproape 20 de ani de realizări 
în domeniul educației şi a adâncit şi mai mult decalajele dintre săraci şi bogați. 
În 2020 se estimează că un procent de  9% dintre copiii din clasele primare şi 
gimnaziu vor ajunge sub pragul minim de competență la citire. Infrastructura 
şcolară de bază lipseşte în multe țări (apa potabilă, electricitatea, servicii de 
igienă). Totodată, în special țările sărace şi mediul rural se confruntă la nivel 
global cu lipsa de infrastructurii de tehnologia informației şi comunicațiilor, 
fiind astfel în imposibilitatea de a sprijini învățământul online. 

Obiectivului 5 – realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor 
femeilor și a fetelor – îi este consacrat cel de al cincilea capitol al Raportului 
în care se precizează importanța reducerii inegalității de gen, subliniindu-se 
faptul că participarea egală a femeilor în procesul de luare a deciziilor este 
esențială în procesul redresării post-pandemie. Pandemia a contribuit la 
agravarea fenomenului violenței domestice. Astfel în perioada 2000-2018 una 
din trei femei de pe glob (736 de milioane) s-a confruntat cu forme de violență 
psihică sau sexuală cel puțin o dată în viață, începând de la vârsta de 15 ani. Se 
estimează că în următorii zece ani, ca urmare a pandemiei, 10 milioane de fete 
vor fi expuse riscului căsătoriilor timpurii. Lacunele legislative sau unele legi 
care continuă să fie discriminatorii constituie piedici în exercitarea deplină a 
drepturilor femeilor. În acest capitol se menționează că femeile continuă să 
fie slab reprezentate în parlamentele naționale. Se subliniază că în domeniul 
violenței împotriva femeilor, 83% dintre țări au inclus angajamente bugetare 
pentru implementarea legislației care abordează violența împotriva femeilor, 
dar 63% nu au încă legi privind violul bazate pe principiul consimțământului. 
În domeniul forței de muncă şi al beneficiilor economice, peste 90% dintre țări 
au impus nediscriminarea pe criterii de gen la angajare, dar aproape jumătate 
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dintre ele au continuat să restricționeze disponibilitatea anumitor locuri de 
muncă pentru femei.

În capitolul VI este prezentat stadiul progresului global în atingerea celui 
de-al 6-lea ODD-asigurarea disponibilității și managementul durabil al 
apei și sanitație pentru toți. Constatările din acest capitol sunt îngrijorătoare 
deoarece conform estimărilor, în anul 2020, miliarde de oameni de pe glob nu 
aveau acces la apă potabilă. Tot în această perioadă, 2,3 miliarde de oameni nu  
au avut acces la condiții primare de igienă. 129 de țări nu sunt pe drumul cel 
bun în gestionarea durabilă a resurselor de apă până în 2030, ceea ce înseamnă 
că rata progresului în acest domeniu ar trebui să se dubleze. Pandemia de 
COVID-19 a reconfirmat necesitatea accesului universal la apă potabilă, 
salubritate si servicii de igienă pentru că în lipsa acestora bolile şi pandemiile 
sunt greu, dacă nu imposibil de combătut, iar redresarea nu va fi posibilă. 
Se conturează tot mai mult posibilitatea neîndeplinirii celui de al 6-lea 
obiectiv la nivel global în condițiile în care multe surse de apă au secat sau 
au devenit tot mai poluate, iar schimbările climatice au accentuat lipsa apei şi 
degradarea ecosistemelor. În acest capitol al Raportului se precizează că fără 
investiții majore în furnizarea de apă potabilă şi cooperarea transfrontalieră în 
gestionarea apelor statele lumii vor rata îndeplinirea obiectivului 6 al Agendei 
2030.

Cu privire la obiectivul 7 – Energie curată și la prețuri accesibile, în 
capitolul VII se evidențiază faptul că milioane de oameni nu au încă acces 
la electricitate, iar o treime din populația globală nu dispune de combustibili 
sau tehnologii curate pentru gătit. Se precizează că în 2019 759 de milioane 
de persoane nu aveau acces la electricitate, iar cei mai vulnerabili au fost lăsați 
în urmă. Pandemia de COVID-19 ar putea inversa progresul în unele țări. În 
Africa, numărul persoanelor fără acces la electricitate a crescut în 2020 după 
ce scăzuse în ultimii şase ani. În țările în curs de dezvoltare din Africa şi Asia, 
serviciile de electricitate de bază au devenit inaccesibile pentru peste 25 de 
milioane de persoane care înainte de pandemie aveau acces la acestea. Alte 
cauze corelate cu pandemia sunt creşterea populației şi a nivelului de sărăcie. 
Un factor care descurajează adoptarea tehnologiilor de energie curată este şi 
scăderea prețurilor la petrol şi gaze.

