Implementohet nga:

Në bashkëpunim me:

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm
Çka janë ato dhe pse janë aq të rëndësishme?

17

objektiva globale

169

tregues të synuar

232

indikatorë

Nga Objektivat e Zhvillimit të
Mijëvjeçarit

Tek Objektivat e
Zhvillimit të
Qëndrueshëm të
propozuara nga
Organizata e Kombeve
të Bashkuara në vitin
2015

Drejt përmbushjes së
Agjendës 2030!

Objektivat për Zhvillimin e
Qëndrueshëm bazohen në plotësimin e
të drejtave të njeriut, në arritjen e
barazisë gjinore dhe në fuqizimin e rolit
të grave dhe vajzave në shoqëri. Ato
përfshijnë në mënyrë të pandashme dhe
të ekulibruar tre dimensionet e Zhvillimit
të Qëndrueshëm: dimensionin
ekonomik, shoqëror dhe mjedisor.

Rrugëtimi deri tek Objektivat e Zhvillimit të
Qëndrueshëm
1972

U krijua Programi i Mjedisit i Kombeve të Bashkuara (UNEP), duke krijuar për herë të parë
sinergji në mes të mbrojtjes së mjedisit dhe zhvillimit.

1980

Strategjia Botërore e Konzervimit (WCS) zhvilloi konceptin e "zhvillimit të qëndrueshëm" dhe
përcaktoi varfërinë, presionin e rritjes së popullsisë, pabarazitë sociale dhe kushtet e
tregtisë ndërkombëtare si burimet kryesore të shkatërrimit të mjedisit

1987

Raporti i Brundtland-it "E ardhmja jonë e përbashkët" përcakton zhvillimin e qëndrueshëm si
një "mënyrë zhvillimi që plotëson nevojat e gjeneratës së tanishme, pa kompromentuar
aftësinë e gjeneratave të ardhshme për të përmbushur nevojat e tyre", si dhe vendosi një
raport të drejtpërdrejt në mes të çështjeve shoqërore, ekonomike, dhe çështjeve mjedisore.

1988

U krijua Paneli Ndërkombëtar për Ndryshimet Klimatike (IPCC) dhe u ngarkua me
vlerësimin shkencor të procesit të ngrohjes globale.

1992

U adaptua Agjenda 21 nga krerët e shteteve në Samitin e Tokës të mbajtur nga OKB në Rio
de Janeiro. Aty u themelua Komisioni për Zhvillimin e Qëndrueshëm (UNCSD) që përmban
Deklaratën e Rio-s për Mjedisin dhe Zhvillimin; Konventën Kornizë të OKB-së për
Ndryshimet Klimatike; Konventa mbi Diversitetin Biologjik; si dhe deklaratën e menaxhimit të
pyjeve.

1994

Në Kajro u mbajt Konferenca Ndërkombëtare për Popullsinë dhe Zhvillimin, duke krijuar
qasje universale në planifikimin familjar deri në vitin 2015 dhe forcimin e autonomisë së
grave si qëllime me prioritet për të ardhmen.

1995
1996
1997
2000
2002
2005
2010
2012

128 krerët e shteteve miratuan Deklaratën për Zhvillimin Social të vendosur në Samitin
Botëror për Zhvillimin Social të mbajtur në Kopenhagë; duke synuar t'i japin fund varfërisë,
papunësisë dhe dezintegrimit social.
Në Stamboll në UN City Summit, shtetet pjesëmarrëse u zotuan të përqëndroheshin në
urbanizim, duke synuar strehim të mjaftueshëm për të gjithë dhe vendbanime të
qëndrueshme.
Forumi Botëror i Ujit u themelua në Marrakeç, me qëllim që të ndikojë në agjendën politike
ndërkombëtare për çështje të ujit.
Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit janë vendosur nga OKB në Nju Jork. Tetë qëllimet janë
si më poshtë: varfëria dhe uria; edukimi primar; barazia gjinore; vdekshmëria foshnjore;
shëndeti i nënës; sëmundjet; qëndrueshmëria mjedisore dhe partneritetin global.
Filloi të zhvillohet partneriteti me shoqërinë civile (komunitetet lokale, qytetarët, kompanitë,
etj.) pas përfundimit të Samitit Botëror në Johanesburg.
Hyri në fuqi Protokolli i Kiotos.
Është miratuar një plan për ruajtjen e biodiversitetit dhe është krijuar një platformë
ndërqeveritare për politikat e shkencës mbi biodiversitetin dhe shërbimet e ekosistemeve në
Konferencën e 10-të të palëve në Nagoya.
Njëzet vjet pas Rio, u mbajt Konferenca e OKB-së për Zhvillimin e Qëndrueshëm; duke u
fokusuar në ekonominë e gjelbër dhe në kuadrin institucional për zhvillim të qëndrueshëm.
Kolumbia propozoi idenë e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm.

2013

Grupi i Hapur i Punës i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së për Objektivat e Zhvillimit
të Qëndrueshëm filloi të punojë për të identifikuar objektivat specifike.

