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Ներածություն

 

Թանկագին բարեկամ.
Քեզ համար պատրաստված այս ուղեցույցը ներկայացնում է Կայուն զարգացման գլոբալ 

նպատակները։ Այդ նպատակներն անդամ պետությունները սահմանել են որպես 

առաջնահերթություններ ողջ մարդկության և մեր մոլորակի համար՝ օգնելու առաջիկա 15 

տարվա ընթացքում բոլորի համար ավելի լավ աշխարհի կառուցմանը։ Երկրների առաջնորդներն 

այդ գործն արել են ողջ աշխարհի կազմակերպությունների ու միլիոնավոր մարդկանց, ներառյալ՝ 

երեխաների և երիտասարդների աջակցությամբ։

Այս ուղեցույցի նպատակն է՝ օգնել, որ դու ընկալես Նպատակները, հասկանաս, թե ինչպես են 

դրանք ազդում հենց քո՛ կյանքի վրա, և պարզես, թե ինչ կարող ես անել ամեն օր, որ 

Նպատակներին հասնելու գործում օգնես քո երկրի կառավարությանը։ 

Նպատակները պետք է առաջընթաց ապահովեն այսօր մեր աշխարհում եղած խոշոր 

մարտահրավերների հաղթահարման հարցում, սակայն մենք դրանց կարող ենք հասնել միայն 

ողջ մարդկության օգնությամբ. անձամբ քո, ընտանիքիդ անդամների, ուսուցիչներիդ, 

ընկերներիդ, քո համայնքի, քույրերիդ ու եղբայրներիդ մասնակցությամբ։ Շատ կարևոր է, որ 

բոլորս մտածենք, թե ինչ կարող ենք անել՝ նպաստելու Նպատակներին հասնելու գործին։ Հիշիր, 

որ նույնիսկ փոքր քայլերը կարող են գումարվել և վերածվել մեծ առաջընթացի, եթե ներգրավված 

լինեն միլիոնավոր մարդիկ՝ աշխարհով մեկ։ 

Այս փաստաթուղթը մեզ նաև կօգնի հասկանալ, թե երեխաներն ու երիտասարդներն ինչ են 

մտածում այս Նպատակների մասին, ի՞նչն է ամենակարևորը հենց քեզ համար, ի՞նչ քայլեր պետք 

է ձեռնարկել, որ բարելավվի բոլորի կյանքը, և ինչպե՞ս կարող ենք աշխատել միասին՝ նպաստելու 

Նպատակների իրականացմանն ու ավելի լավ աշխարհի ստեղծմանը՝ հանուն այսօրվա և 

ապագայի։ 

Հույս ունենք, որ կհավանե
ս այս ուղեցույցը, 

և շնորհակալ ենք քո մասնա
կցության համար։

«Հանուն Լատինական Ամերիկայի և 

Կարիբյան ավազանի երկրների երեխաների» 

համաշխարհային շարժում



Ի՞նչ պետք է իմանաս նախքան սկսելը

* Եթե ուզում ես ավելին իմանալ ՀԶՆ-ների հաջողության և այն մասին, 
 թե ինչպես են դրանք համատեղվում Գլոբալ նպատակների հետ, հրավիրում 
 ենք մեր «Հավելված» բաժին, որտեղ կգտնես կարևոր տեղեկություններ։

Միավորված ազգերի կազմակերպություն (ՄԱԿ)
Ստեղծվել է 1945 թվականին։ Այն գոյություն ունեցող ամենամեծ 
միջազգային կազմակերպությունն է, որին անդամակցում են 
աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունները։ ՄԱԿ-ի անելիքներից է՝ 
աշխարհում խաղաղության ու անվտանգության պահպանումը, 
բոլորիս կյանքի վրա ազդող խնդիրների լուծմանն օժանդակելը, 
յուրաքանչյուրի (ներառյալ՝ երեխաների և երիտասարդների) 
մարդկային իրավունքների նկատմամբ հարգանքի խթանումը, 
ինչպես նաև երկրներին աջակցության տրամադրումը, որպեսզի 
նրանք միասին աշխատեն հանուն այս նպատակների։

ՄԱԿ-ի անդամ պետություններ
Այն երկրները, որոնք անդամակցում են Միավորված ազգերի 
կազմակերպությանը։ 2015 թվականին ՄԱԿ-ի անդամ 
պետությունները 193-ն էին։ 

Հազարամյակի գագաթնաժ
2000 թվականին ՄԱԿ-ին այն ժամանակ անդամակցող 189 
պետությունների ներկայացուցիչները հանդիպեցին՝ 
ընդունելու Հազարամյակի հռչակագիրը։ Այս Հռչակագրով 
ստեղծվեց մի համաշխարհային դաշինք՝ պայքարելու 
աղքատության դեմ։ Հանդիպումից հետո մշակվեցին այն 
նպատակները, որոնք այսօր մեզ հայտնի են որպես 
Հազարամյակի զարգացման նպատակներ։

Հազարամյակի զարգացման նպատակներ (ՀԶՆ-ներ)*
ՀԶՆ-ները պետությունների կողմից սահմանված ութ 
նպատակներ են՝ կոչված ուղղորդելու մի շարք խնդիրների 
լուծման ուղղությամբ միջազգային կազմակերպությունների և 
պետությունների կողմից գործադրվող ջանքերը։ Այդ ջանքերը, 
մասնավորապես, ուղղված են աշխարհում աղքատության ու 
սովի դեմ պայքարին, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի պես հիվանդությունների 
վերացմանը, գենդերային հավասարության առաջմղմանը, 
դպրոց հաճախող երեխաների թվի ավելացմանը։ 

