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Zinātne pilsētā
Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā 



PULCHRA 

This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 824466

Sadarbība –
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Veiksmīgai ilgtspējīgas attīstības programmai ir nepieciešama partnerība starp

valdībām, privāto sektoru un pilsonisko sabiedrību. Šī iekļaujošā partnerība, kuras

pamatā ir principi un vērtības, kopīgs redzējums un kopīgi mērķi, kuru centrā ir

cilvēki un planēta, ir jāorganizē globālā, reģionālā, valsts un vietējā līmenī.
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Nepieciešama steidzama rīcība, lai mobilizētu, novirzītu/pārorientētu un atbloķētu triljonu

dolāru apjoma privāto resursu transformējošo spēku, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības

mērķus. Ilgtermiņa ieguldījumi, tostarp tiešās ārvalstu investīcijas, ir nepieciešamas

kritiskajās/svarīgākajās nozarēs, īpaši jaunattīstības valstīs. Pie tām pieder ilgtspējīga

enerģija, infrastruktūra un transports, kā arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

Valsts sektoram būs jānosaka skaidrs virziens. Kontroles un uzraudzības sistēmas,

noteikumi un motivēšanas struktūras, kas ļauj veikt šādus ieguldījumus, ir jāpārstrukturē,

lai piesaistītu jaunas investīcijas un stiprinātu ilgtspējīgu attīstību. Būtu jāstiprina valstu

uzraudzības mehānismi, piemēram, augstākās revīzijas iestādes un likumdevēju

uzraudzības funkcijas.
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Kāds ir mērķis?

Atdzīvināt globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai.

Kāpēc?

2015. gadā pasaules līderi pieņēma Ilgtspējīgas attīstības programmu

2030.gadam, kuras mērķis ir izbeigt nabadzību, novērst nevienlīdzību un cīnīties ar

klimata pārmaiņām. Mums visiem ir jāapvienojas - valdībām, pilsoniskajai

sabiedrībai, zinātniekiem, akadēmiskajām aprindām un privātajam sektoram -, lai

sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus.

Kāpēc man tas ir svarīgi?

Mēs visi esam šajā kopā. Darba kārtība ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem ir

universāla un aicina visas valstis - gan attīstītās valstis, gan jaunattīstības valstis -

rīkoties, lai neviens netiktu atstāts novārtā.
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Kādu progresu esam panākuši līdz šim?

Atbalsts IAM īstenošanai pieaug, taču joprojām pastāv lielas problēmas. Arvien

lielākai daļai pasaules iedzīvotāju ir pieejams internets, un ir izveidota vismazāk

attīstīto valstu tehnoloģiju banka, tomēr digitālā plaisa saglabājas.

Kas mums kā partneriem būtu jādara, lai sasniegtu paredzēto?

Mums būs jāmobilizē gan esošie, gan papildu resursi - tehnoloģiju attīstība, finanšu

resursi, potenciāla palielināšana -, un attīstītajām valstīm būs jāizpilda savas OAP

(oficiālās attīstības palīdzība) saistības. Daudzpusējai partnerībai būs izšķiroša

loma, lai izmantotu IAM savstarpējās saiknes, lai uzlabotu to efektivitāti un ietekmi

un paātrinātu progresu mērķu sasniegšanā.
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Kā varam nodrošināt nepieciešamo resursu efektīvu mobilizēšanu un

uzraudzību?

Tas galvenokārt būs valstu pienākums. Katrā valstī regulāri būs jāveic progresa

pārskati, iesaistot pilsonisko sabiedrību, uzņēmējus un dažādu interešu grupu

pārstāvjus. Reģionālā līmenī valstis dalīsies pieredzē un risinās kopīgus

jautājumus, savukārt katru gadu Apvienoto Nāciju Organizācijā, Augsta līmeņa

politiskajā forumā par ilgtspējīgu attīstību, tās izvērtēs progresu pasaules līmenī,

identificējot nepilnības un jaunās problēmas, un rekomendēs veikt korektīvus

pasākumus.
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Ko mēs varam darīt?

Pievienojieties/izveidojiet grupu savā vietējā kopienā, kas atbalsta mobilizētu rīcību,

lai īstenotu IAM. Mudiniet savas valdības sadarboties ar uzņēmumiem, lai īstenotu

IAM.

Reģistrējiet savas iniciatīvas IAM partnerību platformā, lai informētu, izglītotu,

izveidotu tīklu un iedvesmotos! https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships

https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships
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Skaitļi un fakti

• Oficiālā palīdzība attīstībai 2017.gadā bija 146,6 miljardi ASV dolāru. Tas nozīmē

samazinājumu par 0,6 procentiem reālā izteiksmē salīdzinājumā ar 2016.gadu.

• 79 % importa no jaunattīstības valstīm tiek ievesti attīstītajās valstīs bez

nodokļiem.

