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ABSTRACT:
Education is a complex and long lasting process which begins at an early stage and continues throughout
the whole life of the individual. It is a process of personal development training that prepares the individual
as an active element of society. The family has an important role in educating children, supporting children
from an early age and instilling respect for moral values and civic action which can be a model for young
people who should become citizens of the community with a sense of responsibility, self-respect,
self-confidence, with a correct and constructive mind set, treating people with respect and knowing how to
make themselves respected by others.
Education is the most important component of society which fully justifies supporting the involvement
and responsibility of parents in the education and development of children, so that the positive effects could
be extended for a long-term By investing in education we invest in the future, and this is without doubt the
most important investment a person can make, since the support of education is a requirement, and un
undeniable necessity.
Keywords: education of children, responsibility of parents, family, society
RÉSUMÉ
L’éducation est un processus complexe et de longue durée qui commence à un stade précoce et continue
tout au long de la vie de l’individu. Il est un processus de formation de développement personnel qui prépare
l’individu comme un élément actif de la société. La famille a un rôle important dans l’éducation des enfants,
le soutien des enfants à un âge précoce et inculquent le respect des valeurs morales et de l’action civique qui
peut être un modèle pour les jeunes qui devraient devenir des citoyens de la communauté avec un sens de la
responsabilité, de l’auto- respect, la confiance en soi, avec un état d’esprit correct et constructive, savoir de
traiter les gens avec respect et savoir comment se faire respecter par les autres.
L’éducation est l’élément le plus important de la société qui justifie pleinement soutenir la participation et
la responsabilité des parents dans l’éducation et le développement des enfants que les effets positifs
pourraient être étendues pour un long terme en investissant dans l’éducation, nous investissons dans l’avenir,
et cela est sans doute le plus important investissement qu’une personne peut faire, puisque le support de
l’éducation est une exigence et une nécessité indéniable.
Mots-clés: l’éducation des enfants, responsabilité des parents, famille, société

25 septembrie 2015 reprezintă o dată istorică
în istoria diplomației și a Organizației Națiunilor
Unite, datorită adoptării prin consens în cadrul
Summit-ului ONU a documentului intitulat
”Transformarea lumii noastre: Agenda 2030
pentru dezvoltare durabilă”. 1
Acum 70 de ani, liderii lumii au creat
Organizația Națiunilor Unite, care s-a ivit
precum pasărea Phoenix din cenușa războiului,
pentru a recunoaște valoarea păcii, a dialogului
și a cooperării internaționale. Suprema
întruchipare a acestor idealuri și valori continuă
să fie reprezentată de Carta Națiunilor Unite.
Agenda globală de acțiune pentru următorii
15 ani este concepută drept Carta secolului 21
pentru popoare și pentru umanitate. S-ar putea
ca generația acestui secol să fie prima care să
reușească să elimine sărăcia, dar așa cum se
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Textul complet al Agendei 2030 la http://www.un.org/ga
/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1

DREPTURILE OMULUI

precizează în document, este posibil să fie și
ultima generație care ar mai avea șansa să
salveze planeta.
Întâlnirea la nivel înalt în cadrul căreia s-a
adoptat acest document a reunit 108 șefi de
state, 50 de primi miniștri, 38 de miniștrii de
externe precum și trei vice-președinți ca șefi ai
delegațiilor naționale care au participat la
Summit-ul ONU și la cea de a 70-a sesiune a
Adunării Generale a ONU.2
Nu este vorba de un simplu document
programatic, ci de un pact al națiunilor, în care
sunt înfățișate eforturile de trecere de la
provocările generate de dezvoltarea durabilă la
aspirațiile menite să contribuie la proclamarea
celor 17 noi obiective ale dezvoltării durabile,
cu evidențierea strategiilor convenite să ducă la
2

A se vedea Ion Jinga, Ambassador, Permanent
Representative of Romania to the United Nations, Great
Expectations: The UN 2030 Agenda for Sustainable
Development, Huff Post Politics ( United Kingdom), 21
septembrie 2015, la http://www.huffingtonpost.co.uk/dr-i
on-jinga/great-expectations-the-un_b_8167442.html.
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acțiuni hotărâte pentru transpunerea în realitate
a Agendei 2030.