Ենթադրվում էր, որ այս նպատակները կիրականացվեն մինչև 2015 
թվականը, և չնայած արձանագրված մեծ առաջընթացին անելիք 
դեռևս կա։ 

Ժամանակ առ ժամանակ անդամ պետությունները զեկույցներ են 
ուղարկում ՄԱԿ այն մասին, թե այս նպատակներին հասնելու 
համար ինչ աշխատանքներ են իրականացնում։ ՄԱԿ-ն 
ուսումնասիրում է պետությունների առաջընթացը և գնահատում 
նպատակներին հասնելու գործում նրանց հաջողությունները։

Գլոբալ նպատակները՝ հանուն կայուն զարգացման
Չնայած ՀԶՆ-ներին հասնելու ժամանակահատվածն ավարտվեց 
2015 թվականին, աշխարհը և մեր երկրների կառավարությունները 
դեռ պիտի ջանքեր գործադրեն՝ ՀԶՆ-ները ողջ մարդկության համար  
լիարժեք իրականություն դարձնելու համար, ինչպես նաև լուծելու 
նոր ծագած հարցերն ու հիմնախնդիրները։ 

Օրինակ, աշխարհում բազմաթիվ մարդիկ (ավելի քան 1 միլիարդ 
մարդ) շարունակում են ապրել աղքատության մեջ, և շատերը 
տուժում են անհավասարությունից, անարդար վերաբերմունքից ու 
խտրականությունից։ 

Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում ՄԱԿ-ը քննարկում էր, թե 
որոնք պիտի լինեն այն համաշխարհային առաջնահերթությունները, 
որոնց անհրաժեշտ կլինի հասնել հաջորդ 15 տարվա՝ 2016-ից 2030 
թվականների ընթացքում։ Այդ առաջնահերթություններն այժմ 
կոչվում են Կայուն զարգացման գլոբալ նպատակներ կամ Գլոբալ 
նպատակներ։ Սահմանված է 17 Գլոբալ նպատակ, որոնք 
վերաբերում են աշխարհի համար կարևոր մի շարք հարցերի, 
ներառյալ՝ ծայրահեղ աղքատության վերացումը, բոլոր երեխաների 
համար լավ կրթության հասանելիությունը, բոլորի համար հավասար 
հնարավորությունների ապահովումը և սպառման ու 
արտադրության ավելի անվնաս այնպիսի եղանակների խթանումը, 
որոնք կօգնեն մեր մոլորակը դարձնել ավելի մաքուր և ավելի առողջ։



Որո՞նք են կայուն զարգացման գլոբալ նպատակները

*Այս պահից 

սկսած՝ մենք 

դրանք կկոչեն
ք 

գլոբալ 
նպատակներ։

2000-2015 թվականներ
ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ (ՀԶՆ-ՆԵՐ)

2015-2030 թվականներ
ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԼՈԲԱԼ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

2015 թվականի հուլիսին անդամ պետությունները վերջնական 
համաձայնության եկան Գլոբալ նպատակների շուրջ։ Այս 
համաձայնության նպատակն է՝ հանձն առնել ջանքեր, որոնք 
կապահովեն, որ ամբողջ աշխարհում մարդիկ ավելի լավ ապրեն՝ 
միևնույն ժամանակ վնաս չպատճառելով մեր մոլորակին։ 
Առաջիկա 15 տարվա ընթացքում՝ 2015-ից 2030 թվականներին, 
պետությունները կաշխատեն այդ նպատակներին հասնելու 
ուղղությամբ։ Այս նպատակները, որոնք ՀԶՆ-ների 
«ժառանգորդներն» են, հայտնի են որպես Կայուն զարգացման 
գլոբալ նպատակներ։

Ինչպե՞ս են ընտրվել գլոբալ 
նպատակները
ՄԱԿ-ը գլխավորում էր մի Բաց աշխատանքային խումբ, որում 
ներգրավված էին անդամ պետությունների ներկայացուցիչներ. 
այս Խումբը 2013-ից 2014 թվականների ընթացքում 13 անգամ 
նիստ գումարեց։ Կրթության, առողջապահության, կլիմայի և այլ 
հարցերով տեխնիկական փորձագետների օժանդակությամբ այն 
քննարկեց մարդկության առջև ծառացած և բոլոր մարդկանց ու 
մեր մոլորակի կյանքի բարելավմանը խանգարող 
ամենահրատապ խնդիրները։ Միևնույն ժամանակ, հասարակ 
մարդկանց մասնակցությամբ քննարկումներ էին ծավալվում 
աշխարհի տարբեր մասերում, ինչը նրանց հնարավորություն էր 
տալիս արտահայտելու իրենց տեսակետները, թե ինչ պիտի 
ներառեն Գլոբալ նպատակները։ Ելնելով այս քննարկումների 
արդյունքներից՝ Բաց աշխատանքային խումբը ձևակերպեց 
նպատակներ և թիրախային ցուցանիշներ, որոնք 
անդրադառնում են մի շարք տարատեսակ թեմաների։ Օրինակ՝ 
ներառված որոշ թեմաներ վերաբերում էին ծայրահեղ 
աղքատության և սովի վերացմանը, մարդու իրավունքների 
պաշտպանության, խաղաղության, գենդերային հավասարության 
երաշխավորմանը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի ու բնական 
ռեսուրսների կայուն կառավարմանը։

