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BJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË 
QËNDRUESHËM
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Zhdukja e  varfërisë në të gjitha format kudo.

Zhdukja e urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimit të ushqyerjes si 
dhe nxitja e bujqësisë së qëndrueshme.
Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitja e mirëqenies për të gjithë njerëzit e 
çdo moshe.
Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të drejtë si dhe nxitja e mundësive 
për mësim gjatë gjithë jetës për të gjithë.
Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave.

Sigurimi dhe administrimi i qëndrueshëm i ujësjellës-kanalizimeve për të gjithë.

Sigurimi i lidhjes me energji të përballueshme, të sigurt, të qëndrueshme dhe 
moderne për të gjithë.
Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme 
si dhe e punësimit të plotë dhe produktiv dhe punës së denjë për të gjithë.
Ndërtimi i infrastrukturave rezistuese, nxitja e industrializimit gjithëpërfshirës dhe 
të qëndrueshëm dhe nxitja e novacionit.
Zvogëlimi i pabarazisë brendapërbrenda vendeve dhe mes tyre.

Kthimi i qyteteve dhe vendbanimeve gjithëpërfshirëse, të parrezikshme, 
rezistuese dhe të qëndrueshme.
Sigurimi i modeleve të qëndrueshme të konsumit dhe prodhimit.

Marrja e masave për të luftuar ndryshimin klimatik dhe efektin e tij.

Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i oqeaneve, deteve dhe burimeve detare për 
zhvillimin e qëndrueshëm.
Mbrojtja, restaurimi dhe nxitja e përdorimit të qëndrueshëm të ekosistemeve 
tokësore; administrimi i qëndrueshëm i pyjeve; lufta kundër kthimit të hapësirave 
në shkretëtirë dhe ndalimi dhe kthimi pas i procesit të degradimit të tokës si dhe 
ndalimi i humbjes së biodiversitetit.
Nxitja e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, 
ofrimi i mundësisë për drejtësi për të gjithë dhe ngritja e institucioneve të 
efektshme, llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet.
Fuqizimi i mënyrave të vënies në zbatim dhe rigjallërimi i partneritetit botëror për 
zhvillim të qëndrueshëm.
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Në 25 shtator 2015, shtetet miratuan 17 objektiva për  zhdukjen e varfërisë dhe mbrojtjen e planetit tonë, si dhe sigurimin e mirëqenies për të gjithë 

si pjesë e axhendës së re të zhvillimit të qëndrueshëm. Çdo objektiv ka tregues specifik ,që duhen arritur brenda 15 viteve të ardhshme.

Duhet të angazhohemi të gjithë ne për realizimin e këtyre objektivave përfshi këtu qeveritë, sektorin privat  , shoqërinë civile dhe çdo individ .