Secretarul General al ONU Ban Ki-moon a
declarat că ”Această agendă marchează o
schimbare de paradigmă în abordarea
provocărilor emergente. Este nevoie ca noi toți
să ne angajăm la eradicarea sărăciei extreme, să
luptăm
împotriva
inegalității,
pentru
emanciparea femeilor și fetelor, să protejăm
resursele naturale, să contribuim la un mai bun
sistem de educație, la îmbunătățirea guvernării
și să încurajăm creșterea economică durabilă și
favorabilă incluziunii sociale, să ne concentrăm
eforturile colective pentru a ne asigura că cei
mai nevoiași vor obține o șansă egală în viață”.
Agenda 2030, cum este numită pe scurt, în cele
35 de pagini ale sale, conține 17 obiective de
dezvoltare durabilă și 169 de ținte propuse, care
trebuie implementate în perioada 2016-2030.
Este un document comprehensiv care își
propune „să nu lase pe nimeni în urmă” având
ca orizont de acțiune o perioadă de 15 ani.
Obiectivul major este eradicarea sărăciei.
Agenda 2030 leagă cele trei dimensiuni ale
dezvoltării durabile, (cea economică, socială și
de mediu) de pace și securitate, de statul de
drept și de accesul la justiție.
Documentul prezintă în introducere un plan
de acțiune pentru popoarele planetei în vederea
atingerii prosperității, referindu-se la elementele
fundamentale necesare pentru eradicarea sărăciei
sub toate formele și dimensiunile sale. Prin
viziunea sa de transformare globală, Agenda
2030 își propune un țel extrem de ambițios.
Trebuie menționat că acest pact mondial pentru
dezvoltare durabilă nu este un document cu
putere juridică obligatorie; conform propriilor
sale dispoziții, este o agendă de acțiune globală
pentru următorii 15 ani, o adevărată cartă pentru
popoarele planetei secolului 21. Dar deși nu are
putere juridică obligatorie, Agenda 2030 rămâne
fără îndoială un document istoric, după se
menționează în preambulul acesteia, „Niciodată
până acum conducătorii lumii nu s-au angajat
într-o acțiune comună de o asemenea amploare,
cu o agendă atât de vastă și de universală. Pornim
împreună pe calea dezvoltării durabile, și ne
devotăm în mod colectiv scopului dezvoltării
globale, promovând un tip de cooperare din care
toată lumea să aibă de câștigat și care să poată
aduce câștiguri uriașe tuturor țărilor din toate
colțurile lumii”3.

Evident că obiectivele ONU ale dezvoltării
durabile adoptate recent, nu s-au născut dintr-o
dată. La acest consens s-a ajuns prin eforturi
diplomatice și instituționale ilustrate prin
conferințe internaționale la nivel înalt, în cadrul
cărora
s-au
aprobat
deja
documente
programatice complexe, de către comunitatea
mondială a națiunilor, documente care au
pregătit treptat acest salt conceptual de
vindecare a tarelor și de transformare în bine a
planetei. Astfel în 1992, a avut loc la Rio de
Janeiro Conferința ONU, cunoscută sub numele
de Summit-ul Pământului, în cadrul căreia a fost
adoptată Agenda 21, un plan de acțiune pentru
dezvoltare durabilă și care a reprezentat un
adevărat pionierat în acest domeniu. Se poate
spune că Agenda 2030 s-a născut și dintr-o
înfrângere, deoarece în anul 2000 șefii de state
și de guverne au adoptat sub auspiciile ONU
Declarația Mileniului, în cadrul căreia s-au
formulat obiectivele pentru dezvoltare ale
mileniului – un set de obiective tangibile și
măsurabile. Aceste obiective ale mileniului au
expirat în 2015, fără a-și atinge toate țelurile
propuse – mai mult de 800 de milioane de
oameni încă trăiesc în sărăcie. ”Pornind de la
ideea că în ultimele decenii evoluția statelor a
fost diferită în ceea ce privește dezvoltarea
durabilă și eliminarea sărăciei, șefii de state și
de guverne prezentau în Declarația Mileniului
poziția lor comună propunându-și să evalueze
progresele realizate până acum, dar și lacunele
existente în privința dezvoltării durabile”4.