Բաց աշխատանքային խմբի կողմից զեկույցի ներկայացումից 
հետո ՄԱԿ-ի բոլոր անդամ պետությունները հնարավորություն 
ստացան քննարկելու մշակված առաջարկը։ Նրանք 
համաձայնեցին, որ Բաց աշխատանքային խմբի առաջարկը լավ 
մշակված ու հավակնոտ ցանկ է, և որոշեցին հաստատել 17 
նպատակներ։ Նրանք գրեցին մի «Հռչակագիր», որով աշխարհին 
ներկայացրին Նպատակները, ինչպես նաև որոշ գաղափարներ 
այն մասին, թե Նպատակներն ինչպես պիտի կիրառվեն և 
մշտադիտարկվեն հաջորդ 15 տարվա ընթացքում, որ հնարավոր 
լինի տեսնել՝ արդյոք գրանցվո՞ւմ է որոշակի առաջընթաց։ 
Վերջապես, 2015 թվականի օգոստոսին անդամ պետությունները 
համաձայնության եկան Կայուն զարգացման գլոբալ նպատակների 
ամբողջական օրակարգի շուրջ և 2015 թ. սեպտեմբերի 25-ին Նյու 
Յորքում գտնվող ՄԱԿ-ի կենտրոնական գրասենյակում 
հանդիսավորապես հանձն առան իրականացնել դրանք։

Այս ուղեցույցը կբացատրի առաջարկված Գլոբալ նպատակները 
և յուրաքանչյուր նպատակի թիրախային ցուցանիշները։ 



Ի վերջո, ի՞նչ է կայուն 
զարգացումը, և ինչո՞ւ է 
այն կարեվոր

Ինչպիսի՞ աշխարհում ենք 
ցանկանում ապրել:

Կայուն զարգացումն այնպիսի զարգացում է, որը բարելավում է 
կենսապայմաններն այսօր՝ առանց վտանգելու ապագա 
սերունդների ռեսուրսները։

Զարգացումը կայուն ՉԻ ԼԻՆԻ այն դեպքում, եթե մենք ներկայում 
ծախսենք կամ օգտագործենք մեր բոլոր ռեսուրսները՝ ոչինչ 
չթողնելով ապագա սերունդներին։ Կայուն զարգացումը միասին 
աճելն է, մարդկանց մտածողությունը փոխելը և շրջակա 
միջավայրի մասին հոգ տանելը։

Կայուն զարգացում ապահովելու համար մենք պիտի աշխատենք 
միասին՝ հասնելու խոշոր փոփոխությունների, որոնց արդյունքում 
հասարակությունն ավելի արդար ու հավասար կդառնա։ Սրան 
հասնելու համար մեր երկրների առաջնորդները պիտի հանձն 
առնեն ապահովել այս փոփոխությունը, սակայն մենք էլ պիտի 
մեր ներդրումն ունենանք։ Օրինակ, պետք է մեր տեսակետներն 
արտահայտենք այն խնդիրների շուրջ, որոնք ազդում են 
երեխաների ու երիտասարդների վրա, վերլուծենք և բանավիճենք 
այն աշխարհի մասին, որի մասին երազում ենք թե՛ մեզ համար, 
թե՛ ապագա սերունդների։ Մենք նաև պարտավոր ենք այնպիսի 
դրական քայլեր կատարել մեր անձնական կյանքում, որոնք 
կնպաստեն կայուն զարգացմանը. օրինակ՝ հարգանքով 
վերաբերվել այլ մարդկանց և մեր մոլորակին։

ՋՈԱՆԱՅԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
Իմ ընկեր Ջոանան ու ես միասին ենք սովորում. 

նա միշտ մեծ խնամքով է վերաբերվում 

սեփական իրերին։ Նա գիտի, թե իր ծնողները 

որքան են վճարել՝ այդ իրերն իր համար ձեռք 

բերելու համար։ Ջոանան հիացած է իր 

ծնողներով։ Նրա հայրիկն աշխատում է 

ֆերմայում և չի օգտագործում 

թունաքիմիկատներ, որոնք վնաս են 

պատճառում երկրագնդին։ Նա գիտի, որ եթե 

մենք վնասենք հողն այսօր, այն պարզապես 

մեզ ոչինչ չի տա ապագայում։ Ջոանայի 

մայրիկը պանրի շատ համեղ տեսակներ է 

պատրաստում և մատչելի գնով վաճառում 

դրանք։ Նրանք միլիոնատեր չեն, սակայն 

ապրելու համար բավարար չափով վաստակում 

են։ Երբեք չեմ տեսել, որ Ջոանան մտածի այն 

մասին, թե հեռախոսի ինչ նոր մոդել գնի. 

փոխարենը՝ նա մտածում է իր ապագայի և այն 

մասին, թե ինչ կուզեր սովորել, չնայած դեռ 

ընտրություն չի կատարել գյուղատնտեսության 

և կրթության միջև։

Երեխաների ու երիտասարդների ձայնը կարևո՛ր է։
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V  ԵՐԵԽԱ
  ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ

  ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈ
ՒՆ

  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈ
ՒԹՅՈՒՆ

  ԳԵՆԴԵՐ

  ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈ
ՒՆ

  ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹ
ՅՈՒՆ

  ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱ
ՎՈՒՆՔՆԵՐ

  ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

V
V
V
V
V
V
V  
V

Մի րոպե...
Մինչ շարունակելը՝ հրավիրում ենք մի զվարճալի խաղի. 
փորձիր այս ԲԱՌԱԽՈՒՅԶ- ԳԼՈՒԽԿՈՏՐՈՒԿՈՒՄ 
գտնել թաքցված բառերը։