• Jaunattīstības valstu parāda slogs joprojām ir stabils - aptuveni 3 procenti no

eksporta ieņēmumiem.

• Interneta lietotāju skaits Āfrikā pēdējo četru gadu laikā ir gandrīz dubultojies.

• 30 procenti pasaules jauniešu ir tā saucamie „digitālie pilsoņi”, kuri darbojas

tiešsaistē vismaz piecus gadus.

• Bet vairāk nekā četri miljardi cilvēku neizmanto internetu, un 90 procenti no viņiem

ir no jaunattīstības valstīm.
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17. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniedzamie rezultāti

Finanses

17.1 Pastiprināt vietējo resursu mobilizāciju, tostarp sniedzot starptautisku atbalstu

jaunattīstības valstīm, lai uzlabotu iekšzemes potenciālu nodokļu un citu ieņēmumu

iekasēšanai.

17.2 Attīstītajām valstīm pilnībā jāīsteno savas OAP saistības, tostarp daudzu attīstīto

valstu apņemšanos sasniegt mērķi - 0,7 % no OAP/NKI (nacionālais kopienākums)

jaunattīstības valstīm un 0,15–0,20 % no OAP/NKI vismazāk attīstītajām valstīm. OAP

sniedzēji tiek aicināti apsvērt iespēju izvirzīt mērķi nodrošināt vismaz 0,20 % no OAP/NKI

vismazāk attīstītajām valstīm.

17.3 Mobilizēt jaunattīstības valstīm paredzētus papildu finanšu resursus no vairākiem

avotiem.

17.4 Palīdzēt jaunattīstības valstīm sasniegt ilgtermiņa parādu ilgtspēju, izmantojot

koordinētu politiku, kuras mērķis veicināt parāda finansēšanu, parāda atvieglojumus un

parāda pārstrukturēšanu, ja nepieciešams, un risināt nabadzīgo valstu ar lieliem ārējiem

parādiem parādu grūtību/ krīzes mazināšanas problēmu.

17.5 Pieņemt un īstenot investīciju veicināšanas režīmus vismazāk attīstītajām valstīm.
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Tehnoloģijas

17.6 Uzlabot ziemeļu-dienvidu, dienvidu-dienvidu un trīspusēju reģionālo un

starptautisko sadarbību zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jomā un piekļuvi tām, kā

arī veicināt/palielināt zināšanu apmaiņu uz savstarpēji saskaņotiem noteikumiem,

tostarp uzlabojot esošo mehānismu koordināciju, jo īpaši Apvienoto Nāciju

Organizācijas līmenī, un izmantojot globālu tehnoloģiju veicināšanas mehānismu.

17.7 Veicināt videi nekaitīgu tehnoloģiju izstrādi, nodošanu, izplatīšanu

jaunattīstības valstīs ar izdevīgiem nosacījumiem, tostarp ar atlaidēm un

atvieglotiem nosacījumiem, saskaņā ar savstarpējām vienošanām.

17.8 Līdz 2017.gadam pilnībā īstenot tehnoloģiju banku un zinātnes, tehnoloģiju

un inovāciju potenciāla veidošanas mehānismu vismazāk attīstītajās valstīs un

uzlabot progresīvo tehnoloģiju, jo īpaši informācijas un komunikāciju tehnoloģiju,

izmantošanu.

17. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniedzamie rezultāti
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Potenciāla attīstīšana

17.9 Pastiprināt starptautisko atbalstu efektīvai un mērķtiecīgai potenciāla

attīstīšanai jaunattīstības valstīs, lai atbalstītu valsts plānus visu ilgtspējīgas

attīstības mērķu īstenošanai, tostarp izmantojot ziemeļu-dienvidu, dienvidu-dienvidu

un trīspusēju sadarbību.

17. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniedzamie rezultāti
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Tirdzniecība

17.10 Pasaules tirdzniecības organizācijas ietvaros veicināt universālu, uz

noteikumu ievērošanu balstītu, atklātu, nediskriminējošu un vienlīdzīgu

daudzpusēju tirdzniecības sistēmu, tostarp noslēdzot sarunas saskaņā ar Dohas

attīstības programmu.

17.11 Ievērojami palielināt jaunattīstības valstu eksportu, jo īpaši ar mērķi līdz

2020.gadam divkāršot vismazāk attīstīto valstu daļu pasaules eksportā.

17.12 Īstenot savlaicīgu beznodokļu un bez kvotu piekļuves tirgus ieviešanu visām

vismazāk attīstītajām valstīm saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas

lēmumiem, tostarp nodrošinot, ka preferenciālie izcelsmes noteikumi, kas

piemērojami importam no vismazāk attīstītajām valstīm, ir pārredzami un vienkārši,

un veicināt piekļuvi tirgum.

17. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniedzamie rezultāti
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Sistēmiski jautājumi

Politiskā un institucionālā saskaņotība/ konsekvence

17.13 Uzlabot pasaules makroekonomisko stabilitāti, tostarp koordinējot un

saskaņojot politiku.

17.14 Uzlabot politikas saskaņotību ilgtspējīgai attīstībai.

17.15 Respektējiet katras valsts politisko telpu un vadību, lai izveidotu un īstenotu

nabadzības izskaušanas un ilgtspējīgas attīstības politiku.

17. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniedzamie rezultāti
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Daudzpusējā partnerība

17.16 Uzlabot globālo partnerību ilgtspējīgai attīstībai, ko papildina daudzpusējā

partnerība, kas mobilizē un apmainās ar zināšanām, dalās ar pieredzi, tehnoloģijām

un finanšu resursiem, lai atbalstītu ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu visās

valstīs, jo īpaši jaunattīstības valstīs.

17.17 Veicināt un popularizēt efektīvu valsts, valsts - privāto partnerību un

pilsoniskās sabiedrības partnerību, balstoties uz partnerattiecību pieredzi un

resursu nodrošināšanas stratēģijām.

17. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniedzamie rezultāti
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Dati, uzraudzība un atbildība

17.18 Līdz 2020. gadam uzlabot potenciāla izaugsmes atbalstu jaunattīstības

valstīm, tostarp vismazāk attīstītajām valstīm un mazo salu jaunattīstības valstīm,

lai ievērojami palielinātu augstas kvalitātes, savlaicīgu un ticamu datu pieejamību,

sadalot tos pēc ienākumiem, dzimuma, vecuma, rases, etniskās piederības,

migrācijas statusa, invaliditātes, ģeogrāfiskās atrašanās vietas un citām pazīmēm,

kas ir būtiskas valstu kontekstā.

17.19 Līdz 2030. gadam balstīties uz esošajām iniciatīvām, lai izstrādātu

ilgtspējīgas attīstības progresa mērījumus, kas papildinātu iekšzemes kopproduktu,

un atbalstīt statistiskā potenciāla izaugsmi jaunattīstības valstīs.

17. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniedzamie rezultāti
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ANO partneri ilgtspējīgai 

attīstībai

United Nations Development 

Programme

Millennium Campaign

UN Department of Economic &amp 

Social Affairs

World Bank

UN Children”s Fund

UN Environment Programme

UN Population Fund

World Health Organization

International Monetary Fund

UN-HABITAT

Food &amp Agriculture 

Organization

International Fund for Agricultural 

Development

International Labour Organization

International Trade Centre

International Telecommunications 

Union

Joint UN Programme on HIV/AIDS

UN Conference on Trade and 

Development

UN Development Group

UN Educational, Scientific and 

Cultural Organization

UN Refugee Agency

UN Industrial Development 

Organization

UN Women

Office of the High Commissioner for 

Human Rights

UN Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near 

East

World Food Programme

World Meteorological Organization

World Trade Organization

World Tourism Organization

UN Office on Sport for 

Development and Peace

Reģionālas komisijas

Regional Commissions New York 

Office

Economic Commission for Africa

Economic Commission for Europe

Economic Commission for Latin 

America &amp the Carribean

Economic and Social Commission 

for Asia &amp the Pacific

Economic and Social Commission 

for Western Asia

Uzzini vairāk

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/overview.html
http://www.endpoverty2015.org/
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://www.worldbank.org/mdgs
http://www.unicef.org/mdg/
http://www.unep.org/
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap/icpd/MDGs
http://www.who.int/mdg/en/
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/mdg.htm
http://www.unhabitat.org/
http://www.fao.org/mdg/goals.asp
http://www.ifad.org/partners/orgs/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/bureau/exrel/mdg/
http://www.intracen.org/about/millennium-development-goals/
http://www.itu.int/ITU-D/ict/mdg/
http://www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Goals/MDG/default.asp
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2242&amplang=1
http://www.undg.org/
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/education-and-the-mdgs/
http://www.unhcr.org/pages/49e5a9e56.html
http://www.unido.org/what-we-do.html
http://www.unwomen.org/
http://www2.ohchr.org/english/issues/millenium-development/
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=630
http://www.wfp.org/
http://www.wmo.int/pages/themes/weather/developmentgoals.html
http://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/mdg_e/mdg_e.htm
http://www.unwto.org/tourism&ampmdgsezine/
https://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/sport/sportandmdgs
http://www.regionalcommissions.org/
http://new.uneca.org/
http://www.unece.org/mdg/welcome.html
http://www.eclac.cl/mdg/default.asp?idioma=IN
http://www.unescap.org/
http://www.escwa.un.org/
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Lai uzzinātu vairāk par mērķi #17 un pārējiem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, apmeklē: 

http://www.un.org/sustainabledevelopment

http://www.un.org/sustainabledevelopment