Noile obiective de dezvoltare durabilă
reprezintă fără doar și poate nu numai o
prelungire, dar și o reconsiderare a obiectivelor
de dezvoltare ale mileniului fiind totodată un set
de obiective universale, de ținte și indicatori pe
care statele membre ONU le vor folosi în
agendele lor de politici naționale pentru
următorii 15 ani, începând cu 1 ianuarie 2016.
În 2002 avea loc la Johannesburg, în Africa
de Sud, Summit-ul mondial al Dezvoltării
Durabile, unde s-a concluzionat de comun acord
că dezvoltarea poate fi durabilă numai dacă
generațiile viitoare vor moșteni o calitate a
mediului cel puțin egală cu ce am moștenit noi
de la înaintașii noștri. Summit-ul ONU din 2005
se referea la pilonii dezvoltării durabile care
sunt interdependenți și care se sprijină reciproc.
La cea de a doua conferință de la Rio din
4

3

Textul complet al Agendei 2030 la http://www.un.org/ga
/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1
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Omului la cumpăna dintre milenii, în „Drepturile
Omului” nr. 4/2011, pp. 9-21.
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2012, denumită Rio+20 sau Conferința ONU
pentru Dezvoltare Durabilă a fost aprobat
documentul ”Viitorul pe care ni-l dorim”.
Acesta conținea deja direcțiile principale ale
negocierilor pentru elaborarea și editarea
Agendei 2030. Rio+20 a marcat trecerea spre o
politică globală orientată pe acțiune prin
formularea unor obiective concrete de
dezvoltare durabilă la nivel mondial.
Un element foarte important care a
contribuit la nașterea Agendei 2030 a fost faptul
că Rio+20 a mandatat înființarea unui grup de
lucru pentru realizarea uni agende de dezvoltare.
Proiectul de document a fost prezentat Adunării
Generale a ONU în septembrie 2014. Au urmat
mai multe serii de negocieri iar pe 2 august
2015 au fost agreate textul final cu obiectivele și
țintele aferente, precum și textul preambul al
declarației, care sunt acum parte integrală din
Agenda 2030.
Spre deosebire de obiectivele de dezvoltare
ale mileniului care au fost trasate de la cartierul
general al ONU, pentru stabilirea obiectivelor
de dezvoltare durabilă au avut loc vaste
programe de consultări și discuții pe grupuri de
lucru, precum și o serie de conferințe globale, o
nouă formă a diplomației multilaterale. Astfel au
avut loc numeroase consultări tematice
internaționale și naționale, precum și sondaje în
teren. În acest context ONU a lansat un sondaj
intitulat My World prin care oamenilor li s-a
cerut să prioritizeze domeniile care doresc să fie
abordate de către obiectivele de dezvoltare
durabilă. Pornind de la ideea că în ultimele
decenii evoluția statelor în ceea ce privește
dezvoltarea durabilă și eliminarea sărăciei a fost
diferită, șefii de state și de guverne prin
adoptarea Agendei 2030, exprimă o poziție
comună, care își propune să înfrunte problemele
existente dar și pe cele noi apărute în evoluția
dezvoltării druabile5, care a rămas inegală pe
glob, în condițiile unor multiple crize financiare,
economice, alimentare, energetice, dar și
politice în anumite zone de conflict ale lumii.
Această nouă Agendă este un plan de acțiune
pentru popoare, planetă și pentru prosperitatea
acestora. Se recunoaște în document faptul că
eradicarea sărăciei sub toate formele ei , și mai
ales a sărăciei extreme este cea mai mare
provocare la nivel global. Este necesar ca toate
țările să lucreze în parteneriat pentru realizarea
5

A se vedea Irina Moroianu Zlătescu, Noi obiective
pentru dezvoltarea durabilă, „Drepturile Omului” Nr.
2/2015.
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acestui deziderat. Umanitatea trebuie eliberată
de tirania sărăciei, iar planeta trebuie vindecată
de această racilă. Sunt necesare acțiuni
curajoase și concrete. Cele 17 obiective de
dezvoltare durabilă și cele 169 de ținte propuse
demonstrează nivelul și ambiția grandioasă a
acestei noi Agende universale. Noile obiective
sunt construite pe vechile obiective de
dezvoltare ale Mileniului și își propun să
finalizeze și să realizeze ceea ce acestea nu au
reușit în totalitate. Se dorește respectarea
drepturilor omului pentru toți, egalitatea de gen
și emanciparea femeilor și fetelor, acestea fiind
obiective integrate în cele trei dimensiuni ale
dezvoltării durabile: dimensiunea economică,
socială și cea de mediu.