Բ
Ա
Ռ
Ա
Խ
ՈՒ
Յ
Զ
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ԵՐԵԽԱ. համաձայն ՄԱԿ-ի «Երեխայի իրավունքների մասին» 
կոնվենցիայի՝ երեխա է համարվում 18 տարին չլրացած 
յուրաքանչյուր անձ։

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ. այն ընդհանուր արդյունքները, որոնց ձգտում ենք 
հասնել՝ ներդնելով ջանքեր։ Մենք մշակում ենք թիրախային 
ցուցանիշներ, որպեսզի չափենք՝ հասնո՞ւմ ենք արդյոք այդ 
ընդհանուր արդյունքներին։

ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ. չափազանց կարևոր է, որ աշխարհը 
դառնա ավելի զարգացած, ապրելու համար ավելի խաղաղ և 
արդարություն ապահովող մի վայր։ Արդարության ապահովումը՝  
տարբերությունները հարգելն ու գնահատելն է՝ թույլ տալով, որ 
յուրաքանչյուրն ունենա սեփական իրավունքները երաշխավորելու 
միատեսակ հնարավորություն։

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. պետության գործողությունները՝ 
ուղղված հիմնախնդիրների լուծմանը և բնակչության շահերի 
պաշտպանությանը։

ԳԵՆԴԵՐ. այն ամենը, ինչ սահմանում է մեր անհատականությունը, 
ինքնությունը և բնույթը՝ որպես տղամարդ կամ կին։

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆ. մի վիճակ, երբ հիմնական կարիքները հարկ եղած 
չափով բավարարված չեն. օրինակ՝ սննդի, առողջապահության և 
կրթության հասանելիությունը։ 

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ. դա զգալու, լսելու, արտահայտվելու և 
որոշումների կայացման ընթացքում չանտեսվելու մեր իրավունքն է։ 
Մասնակցել՝ նշանակում է ինչ-որ բան անել այստեղ և այս պահին։

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ. իրավունքների այն համախումբը, որից 
օգտվելու իրավունք ունի ցանկացած մարդկային էակ՝ իր 
սաղմնավորման պահից սկսած։ Դրանք հիմնված են երկու 
հիմնարար արժեքնեի՝ հավասարություն և մարդկային 
արժանապատվություն վրա։

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ. որևէ երկրի կազմակերպման ձևը։ Այն ունի 
սահմանված տարածք, բնակչություն, կառավարություն և օրենքներ, 
որոնք ուղղորդում են քաղաքականությունները և 
հաստատությունները։
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Նպատակ 1
Աղքատության վերացում
Ամենուրեք վերացնել աղքատությունը՝ իր բոլոր ձևերով 
ու դրսևորումներով

Ինչո՞ւ է սա կարևոր երեխաների
ու երիտասարդների համար։

Նպատակ 1-ի գլխավոր 
իմաստը մինչև 2030 
թվականը ծայրահեղ 
աղքատությունը 
վերացնելն է

Այն պետությունները, որոնք մաս են կազմում աղքատության դեմ պայքարի համաշխարհային դաշինքին, պիտի այս նպատակին հասնելու համար քայլեր ձեռնարկեն, իսկ ՄԱԿ-ը պիտի հետևի, որ բոլո՛ր պետությունները ջանքեր գործադրեն։ 

Դա հսկայակա՛ն 
նպատակ է։ 
Ինչպե՞ս ենք 
հասնելու դրան։ 

Բայց ի՞նչ կարող 
ենք մենք անել 

օգնելու համար։ Օրինակ՝ կարող ենք ավելին 

իմանալ աշխարհի տարբեր 

մասերում աղքատության 

պատճառների ու հետևանքների 

մասին և դառնալ աշխարհի 

իրազեկ քաղաքացիներ։

Բոլորս իրավունք ունենք և պետք է հնարավորություն ունենանք պահանջելու, որ պետություններն իրականացնեն բոլորի համար ավելի լավ աշխարհ ստեղծելու իրենց հանձնառությունները։

Կարող ենք միմյանց հետ խոսել գոյություն ունեցող 

խնդիրների մասին։ Կարող ենք մասնակցել 

խորհրդակցություններին, որ մեր ձայնը լսելի լինի։ 

Կարող ենք մեր կառավարություններին կոչ անել 

լսել մեզ։ Կարող ենք ինքնակազմակերպվել։

Նպատակ 1-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

•  ապահովել, որ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ 
պաշտպանված լինի այնպիսի երևույթներից, ինչպիսին է 
գործազրկությունը, և կարողանա օգտվել այնպիսի աջակցող 
ծառայություններից, ինչպիսին բուժօգնությունն է։ Սա կոչում են 
սոցիալական պաշտպանություն, որը այն հատկապես ուղղված է 
ամենաաղքատ ու ամենախոցելի մարդկանց պաշտպանությանն 
ու աջակցությանը.

•  ապահովել, որ հատկացվեն ռեսուրսներ՝ իրականացնելու 
սոցիալական այնպիսի քաղաքականություններ, որոնք կօգնեն, 
որ քիչ գումար ունեցող մարդիկ էլ հավասարապես օգտվեն 
հիմնական ծառայություններից, աշխատանքից, հողից, 
տեխնոլոգիաներից և կարողանան ստեղծել ընկերություններ, 
որոնք կնպաստեն տնտեսական աճին.