În capitolul VIII se analizează progresul în ceea ce privește stadiul 
îndeplinirii obiectivului 8 al Agendei 2030 – promovarea unei creșteri 
economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a ocupării depline și 
productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă decente 
pentru toți. Se precizează că unul dintre efectele pandemiei a fost şi pierderea 
a 255 de milioane de locuri de muncă cu normă întreagă la nivel mondial. 
Pandemia i-a pus în pericol pe lucrătorii din sectorul informal, deoarece 
aceştia nu beneficiază de asigurări de sănătate. Cei mai afectați de criza 
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sanitară şi economică au fost tinerii muncitori şi femeile. Dar, se estimează că 
pentru multe țări creşterea economică este pe drumul cel bun şi se aşteaptă să 
revină la nivelul de dinaintea pandemiei, după 2023.

În ceea ce priveşte obiectivul 9 – construirea unor infrastructuri 
rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației, 
căruia îi este consacrat capitolul IX al Raportului, se evidențiază că fabricarea 
de produse la nivel global a scăzut cu 6,8% în 2020 ca urmare a crizei datorate 
COVID-19. Din cauza tarifelor şi tensiunilor comerciale dintre țările cu 
economii dominante, nivelul producției globale începuse să fie în scădere încă 
înainte de declanşarea pandemiei. În ceea ce priveşte infrastructura, conform 
datelor, pentru un număr de 25 de țări, în mediul rural 300 de milioane 
dintre 520 de milioane de locuitori nu aveau acces la drumuri în perioada 
2018-2019. Măsurile de restricție impuse de gestionarea pandemiei au afectat 
circulația persoanelor şi a mărfurilor perturbând în mod grav lanțurile de 
producție, aprovizionare şi transport. Micile întreprinderi au fost cele mai 
grav afectate de pandemie şi multe continuă să se confrunte cu mari probleme, 
iar unele îşi încetează activitatea. Conform sondajelor pentru perioada 2006-
2020 doar una din trei mici întreprinderi beneficiază de un împrumut sau 
de o linie de credit. Accesul la credit rămâne inegal între țări şi regiuni ale 
lumii. Se concluzionează că pentru atingerea acestui ODD statele ar trebui să 
impulsioneze o creştere considerabilă a investițiilor în cercetare şi dezvoltare.

În capitolul X consacrat obiectivului 10 – reducerea inegalităților în 
interiorul țărilor și între țări, se subliniază că înainte de pandemie multe 
dintre măsurile luate pentru reducerea inegalităților indicau faptul că țările 
sunt pe drumul bun în atingerea acestui obiectiv, iar țările cu venituri mici pe 
cap de locuitor au continuat să beneficieze de statut preferențial în domeniul 
comerțului. Cu toate acestea, inegalitatea rămâne persistentă sub diverse forme 
la nivel de venituri, bunăstare, oportunități sau în alte domenii. Categoriile 
vulnerabile se confruntă cu forme de discriminare multiplă şi intersecțională. 
Pandemia a adâncit şi mai mult aceste inegalități în interiorul țărilor şi între 
țări afectându-i puternic pe cei mai slabi şi mai săraci. Proporția populației 
globale  constituită din refugiați este mai mult decât dublă față de 2010, astfel 
încât în 2020 din fiecare 100.000 de persoane, 311 erau refugiați. Se mai 
precizează că în anul 2020 au fost înregistrate 4.186 de decese şi dispariții pe 
rutele de migrație de pe glob. Eforturile pentru combaterea inegalității sunt 
cruciale pentru reducerea în viitor a vulnerabilității la sănătate, la alte situații 
de urgență şi totodată, pentru crearea unor societăți reziliente.

