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Първо бяха ЦХР



Целите на хилядолетието за 
развитие

• ЦХР са инструмент за действие, чрез тях се 
постига политически консенсус по общи 
цели. 

• ЦХР ясно приканват световните лидери към
обща отговорност спрямо всички хора, без 
оглед на националните граници.

• Те са конкретизирани във времето и са
взаимно свързани



Какво беше постигнато?
• Броят на хората, живеещи в крайна бедност, е намалял с повече 

от 50% до 836 млн. през 2015.
• Записването в начално училище в развиващите се страни 

достигна 91% през 2015 при 83% през 2000 г.
• Средният дял на жените в парламента се е удвоил в периода 

2000-2015. 
• Смъртността на деца под пет години е намаляла повече от 

наполовина.
• Смъртността на родилките е намаляла с 45% в световен мащаб.
• Новите случаи на заразяване с ХИВ са с 40% по-малко, от 3,5 

млн. до 2,1 млн. 
• През 2015 г. 91% от населението на света използва питейна 

вода с добро качество, сравнени със 75% през 1990 г.
• Официалната помощ за развитие от развитите държави се 

увеличи с 66%  и достигна 135,2 млрд. щатски долара.



Какъв беше обхватът?

• Осем цели – 7 от тях предназначени за 
правителствата и гражданите на развиващите 
се държави

• Осмата – Международно сътрудничество за 
развитие – за развитите. 

• Прилича на продължение на времето на 
колониализма – патернализъм, 
покровителство, традиционни връзки, 
продължение на национални външни 
политики със средствата на политиките за 
развитие.





• Сега целите са отново в пакет, между тях 
има връзки, постигането на една от целите 
зависи от постигането на другите. 

• По това си приличат с ЦХР. 

Новото е, че се разпределят доста по-
равномерно между 

- икономическите, 

- социалните и 

- екологичните проблеми



Групиране по акценти

• Достойнство: край на бедността и борба с 
неравенствата

• Хората: здраве, знания и включване на жените и 
децата

• Благоденствие: силна, включваща и 
трансформираща икономика

• Планетата: опазване на нашите екосистеми за 
всички общества и за нашите деца

• Справедливост: сигурност, мир и силни институции
• Партньорство: глобална солидарност за устойчиво 

развитие 



Групиране по теми

1. Бедност Цел 1, 10

2. Здраве и благоденствие Цел 2, 3, 6 

3. Образование, умения Цел 4, 8 

4. Сигурен свят Цел 5, 16

5. Устойчивост Цел 7, 9, 11, 12, 17

6. Околна среда Цел 13,14, 15



Целите на устойчивото развитие са
17 със 169 подцели, които ще се 

измерват с около 240 статистически 
показателя



Между тях има връзка



На адрес:

За взаимовръзките виж научно изследване на 
адрес:

https://www.icsu.org/publications/a-guide-to-
sdg-interactions-from-science-to-
implementation



Изпълнение

• ЮНКТАД изчислява - ще струва по 3 до 5 
трлн долара годишно.

• Официална помощ за развитие до 0,7% от 
БВП 

• Международната търговия - СТО

• Облекчаване и преструктуриране на 
външния дълг

• Създава се Механизъм за осигуряване на 
технологии



• На глобално равнище основната роля по 
мониторинг на изпълнението на ЦУР е поета 
от Политическия форум на високо равнище 
по устойчивото развитие /HLPF/. 

• Дейността на HLPF се подпомага от 
изготвянето на годишни доклади на 
Генералния секретар на ООН. 

• Изпълнението на целите ще се следи с 
помощта на глобални показатели. 

• Глобалната индикаторна рамка -244 
показателя - е съгласувана от Статистическата 
комисия на ООН през 2016 г. и е приета от 
ИКОСОС и ОС на ООН. 



ЦУР са за всички – регионално 
равнище

• Отговорът на ЕС към Програма 2030  е в две 
посоки: 

- Да адаптира ЦУР към европейската 
политическа рамка и приоритетите на 
Комисията – 10 приоритета;

- Да започне приспособяване на дългосрочното 
развитие по сектори за периода след 2020.

- Индикаторна рамка на ЕС виж на адрес: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/276524
/7736915/EU-SDG-indicator-set-with-cover-note-
170531.pdf

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/276524/7736915/EU-SDG-indicator-set-with-cover-note-170531.pdf


• The section dedicated to sustainable 
development in the EU on Eurostat's website 
will be adapted, while the Sustainable 
Development Indicators used so far to 
monitor the EU sustainable development 
strategy will be frozen. 



Стратегически стъпки

• Глобалната стратегия на Европейския съюз
https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrate
gy/files/eugs_bg_version.pdf
• Нов европейски консенсус за развитие
http://europe.bg/bg/articles/news/2017/06/30/no
viyat-evropeyski-konsensus-za-razvitie-nashiyat-
svyat-nasheto-dostoynstvo
Подготовка на споразумение След Котону
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?p
ubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
583.902+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_bg_version.pdf
http://europe.bg/bg/articles/news/2017/06/30/noviyat-evropeyski-konsensus-za-razvitie-nashiyat-svyat-nasheto-dostoynstvo
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-583.902+01+DOC+PDF+V0//BG&language=BG


Национално равнище

• Предвиждат се прегледи на напредъка на национално, 
регионално и глобално ниво. 

• Прегледите са доброволни, ръководени от всяка една 
страна, като се отчитат различните степени на развитие, 
способности и приоритети. 

• Предвидена е глобална структура на отчетност, 
включваща приноса на всички равнища – местно, 
национално, регионално и завършваща с Политическия 
форум на ООН на високо ниво. 

• За отчитане се използват показателите, разработени от 
Статистическата комисия на ООН. Изработени са 244 
показатели за наблюдение на 169-те задачи на Целите 
за устойчиво развитие. 