•  զարգացնել կարիքավոր մարդկանց դիմակայունությունը, 
որպեսզի նրանք ավելի պաշտպանված լինեն կլիմայի հետ 
կապված արտակարգ պատահարներից, ինչպիսիք են 
հեղեղումները և երաշտները, ինչպես նաև այլ տնտեսական, 
սոցիալական ու բնապահպանական ցնցումներից։
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Նպատակ 2
Զրոյական սով
Վերացնել սովը, հասնել պարենային անվտանգության և 
բարելավված սնուցման, խթանել գյուղատնտեսության 
կայուն զարգացումը

Նպատակ 2-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

•  վերջ դնել թերսնվածությանը՝ երեխաների, մայրերի և տարեցների 
համար սոցիալական ծրագրերի բարելավման և ողջ տարվա 
ընթացքում անվտանգ, սննդարար և բավարար քանակի սննդի 
ապահովման միջոցով.

•  ավելացնել փոքր ֆերմերային տնտեսությունների  
գյուղատնտեսական արտադրությունը և եկամուտները 
(հատկապես կանանց ու տեղաբնիկ ժողովուրդների շրջանում)՝ 
հարգելով շրջակա միջավայրը, յուրաքանչյուր տարածաշրջանի 
կենսաբազմազանությունն ու դրանց սեփական ռեսուրսները.

•  կանխել այնպիսի հիմնախնդիրների առաջացումը, ինչպիսիք են 
երաշտները, հեղեղումները և այլ աղետները.

•  պահպանել սերմերի, մշակաբույսերի և բուծվող կենդանիների 
(ընտանի և վայրի) տեսակների բազմազանությունը և 
արդարացիորեն բաշխել այս ռեսուրսներից ստացվող օգուտները։

Ի՞նչ է հնարավոր անել՝ ապահովելու համար, որ յուրաքանչյուր երեխա ստանա 
բավարար քանակի և սննդարար կերակուր, որպեսզի առողջ մեծանա։

ՊԱՈՒԼԱՅԻ ԵՎ ԼՈՒԻԶԱ
ՅԻ

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պաուլան միշտ անհանգստանում էր, քանի 

որ Լուիզան՝ իր երկու տարեկան դուստրը, 

ավելի ցածր հասակ ուներ և ավելի նիհար 

էր, քան նրա տարեկից աղջիկները։ Նրանք 

ապրում էին լեռնային շրջանում, որտեղ 

ցուրտ էր, և Պաուլան Լուիզային 

կերակրում էր տաք ապուրներով ու 

արգանակներով։ Այդպես շարունակվեց 

մինչև այն օրը, երբ Պաուլան 

հեռուստատեսությամբ տեսավ 

կառավարության կողմից տարածվող մի 

ուղերձ, որում մի մայր խորհուրդ էր տալիս 

երեխաներին տալ բանջարեղեն, ձու և միս 

պարունակող կերակուր՝ ապուրների ու 

արգանակների փոխարեն։ Այդ օրից 

Պաուլան սկսեց բարելավել իր բալիկի 

սնուցումն ու առողջության վիճակը։
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Նպատակ 3
Ամուր առողջություն 
և բարեկեցություն 
Ապահովել առողջ կյանք և խթանել բարեկեցություն բոլորի 
համար՝ անկախ տարիքից

Երբևէ լսե՞լ ես, որ 
առողջությունն 
ամենակարևորն է։

Այո։ Համաձայն եմ, 
քանի որ շատ ավելի 
դժվար է աշխատել 
կամ սովորել, երբ 
հիվանդ ես։

Դա է պատճառը, 
որ առանձին 
նպատակ կա նաև 
առողջության 
վերաբերյալ։

Եկեք դիտարկենք այս 
նպատակի թիրախային 
ցուցանիշները. դրանց 
մեջ շատ բան կապված 
է երեխաների ու 
երիտասարդների հետ։

Մինչև 2030 թվականը 
բոլոր մարդիկ պիտի 

պաշտպանված լինեն 
հիվանդություններից 

կամ պատահարներից:

Ի՞նչ է պետք երեխաներին ու երիտասարդներին՝ առողջ լինելու համար։

Նպատակ 3-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

•  նվազեցնել ծննդաբերելիս մահացող մայրերի թիվը.

•  կանխարգելել նորածինների և մինչև 5 տարեկան երեխաների 
մահվան դեպքերը.

•  վերջ դնել այնպիսի համաճարակներին, ինչպիսին ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ն է, 
և այլ հիվանդություններին, ինչպիսիք են հեպատիտը կամ ջրի 
միջոցով փոխանցվող հիվանդությունները.

•  մարդկանց կրթել թմրամիջոցների կանխարգելման և ոգելից 
խմիչքների չարաշահման, ինչպես նաև հոգեկան առողջության 
խնդիրների վերաբերյալ.

•  տեղեկություններ տրամադրել ընտանիքի պլանավորման, սեռական 
կրթության և վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ.

•  ապահովել, որ յուրաքանչյուր ոք օգտվի առողջության իր 
իրավունքից, որը ներառում է բարձրորակ բժշկական խնամք, 
հասանելի և մատչելի դեղորայք ու պատվաստանյութեր.

•  կիսով չափ կրճատել ճանապարհատրանսպորտային 
պատահարներից մահերի և մարմնական վնասվածք ստանալու 
դեպքերի թիվը.