Stadiul progresului în atingerea obiectivului 11 – orașe și comunități 
durabile – este analizat în capitolul XI. Cele mai recente date arată că 56 de țări 
au elaborat politici naționale de dezvoltare urbană, dar numai jumătate dintre 
acestea se află în curs de implementare. În 2018 numărul celor care locuiau în 
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locuințe informale şi insalubre depăşea un miliard, majoritatea acestora trăind 
în trei regiuni de pe glob (Asia de Est şi de Sud-Est, Asia Centrală şi de Sud 
şi Africa sub-Sahariană). Analizând datele globale se constată că pandemia 
i-a marginalizat şi mai mult pe cei mai vulnerabili. Oraşele din multe țări 
au devenit epicentre ale COVID-19 expunându-şi vulnerabilitățile care 
decurg din lipsa de locuințe la prețuri accesibile, sisteme de sănătate publică 
insuficiente şi infrastructură urbană inadecvată (apă, canalizare, deşeuri, 
servicii, transport public şi spații publice deschise). Efectele pandemiei asupra 
migranților, a celor fără adăpost şi a celor care trăiesc în aşezări informale 
aglomerate la periferia marilor oraşe în sărăcie extremă au fost devastatoare. 
Programele de redresare şi reconstrucție post pandemie oferă oportunitatea 
regândirii şi reinventării zonelor urbane ca centre de dezvoltare durabilă 
favorabile incluziunii sociale.

În capitolul XII se analizează stadiul progresului în atingerea obiectivului 
12 al Agendei 2030 - asigurarea unor tipare de consum și producție durabile. 
Se precizează că la nivel global se cumpără 1 milion de sticle de băut din plastic 
pe minut şi se aruncă la gunoi 5 trilioane de pungi de plastic de unică folosință 
pe an. Pandemia a reprezentat un pericol şi pentru siguranța alimentară, iar 
în ceea ce priveşte sursele de hrană şi gestionarea acestora aproximativ 14% 
din alimentele din lume se pierd de-a lungul lanțului de aprovizionare înainte 
de nivelul de vânzare cu amănuntul. Această realitate cumulată cu faptul că 
populația globului este în creştere, iar resursele naturale nu sunt gestionate 
în mod durabil este din ce în ce mai îngrijorătoare în condițiile în care se 
accentuează tot mai mult criza climatică, poluarea şi distrugerea ecosistemelor 
prin intervenție umană. Strategia de reconstrucție şi redresare post COVID-19 
trebuie să vizeze construirea de economii şi societăți durabile şi rezistente.

Cu privire la obiectivul 13 – acțiune climatică – luarea unor măsuri 
urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor, în 
capitolul XIII se apreciază, conform datelor, că statele lumii sunt extrem de 
departe de obiectivul de a rămâne la (sau mai jos de) temperatura medie globală 
de  1,5°C față de perioada pre-industrială , aşa cum se prevede în Acordul de 
la Paris. În 2020 temperatura medie globală era cu 1,2°C peste valoarea de 
referință preindustrială. 125 din 154 de țări în curs de dezvoltare elaborează 
şi implementează planuri naționale de adaptare climatică. Un număr tot mai 
mare de țări acordă prioritate formulării şi implementării planurilor naționale 
de adaptare la schimbările climatice. Acestea includ construirea de diguri 
împotriva inundațiilor, înființarea de sisteme de avertizare timpurie pentru 
cicloane, sau trecerea la culturi rezistente la secetă. Se concluzionează că 
pandemia globală a expus multe dintre vulnerabilitățile umanității şi a arătat 
cât de multe daune poate cauza o astfel de criză de sănătate. Dar autorii sunt 
de părere că s-a neglijat urgența climatică la scară largă considerându-se că 
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mai este timp pentru rezolvarea acesteia şi formulează un apel la reconstrucție 
globală, la reducerea emisiilor de carbon şi la creşterea rezilienței față de 
schimbările climatice.

Conform capitolului XIV, viața acvatică, referitor la obiectivul 14 –  
conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor 
marine pentru o dezvoltare durabilă, mai mult de 3 miliarde de oameni se 
bazează exclusiv pe ocean pentru traiul lor zilnic, iar peste 80% din comerțul 
mondial de mărfuri se realizează pe mare. Oceanele sunt sursă a creşterii 
economice şi a securității alimentare, iar resursele acestora pot contribui 
la eradicarea sărăciei. Dar toată această bogăție naturală este subminată de 
activitatea umană, de creşterea emisiilor de bioxid de carbon care contribuie la 
încălzirea şi la amplificarea acidității apelor. Implicit sunt afectate ecosistemele 
marine cu repercusiuni asupra sănătății celor care depind de acestea. Pescuitul 
excesiv, poluarea, inclusiv cea cu plastic, afectează în mod ireversibil zonele de 
coastă şi comunitățile. Se recomandă extinderea urgentă a protecției mediului 
marin, investiții în ştiința oceanelor şi sprijin pentru comunități în vederea 
pescuitului la scară mică pentru o gestionare durabilă a oceanelor.