2015

Të gjitha vendet e OKB-së miratuan Agjendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, që
përfshin 17 SDG-të, 169 tregues të synuar dhe 232 indikatorë.

Çfarë kemi bërë ne në Kosovë për Objektivat e Zhvillimit
të Qëndrueshëm?

2014

2013
Filloi faza e parë e konsultimit
"Debati pas 2015" dhe Kosova
u zgjodh për të kontribuar si një
nga vendet ku kontributet e
drejt për drejta nga qytetarët u
përmblodhen dhe u ndanë me
selinë e OKB-së. Më shumë se
9 000 njerëz (të rinj, gra, shoqëri
civile) u intervistuan për
shqetësimet rreth mundësive të
barabarta dhe çështjeve të
pabarazisë.
Rezultatet
u
përfshinë në Raportin Global
"Një milion zëra - bota që
duam".

Në tetor 2015, në
ditëlindjen e 70-të të
OKB-së, autoritetet e
Kosovës, bashkësia
ndërkombëtare dhe
udhëheqësit e
shoqërisë civile
lansuan OZHQ-të në
një ceremoni të
kryesuar nga krerët
më të lartë shtetëror.

2015

Filloi faza e dytë e
studimit, duke kërkuar të
përfshihej thellë në
shkaqet e sfidave që
ekzistojnë në Kosovë,
duke u fokusuar në
punësimin dhe arsimin.

OZHQ-të janë të
integruara në
"Strategjinë
Zhvillimore
Kombëtare
2016-2021",
"Agjendën për
Reforma Evropiane "
dhe "Marrëveshjen e
Stabilizim Asociimit".

2016

2015
Udhëheqësit botërorë
miratuan Objektivat e
Zhvillimit të
Qëndrueshëm në OKB.

Kuvendi i Kosovë
adopton Rezulutën
për Objektivat e
Zhvillimit të
Qëndrueshëm

Kosova themelon
Këshillin për Zhvillim
të Qëndrueshëm

2018

2018

PA VARFËRI

ZERO URI

SHËNDET I
MIRË DHE
MIRËQENIE

Cilat janë 17 Objektivat e Zhvillimit të
Vaksinoni familjen tuaj për t'i
Dhuroni gjërat që nuk i
Shmangni hedhjen e ushqimit
mbrojtur ata dhe për të
Qëndrueshëm?
përdorni
përmirësuar shëndetin publik
ARSIM CILËSOR
Ndihmoni fëmijët në komunitetin tuaj për të mësuar shkrimin
dhe leximin

ENERGJI E PËRBALLUESHME
DHE E PASTËR
Përdorni vetëm pajisje
dhe llamba efiçiente

ZVOGËLIMI I
PABARAZIVE

Ngrini zërin tuaj kundër
diskriminimit

VEPRIM PËR
KLIMËN
Edukoni të rinjtë për ndryshimet
klimatike për t'imësuar ata për
zhvillimin dhe praktikat e qëndrueshme që nga fillimi

PAQE,
DREJTËSI, INSTITUCIONE TË
FORTA
Përdorni të drejtën tuaj për të
zgjedhur udhëheqësit në vendin
tuaj dhe komunitetin lokal

BARAZI
GJINORE
Raportoni gjuhën dhe sjelljet me
karakter seksual

PUNË
DINJITOZE
DHE RRITJE
EKONOMIKE

Bleni nga kompanitë e gjelbërta
që janë punëdhënës që ofrojnë
mundësi të barabarta për të
gjithë

QYTETE DHE
KOMUNITETE
TË QËNDRUESHME

Grahni biçikleten, ecni, ose
përdorni transportin publik për të
mbajtur ajrin e qytetit
tonë të pastër

JETA
NËN UJË
Shmagni qeset plastike për t'i
mbajtur oqeanet të sigurt dhe
të pastër

PARTNERITET
PËR
OBJEKTIVAT
Informohu vazhdimisht për
OZHQ-të dhe përkushtohu të
japësh kontribut të vazhdueshëm në përmbushjen e tyre

UJË I PASTËR
DHE
KANALIZIME
Shmangni humbjen e ujit

INDUSTRI,
INOVACION
DHE INFRASTRUKTURË
Mendoni për mënyra inovative për ripërdorimin ematerialeve të vjetra

KONSUM DHE
PRODHIM I
PËRGJEGJSHËM
Ricikloni letrën, plastiken,
gazin dhe aluminin

JETA NË
TOKË
Mbillni një dru dhe ndihmoni
në mbrojtjen e mjedisit

Kjo broshurë realizohet në kuadër të
projektit ‘Sustainably Developing (Local)
Governments
for
Sustainable
Development Goals’, projekt ky që
implementohet nga Instituti për Politika
Zhvillimore – INDEP përmes grantit të
dhënë nga Deutsche Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ)
GmbH - GIZ dhe i financuar nga Qeveria e
Republikës Federale të Gjermanisë.