•  էականորեն կրճատել վտանգավոր քիմիական նյութերի և օդի, ջրի 
ու հողի աղտոտման և թունավորման հետևանքով առաջացող 
մահերի ու հիվանդությունների թիվը։
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Նպատակ 4
Որակյալ կրթություն
Ապահովել ներառական և համապատասխան որակյալ 
կրթություն բոլորի համար և ողջ կյանքի ընթացքում 
խթանել ուսման հնարավորությունները

Ուրիշ ի՞նչ է անհրաժեշտ, որ յուրաքանչյուր երեխա և երիտասարդ ստանա որակյալ կրթություն։

Նպատակ 4-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

•  ապահովել կրթություն բոլորի համար՝ սկսած տարրական 
կրթությունից.

•  երիտասարդներին և չափահասներին տրամադրել տեխնիկական ու 
մասնագիտական վերապատրաստման ավելի շատ 
հնարավորություններ, որ նրանք կարողանան գտնել ավելի լավ 
աշխատանք.

•  վերացնել կրթության հնարավորությունների անհավասարությունը 
տղամարդկանց և կանանց միջև, հաշմանդամություն ունեցող 
երեխաների, տեղաբնիկ ժողովուրդների ու 
հակամարտություններից տուժածների համար.

•  բարելավել դպրոցների ֆիզիկական պայմանները՝ ապահովելով 
անվտանգ և դրական միջավայր յուրաքանչյուրի համար.

•  ավելացնել մասնագիտական և տեխնիկական վերապատրաստման
կրթաթոշակների քանակը տվյալ անձի հայրենի երկրում կամ 
արտասահմանում.

•  ավելացնել վերապատրաստված և որակյալ ուսուցիչների թիվը.

•  խթանել կրթությունը՝ հանուն կայուն զարգացման։

ԿԱՐՄԵՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կարմենն իր երկու եղբայրների հետ 

դպրոց չէր հաճախում։ Նրանք բոլորն էլ 

իրենց ծնողներին օգնում էին 

գյուղատնտեսական աշխատանքներ 

կատարելիս և բավարար գումար չունեին 

դպրոց գնալու համար։ Այս իրավիճակը 

փոխվեց, երբ պետությունը մի նոր 

դպրոց բացեց, որը տրամադրում էր 

անվճար կրթություն։ Նրանց համայնքի 

բոլոր երեխաները սովորելու 

հնարավորություն ստացան։ Եվ ոչ 

միայն դա. նրանք նաև սովորեցին 

սերմերի, իրենց մշակաբույսերի 

ոռոգումը բարելավելու եղանակների 

մասին, ձեռք բերեցին այլ օգտակար 

հմտություններ։ Կարճ ասած, դա մի 

դպրոց էր, որտեղ յուրաքանչյուր երեխա՝ 

տղա, թե աղջիկ, հարուստ, թե աղքատ, 

ստանում էր հավասար վերաբերմունք։ 

Յուրաքանչյուրն ուներ սովորելու 

նույն իրավունքը։
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Գենդերային հավասարություն
Հասնել գենդերային հավասարության և զորացնել բոլոր 
կանանց ու աղջիկներին

Pamelix  –  Բարև՜։ Գուշակիր, թե ինչ է եղել։

Oscar33  –  Բարև, Փեմ։ Ի՞նչ կա։ Պատմի՛ր։

Pamelix  –  Ընդունվել եմ համալսարա՜ն։

Oscar33  –  Ի՜նչ լավ է։ Ի՞նչ ես սովորելու։

Pamelix  –  Ավտոմեխանիկի գործ։

Oscar33  –  Հա-հա-հա։ Դե իհարկե... Չէ, իսկ եթե լո՞ւրջ...

Pamelix  –  Լուրջ էի ասում։

Oscar33  –  Եվ ինչո՞ւ ես որոշել տղամարդու գործ անել։ 

Pamelix  –  Ես հայրիկիս իր ավտոնորոգման կետում 

                  օգնել եմ դեռ փոքրուց։ Դա միայն 

  տղամարդու գործ չէ։

Oscar33  –  Դե լավ, թեթև տար, մի՛ ջղայնացիր: Գիտե՞ս, 

  հայրիկիս մեքենան երեկ փչացավ։ Կարո՞ղ 

  ես մեզ օգնել։ 

Pamelix  –  Իհարկե, հաճույքով։ Կհանդիպենք ավելի ուշ՝ 

  վերանորոգման կետում։

Pamelix:

Ինչո՞ւ է կարևոր, որ աղջիկները և տղաները կարողանան անել նույն բաները։

Նպատակ 5

Նպատակ 5-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

•  ամենուր վերջ դնել բոլոր կանանց և աղջիկների նկատմամբ 
գործադրվող խտրականության բոլոր ձևերին.

• վերացնել բոլոր կանանց և աղջիկների հանդեպ գործադրվող 
բռնության բոլոր ձևերը, այդ թվում՝ թրաֆիքինգն ու շահագործման 
այլ տեսակները.

• վերացնել բոլոր այն գործելաձևերն ու ավանդույթները, որոնք կարող 
են խեղել կանանց և աղջիկների ֆիզիկական, մտավոր ու սեռական 
առողջությունը.

• ճանաչել և արժևորել կանանց կողմից կատարվող տնային 
աշխատանքը։ Խրախուսել կանանց և աղջիկներին՝ ունենալ լսելի 
լինելու հավասար հնարավորություն և քաղաքական, տնտեսական ու 
հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներում մասնակցության իրական 
հնարավորություններ.

• պաշտպանել կանանց սեռական և վերարտադրողական 
առողջության իրավունքները.