Noile obiective și ținte vor stimula acțiuni
concrete în următorii cincisprezece ani în
domenii de importanță majoră pentru umanitate
și pentru planetă:
Cele 17 obiective ale dezvoltării durabile
consfințite de Agenda 2030 au în vedere:
eradicarea sărăciei în toate formele și de
pretutindeni; eradicarea foametei, realizarea
securității alimentare, a unei mai bune nutriții și
promovarea unei agriculturi sustenabile;
asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea
bunăstării pentru toți, la toate vârstele;
asigurarea unei educații incluzive, echitabile și
de calitate pentru promovarea oportunităților de
învățare pe termen lung pentru toți; realizarea
egalității de gen și emanciparea femeilor și
fetelor; asigurarea accesului la apă potabilă și a
gestionării durabile a apei și igienei pentru toți;
asigurarea accesului la
surse de energie
moderne și sigure pentru toți; promovarea unei
creșteri economice susținute, incluzive și
durabile , angajări productive și muncă decentă
pentru toți; construirea de infrastructuri
rezistente, promovarea unei industrializări
incluzive și durabile precum și încurajarea
inovațiilor; reducerea inegalității din și între
țări; transformarea orașelor și așezărilor umane
în locuri incluzive, sigure, rezistente și durabile;
asigurarea unor modele durabile de consum și
de producție; luarea unor măsuri urgente pentru
combaterea schimbărilor climatice și a
impactului acestora; conservarea și exploatarea
controlată a oceanelor, mărilor și resurselor
acestora pentru dezvoltare durabilă; protejarea,
refacerea și promovarea folosirii durabile a
ecosistemelor terestre, gestionarea pădurilor,
combaterea deșertificării, oprirea degradării
pământului și a pierderilor biodiversității;
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promovarea unor societăți pașnice și incluzive
pentru dezvoltare durabilă, oferirea accesului la
justiție pentru toți și construirea unor instituții
eficiente, responsabile și durabile la toate
nivelurile; consolidarea modalităților de
implementare și revitalizarea parteneriatului
global pentru dezvoltare durabilă.
După cum se precizează în documentul
integral, acestor 17 obiective ale dezvoltării
durabile li se asociază 169 de ținte care sunt
menite să contribuie la realizarea concretă a
obiectivelor. În document se reafirmă faptul că
fiecare stat este liber să își exercite pe deplin
suveranitatea sa, să își gestioneze bogățiile,
resursele naturale și activitatea economică.
Agenda 2030 se implementează în conformitate
cu drepturile și obligațiile pe care statele le au în
conformitate cu legislația internațională.
Tocmai de aceea, odată cu comunicarea noii
Agende și a obiectivelor ei, se precizează
importanța Declarației Universale a Drepturilor
Omului, precum și a altor instrumente
internaționale
referitoare
la
respectarea
drepturilor omului și a legislației internaționale.
Aici intervine responsabilitatea fiecărui stat în
parte să respecte și să promoveze drepturile și
libertățile fundamentale ale omului în
conformitate cu Carta Națiunilor Unite, fără nicio
discriminare pe motive de rasă, culoare, sex,
limbă, religie, opinie politică sau alte opinii,
origine socială sau etnică, proprietate, naștere sau
dizabilitate. Noile obiective și ținte vor intra în
vigoare începând din 1 ianuarie 2016 și vor
trebui să ghideze deciziile pe care statele le vor
lua în următorii 15 ani. Fiecare țară în parte va
trebui să implementeze Agenda 2030, desigur
luând în considerare, specificitatea realității
naționale, capacitățile de care dispune, nivelul de
dezvoltare, precum și politicile și prioritățile
naționale. Acestea din urmă vor fi respectate din
perspectiva creării unei creșteri economice
incluzive, în special în privința statelor în curs de
dezvoltare, iar obiectivele Agendei se vor realiza
în spiritul reglementărilor și angajamentelor
internaționale. În realizarea obiectivelor Agendei,
țările cu venit mediu vor întâmpina o serie de
probleme, dar mai mult ca sigur că cele mai
vulnerabile rămân în special, țările africane, cele
mai puțin dezvoltate, sau micile insule cu state în
curs de dezvoltare. Acestea merită o atenție și un
sprijin cu totul speciale, atenție și sprijin care, de
asemenea, trebuie acordate și statelor aflate în
situații de conflict armat.