În Capitolul XV, viața terestră, este analizat stadiul progresului în atingerea 
obiectivului 15 – protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile 
a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea 
deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor 
de biodiversitate. Cifrele nu reflectă în mod exhaustiv realitatea rapidității 
cu care sunt tăiate pădurile şi degradarea în ritmuri alarmante a diversității 
biologice şi a ecosistemelor terestre. Toate acestea au consecințe profunde 
asupra bunăstării umane. Conform celor mai recente date se subliniază că 
degradarea terenurilor afectează în prezent o cincime din suprafața terestră 
a Pământului. Traficul ilegal cu animale sălbatice amenință sănătatea şi 
securitatea umană prin răspândirea de boli zoonotice (transmisibile de la 
animal la om). Acest tip de boli constituie la ora actuală majoritatea bolilor 
infecțioase emergente. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii 
care monitorizează riscul de extincție pentru diferite specii, arată o scădere 
cu 10% din 1993. Pe aşa numita listă roşie a organizației, 28% din speciile 
de viețuitoare (mai mult de 37.400 dintre 134.000 de specii evaluate) sunt 
amenințate cu dispariția. Se concluzionează că menținerea sănătății planetei 
este o prioritate şi trebuie să facă parte din politicile şi planurile de acțiune ale 
tuturor statelor lumii. 

Stadiul atingerii obiectivului 16 – pace justiție și instituții eficiente –  
promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare 
durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, 
responsabile și incluzive la toate nivelurile, este analizat în capitolul XVI. Se 
precizează că pandemia a fost şi un mijloc de testare a stabilității guvernelor. 
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Au fost create perturbări pe toate planurile, sistemele de drepturi şi protecție 
ale țărilor au fost slăbite sau chiar grav afectate, iar inegalitatea şi discriminarea 
s-au intensificat. Toate acestea au avut efecte distructive asupra statelor deja 
fragile şi afectate de conflicte în care, conform datelor, trăiesc în prezent sute 
de milioane de oameni. La sfârşitul anului 2020, aproximativ 82,4 milioane de 
oameni din totalul populației globale fuseseră strămutați forțat ca urmare a 
persecuției, conflictelor sau violenței generalizate din țările lor. Pacea va trebui 
să se afle în centrul redresării şi al dezvoltării durabile abordate din prisma 
drepturilor omului a unei guvernări eficiente şi a respectării statului de drept.

În ultimul capitol (XVII), referitor la obiectivul 17 – parteneriate pentru 
dezvoltarea obiectivelor – consolidarea mijloacelor de implementare 
și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă, este 
analizat impactul pandemiei asupra statelor prin limitarea spațiului fiscal şi 
politic pentru investiții esențiale în redresare (inclusiv accesul la vaccinuri). 
Se subliniază că deşi asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) a crescut în 
2020, investițiile străine directe au scăzut cu până la 40% la nivel global. În 
ceea ce priveşte accesul la conectivitate, în ciuda faptului că a existat o nevoie 
imensă de a apela la internet pentru o varietate de activități în perioada de 
restricții (inclusiv şcoala online), cele mai recente date arată că 3,7 miliarde de 
oameni de pe glob nu au încă acces la internet. 63% dintre țările cu venituri 
mici sau medii au nevoie de finanțare pentru colectarea de date şi statistici 
ca să poată face față gestionării pandemiei. Se concluzionează că pandemia 
a contribuit la îngreunarea formării de noi parteneriate, a încetinit acțiunile 
climatice şi progresul în atingerea obiectivelor Agendei 2030. Este necesară 
consolidarea unor parteneriate multilaterale globale pentru ieşirea din criză şi 
reconstrucția post pandemie.

Baza de date privind indicatorii ODD-urile2 la nivel global, care conține 
date şi metadate globale, regionale şi naționale privind indicatorii oficiali 
ODD, a fost actualizată şi însoțeşte Raportul. De asemenea, Documentul 
conține şi Diagrama de progres pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 
20213, un instantaneu al progresului global şi regional.

2 The Global SDG Indicators Database, disponibilă la https://unstats.un.org/sdgs/indicators/
database/
3 The Sustainable Development Goals Progress Chart 2021, disponibilă la https://unstats.
un.org/sdgs/report/2021/progress-chart-2021.pdf