• առաջ մղել քաղաքականություններ և օրենքներ, որոնք կապահովեն
գենդերային հավասարություն, ներառյալ̀  բարեփոխումներ, որոնք
կանանց կտրամադրեն հողի ու գույքի այլ ձևերի նկատմամբ 
սեփականության և վերահսկողության, ֆինանսական 
ծառայություններից, ժառանգությունից և բնական պաշարներից 
օգտվելու հավասար իրավունքներ։
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Մաքուր ջուր և 
սանիտարական պայմաններ
Բոլորի համար ապահովել ջրի և սանիտարական պայմանների 
հասանելիությունը և կայուն կառավարել դրանք

ՄԱԹԻԱՍԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅ
ՈՒՆԸ

Մաթիասը և նրա թաղի գրեթե բոլոր 

երեխաները հիվանդ էին։ Չափահասների 

մոտ նույնպես նկատվում էին որոշ 

առողջական խնդիրներ։ Երբ նրանք 

գնացին մոտակա պոլիկլինիկա, 

բժիշկներն ասացին, թե քանի որ բոլորն 

ունեն նույն ախտանշանները, 

առողջական խնդիրների պատճառը 

հավանաբար ջուրն է եղել, որը 

ցիստեռնով բերվում է երկու օրը մեկ 

անգամ։ Իրականում ջուրն աղտոտված 

էր, և քանի որ շատ քիչ մարդիկ ունեին 

բնական գազով վառարան, նրանք չէին 

կարողացել խմելուց կամ ճաշ եփելուց 

առաջ եռացնել ջուրը։

Որո՞նք են այն ամենակարևոր բաները, որոնց համար դու ջուր ես օգտագործում։ Ի՞նչ կլիներ, եթե ջուր չունենայիր։ 
Ինչպե՞ս կարող ենք ապահովել, որ բոլոր երեխաների ու երիտասարդների համար անվտանգ խմելու ջուրը լինի հասանելի։

Նպատակ 6

Նպատակ 6-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

• ապահովել, որ բոլոր մարդիկ կարողանան օգտվել անվտանգ խմելու 
ջրից.

• ապահովել սանիտարահիգիենիկ պայմաններ (կեղտաջրերի 
անվտանգ հեռացում և թափոնների արդյունավետ կառավարում) 
բոլորի համար և պետական կրթություն հիգիենայի հետ կապված 
առողջ սովորությունների թեմայով.

• մշտապես հետևել ջրի որակին՝ աղտոտման մակարդակը 
նվազեցնելու համար։ Կանխարգելել քիմիկատներ կամ 
աղտոտող նյութերի արտանետումները ջրի մեջ.

• բարելավել ջրօգտագործումը՝ ջրի վերաօգտագործման համար 
հատկացնելով ավելի շատ ռեսուրսներ.

• համայնքներում  բարձրացնել իրազեկության մակարդակը՝ 
ապահովելու համար դրանց ակտիվ մասնակցությունը 
ջրամատակարարման և ջրահեռացման կառավարման 
բարելավմանը.

• պաշտպանել և վերականգնել ջրային էկոհամակարգերը, այդ թվում՝ 
լեռները, անտառները, ջրաճահճային տարածքները, գետերը, 
ջրաբեր շերտերը և լճերը։
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Մատչելի և մաքուր էներգիա
Ապահովել բոլորի համար մատչելի, հուսալի, կայուն 
և ժամանակակից էներգիայի հասանելիություն

Մենք արդեն խոսել ենք 
ջրի մասին, սակայն 
չե՞ս կարծում, որ 
էլեկտրականությունն 
էլ է կարևոր։

Շա՛տ կարևոր է։ 
Առանց դրա մենք 
շատ բաներ չէինք 
կարողանա անել։

Դե,
բազմաթիվ մարդիկ իրենց տներում դեռևս չունեն էլեկտրականություն։ Սա մի մեծ խնդիր է։

Արի տեսնենք, թե ինչ թիրախային 

ցուցանիշներ են ձևակերպվել՝ 

աշխարհում բնակվող յուրաքանչյուր

անձի էներգիայից օգտվելու 

հնարավորություն տալու համար, 

որ մինչև 2030 թվականը նրանց 

համար հասանելի լինեն այնպիսի 

ծառայությունները, ինչպիսիք են՝ 

էլեկտրական հոսանքը, համացանցը 

և այլ տեխնոլոգիաները։

Էլեկտրականություն պահանջող ի՞նչ սարքեր ես օգտագործում տանը կամ դպրոցում։ 
Ինչո՞ւ է կարևոր, որ բոլոր երեխաներն ու երիտասարդները ունենան դրանից։

Իսկ մենք, որ ունենք 
էլեկտրականություն, շատ 

հաճախ վատնում ենք այն։ 

Շատ ճի՛շտ է։ Մեզանից 

յուրաքանչյուրը կարող է 

խնայել էներգիան և 
մի փոքր օգնել։

Նպատակ 7

Նպատակ 7-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

•  ապահովել մատչելի, հուսալի և ժամանակակից էներգետիկ 
ծառայությունների համընդհանուր հասանելիություն՝ նոր 
ենթակառուցվածքների և կատարելագործված տեխնոլոգիաների 
միջոցով.

• խթանել էներգաարդյունավետություն՝ ավելի արագորեն 
զարգացնելով այնպիսի տեխնոլոգիաներ, որոնք ծախսում են ավելի 
քիչ էներգիա. 

• ամբողջ աշխարհում մեծացնել վերականգնվող էներգիայի 
աղբյուրների օգտագործման ծավալը՝ էներգիայի այլ աղբյուրների 
համեմատությամբ.