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Consimțind și angajându-se la îndeplinirea
obiectivelor de dezvoltare durabilă, statele
membre ONU își propun să pună capăt sărăciei
sub toate formele ei și mai ales eradicarea
sărăciei extreme până în 2030 prin intermediul
unor politici și măsuri concrete. Toată populația
globului trebuie să se bucure de condiții decente
de viață și de un sistem eficient de protecție
socială. O prioritate este în acest sens și
eradicarea foametei, prin realizarea unei
siguranțe alimentare și prin combaterea
malnutriției. La acest punct este foarte bine
venit rolul Comitetului Mondial pentru
Alimentație și trebuie ținut cont de Declarația de
la Roma privind nutriția precum și Cadrul de
Acțiune propus de aceasta. Se vor acorda
resurse pentru dezvoltarea zonelor rurale și
pentru agricultură și pescuit, precum și pentru
femeile rurale, în special în țările cele mai puțin
dezvoltate.
De o importanță crucială pentru realizarea cu
succes a Agendei 2030 rămâne integrarea
problemelor de gen în toate activitățile și
proiectele globale, deoarece, așa cum se
precizează în document realizarea unei
dezvoltări durabile depline nu este posibilă dacă
jumătate din omenire continuă să nu se bucure
pe deplin de toate drepturile și oportunitățile. De
aceea femeile și fetele trebuie să aibă acces la o
educație de calitate, la resurse economice și la
participare politică, să beneficieze de șanse
egale de angajare cu cele ale bărbaților și la
conducere la toate nivelurile eșicherului politic.
În acest scop rămâne foarte importantă
eliminarea oricăror forme de discriminare și de
violență împotriva femeilor pentru a putea scăpa
la nivel global de inegalitatea dintre femei și
bărbați și a sprijini concret emanciparea
femeilor la nivel național, regional și global.
Referitor la emanciparea categoriilor
vulnerabile ale populației, nevoile acestora sunt
reflectate și cuprinse în Agenda 2030. Pentru
copii, tineri, persoanele vârstnice, persoanele cu
dizabilități (dintre care 89% trăiesc în sărăcie),
persoanele bolnave de HIV/SIDA, populațiile
indigene, refugiații, persoanele dezrădăcinate și
migranți trebuie luate măsuri concrete în
conformitate cu legislația internațională pentru a
veni în întâmpinarea nevoilor lor speciale. În
acest context trebuie întărit și sprijinul pentru
cei care trăiesc în zone de conflict, sau care au
nevoie de ajutor umanitar complex, în zonele
afectate de război sau de terorism.
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Toate obiectivele și țintele interacționează și
nu se pot realiza unele fără altele. Nu poți avea
emancipare fără consolidarea unei educații la
toate nivelurile, fără servicii de sănătate și
protecție socială, sau fără lupta împotriva bolilor
grave și a epidemiilor. Toate acestea se regăsesc
în obiectivele și țintele Agendei 2030, dar
pentru ca ele să poată fi realizate este nevoie de
baze economice solide pentru toate țările, de o
creștere economică susținută, durabilă și
incluzivă, fără de care nu poate exista
prosperitate. Aceasta va fi posibilă doar dacă
bogăția este împărțită în mod echitabil și dacă
inegalitatea va fi înlăturată. Este nevoie de
economii axate pe oameni și pe interesul
acestora, care să promoveze angajarea
tineretului și a femeilor și care să poată oferi
locuri de muncă decente pentru toți. Nu numai
sprijinirea și consolidarea unor astfel de
economii, și în special a economiilor verzi este
importantă, ci și eradicarea muncii forțate, a
traficului cu ființe umane, a exploatării prin
muncă a copiilor sub toate formele ei.
Nu se poate vorbi de o economie modernă
fără asigurarea accesului la surse sigure și
moderne de energie, la o infrastructură și la un
transport modern.
De asemenea, în document se recunoaște că
problema migrației este la nivel internațional o
realitate multi-dimensională de relevanță majoră
pentru dezvoltarea țărilor de origine, tranzit sau
destinație, care necesită răspunsuri coerente și
clare. Mai cu seamă în contextul actual este
necesară o mai mare cooperare la nivel
internațional pentru a asigura un proces
migraționist sigur și ordonat care să presupună
respect pentru drepturile omului și tratamente
umane pentru migranți, indiferent de statutul lor,
fie că acesta este de refugiat sau de persoană
dezrădăcinată. Se sprijină dreptul migranților de
a se întoarce în țara lor de origine iar statele
trebuie să asigure întoarcerea în patrie a
cetățenilor lor, după încetarea conflictelor.
În ceea ce privește schimbările climatice și
lupta pentru combaterea efectelor dramatice ale
acestora, Forumul Națiunilor Unite pentru
Combaterea Schimbărilor Climatice (UNFCCC)
reprezintă cel mai important organism de
negociere cu privire la reacția statelor membre
în această problemă, deoarece este un forum
internațional și interguvernamental, care
reunește statele membre ONU la masa
tratativelor. Agenda 2030 își propune să
abordeze în mod decisiv, amenințarea
DREPTURILE OMULUI

schimbărilor climatice și degradarea mediului.
Faptul că este vorba despre un fenomen la nivel
global necesită o foarte amplă cooperare
internațională pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră și pentru adaptarea din
timp la impactul pe care aceste schimbări
climatice îl poate avea asupra populației
globului. În document se exprimă îngrijorarea
pentru
diferența
semnificativă
dintre
angajamentele făcute de către state cu privire la
reducerea emisiei anuale globale de gaze cu
efect de seră până în 2020 și emisiile efective
conform cărora se prevede creșterea constantă a
temperaturii globale, fără ca aceasta să se poată
menține la sub 2 °C sau 1,5 °C peste nivelurile
pre-industriale.
Cea de a 21-a Conferință a Națiunilor Unite
privind schimbările climatice, care va avea loc
la Paris, în decembrie, este așteptată cu interes,
deoarece este nevoie de angajamentul tuturor
statelor să ajungă la un acord climatic universal.
De asemenea, în document se subliniază că
dezvoltarea socială și economică depinde de
gestionarea durabilă a resurselor naturale ale
planetei. Conservarea mărilor și oceanelor, a
resurselor de apă dulce, a pădurilor, munților și
a zonelor aride, protejarea biodiversității, a
ecosistemelor și a faunei sălbatice, asigură
păstrarea echilibrului planetei și climatul
necesar unei dezvoltări propice. În acest sens
trebuie promovat un eco-turism durabil, trebuie
rezolvată lipsa apei potabile și eliminată
poluarea în vederea combaterii deșertificării,
secetei și degradării pământului, precum
prevenirea riscurilor de dezastre naturale.
Dar și dezvoltarea urbană durabilă este
crucială pentru calitatea vieții oamenilor.
Comunitățile și autoritățile locale trebuie să
conlucreze pentru revitalizarea și planificarea
urbană, pentru stimularea inovației, crearea
locurilor de muncă și asigurarea securității
cetățenilor. Numai că trebuie avut în vedere
impactul orașelor asupra sistemului climatic
global. Strategiile și politicile de dezvoltare
trebuie să țină seama de tendințele naționale ale
evoluției mediului rural și urban, să gestioneze
poluarea și folosirea sigură a produselor
chimice, reducerea reciclării deșeurilor prin
folosirea unor materiale naturale.
Agenda 2030 își propune să promoveze
înțelegerea și respectul reciproc pentru
multiculturalism, pentru o cetățenie globală și
pentru recunoașterea diversității culturale. Toate
civilizațiile și culturile au un rol important și pot
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contribui la dezvoltarea durabilă a planetei. Și
sportul este un catalizator al dezvoltării
durabile. Trebuie recunoscută contribuția sa
crescândă la dezvoltare și pace, la promovarea
toleranței și a respectului, la emanciparea
femeilor și a tineretului, dar și la sănătate și
educație. Sportul este un important vehicul al
incluziunii sociale și culturale.
Pentru implementarea și îndeplinirea
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei
2030, este nevoie de revitalizarea unui
parteneriat global , care să funcționeze în
spiritul solidarității cu cei mai săraci și cu
popoarele aflate în situații vulnerabile. În acest
scop, guvernele trebuie să conlucreze cu
sectorul privat, cu societatea civilă și cu
sistemul Națiunilor Unite și să mobilizeze toate
resursele posibile. Acest parteneriat global
trebuie să se bazeze pe politici și acțiuni
concrete, așa cum se precizează în Agenda de
Acțiune de la Addis Abeba, aprobată de
Adunarea Generală a ONU și rezultat al
Conferinței Internaționale pentru Finanțe și
Dezvoltare, care a avut loc la Addis Abeba în
perioada 13-16 iulie, 2015. Agenda de Acțiune
de la Addis Abeba este considerată parte
integrantă a Agendei 2030, deoarece este foarte
importantă pentru realizarea obiectivelor și
țintelor dezvoltării durabile.
În ceea ce privește implementarea, atingerea
țintelor și îndeplinirea obiectivelor vor fi
urmărite și evaluate prin intermediul unui set de
indicatori globali, care vor fi completați la nivel
național și regional. Acești indicatori vor fi
elaborați de către statele membre. Sistemul de
indicatori globali urmează să fie aprobat de
Comisia de Statistică până în martie 2016, după
care va fi adoptat de către Consiliul Economic și
Social al Adunării Generale a ONU.
La nivel național, statele membre sprijinite
de parlamentele lor dar și de sectorul privat și
reprezentanți ai societății civile, vor efectua
evaluări periodice ale progresului înregistrat în
atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, în
funcție de condițiile specific naționale, de
prioritățile și politicile țării respective
La nivel regional Comisiile ONU vor sprijini
statele membre în procesul de evaluare, iar la
nivel global, în cadrul Adunării Generale a
ONU și a Consiliului Economic și Social vor fi
facilitate schimbul de experiență, bunele practici
și exemplificări ale succesului înregistrat de
către țările angajate în îndeplinirea obiectivelor
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de dezvoltare durabilă. Sub auspiciile Adunării
Generale a ONU, Forumul Politic la nivel înalt
se va reuni o dată la patru ani pentru a oferi
îndrumare privind implementarea Agendei
2030, dar și pentru a constata progresul și a
identifica problemele ivite pe parcurs. Acest
Forum va contribui la accelerarea implementării
obiectivelor Agendei. Următorul Forum va avea
loc în anul 2019 sub auspiciile Adunării
Generale a ONU și va fi hotărâtor pentru
procesul de evaluare a implementării
obiectivelor Agendei 2030.
În cooperare cu sistemul Națiunilor Unite,
Secretarul General al ONU va pregăti anual un
raport global privind progresul realizării
obiectivelor dezvoltării durabile, în baza
cadrului indicatorilor globali și a datelor
generate de sistemele naționale de statistică,
precum și a informațiilor culese la nivel
regional. Președintele Consiliului Economic și
Social va coordona un proces de consultări
privind scopul, metodologia și frecvența cu care
trebuie elaborate Raportul Global, precum și
relația acestuia cu Raportul de Progres.
Rezultatul acestor consultări va fi comunicat în
Declarația Ministerială din cadrul Forumului
politic la nivel înalt din 2016.
Ceea ce trebuie subliniat este faptul că
dezvoltarea durabilă depinde de pace și de
securitate, după cum, nici acestea nu pot fi
menținute fără dezvoltare durabilă. Toți factorii
care
favorizează
violența,
insecuritatea,
nedreptățile, corupția și proasta guvernare trebuie
combătuți
printr-un
cadru
instituțional
transparent și guvernare responsabilă. În
contextul cetățeniei globale trebuie luate măsuri
concrete, în conformitate cu legislația
internațională pentru înlăturarea oricăror
obstacole care stau în calea autodeterminării
popoarelor aflate sub ocupație colonială sau
străină, care continuă să le afecteze independența
și implicit dezvoltarea socială și economică. În
conformitate cu Carta ONU, trebuie respectate
integritatea teritorială și independența politică a
statelor. Se reafirmă în document că ONU
adresează statelor membre chemarea de a-și
intensifica eforturile pentru rezolvarea și
prevenirea conflictelor și pentru consolidarea
statului de drept. Numai așa pot fi îndeplinite
obiectivele de dezvoltare durabilă și atinse țintele
acestora până în 2030, în conformitate cu
aspirațiile globale post-2015, pentru a asigura o
lume mai bună generațiilor viitoare.
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