• համատեղ աշխատել՝ վերականգնվող և մաքուր էներգիայի այլ 
ռեսուրսների հետազոտման և զարգացման նպատակով։
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Արժանապատիվ աշխատանք 
և տնտեսական աճ
Խթանել կայացած, ներառական և կայուն տնտեսական աճ, 
լիարժեք ու արտադրողական զբաղվածություն և արժանապատիվ 
աշխատանք բոլորի համար:

Մենք պարտավոր ենք ապահովել, 
որ յուրաքանչյուրն ունենա 
արժանապատիվ, ապահով 
աշխատանքի հնարավորություն, 
ինչը կերաշխավորի մեր 
իրավունքների 
պաշտպանությունը և բավարար 
վարձատրություն կապահովի, 
որպեսզի հոգ տանենք մեր 
և մեր ընտանիքների մասին։

Իսկ ի՞նչ կասես 
աշխատանքի 
մասին, ի՞նչ 
կարծիք ունես։

Նպատակ 8

Նպատակ 8-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

•  առաջարկել ապահով, ստեղծարար աշխատանքի 
հնարավորություններ, որոնք կխթանեն մարդկանց զարգացումը.

•  ապահովել, որ տնտեսական գործունեության ընթացքում խնայվեն և 
պաշտպանվեն մեր բնական պաշարները.

•  խթանել արժանապատիվ աշխատանք և աշխատանքի անվտանգ 
պայմաններ բոլորի համար. տղամարդկանց և կանանց, 
երիտասարդների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց և միգրանտ 
աշխատավորների.

•  կրճատել գործազուրկ երիտասարդների թիվը՝ ընդլայնելով 
դասընթացներից օգտվելու հնարավորությունները.

•  կանխարգելել հարկադրյալ աշխատանքն ու երեխայի աշխատանքն 
իր բոլոր ձևերով, այդ թվում՝ երեխա զինվորների հավաքագրումը, 
և վերջ դնել այդ խնդիրներին.

•  ձեռնարկել գործողություններ համաշխարհային մակարդակով՝ 
երիտասարդներին ավելի շատ աշխատատեղեր տրամադրելու 
նպատակով։  

Ինչո՞ւ է կարևոր, որ մարդիկ գտնեն լավ աշխատանք։ Ի՞նչը կարող է խանգարել որոշ մարդկանց՝ լավ աշխատանք գտնելու 
գործում, և ի՞նչ կարող ենք անել, որ յուրաքանչյուրի համար ավելի դյուրին դարձնենք լավ աշխատանք գտնելը։
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Արդյունաբերություն, 
նորարարություն և 
ենթակառուցվածքներ

Ստեղծել դիմակայուն ենթակառուցվածքներ, աջակցել ներառական 
և կայուն արդյունաբերության զարգացմանն ու խթանել 

Արդյո՞ք հավատում ես, որ պետության առաջնորդները և բիզնեսի առաջատարները կարող են 
ավելին անել շրջակա միջավայրի և իրենց աշխատողների համար։

Մասնավոր ընկերությունները 
կրում են պատասխանատվություն՝
հոգ տանելու շրջակա միջավայրի 
այնպիսի առողջ 
արտադրատեսակներ ստեղծելու 
համար, որոնք վնաս չեն հասցնի 
մարդկանց կամ մեր մոլորակին։

Մասնավոր 
ընկերությունները նաև 
պատասխանատու են 
այն համայնքներին 
աջակցելու համար, 
որտեղ գործում են, 
որպեսզի համայնքի 
անդամներն իրենց 
ներառված և 
հարգված զգան։

Նպատակ 9

Նպատակ 9-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

•  մշակել կայուն և դիմակայուն ենթակառուցվածքներ՝ օժանդակելու 
տնտեսական զարգացմանն ու մարդկանց բարեկեցությանը.

• փոքրածավալ ձեռնարկությունների համար ավելի հասանելի 
դարձնել վարկերն ու տեխնիկական աջակցությունը՝ ի նպաստ 
դրանց զարգացման.

• ապահովել, որ ընկերությունները խթանեն կայուն զարգացումը և 
վնաս չհասցնեն շրջակա միջավայրին.

• հետազոտություններ իրականացնելու համար հատկացնել միջոցներ՝ 
մեղմելու տվյալ երկրի կոնկրետ կարիքներն ու բարելավելու 
տեխնոլոգիաները.

• ապահովել, որ բոլորին, հատկապես՝ ամենաքիչ զարգացած 
երկրներում բնակվողներին, հասանելի լինեն համացանցն ու նոր 
տեխնոլոգիաները։
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Անհավասարությունների 
կրճատում
Կրճատել անհավասարությունը երկրների ներսում և դրանց միջև

Երբևէ քեզ զգացե՞լ ես անտեսված։ Եղե՞լ են դեպքեր, որ կոնկրետ մարդկանց նկատմամբ վերաբերմունքն անարդար թվա։ 
Այդ դեպքերում ինչպե՞ս ես քեզ զգում, և քո կարծիքով ի՞նչ կարելի է անել՝ իրավիճակն ավելի արդար դարձնելու համար։   

Շատ ճիշտ եք ասում։ 
Ես շատ եմ բարկանում, 
երբ զգում եմ, որ մեզ 
մոռացել են, կամ երբ 
մարդիկ մեզ հաշվի 
չեն առնում։

Պետությունները պիտի 
ունենան այնպիսի օրենքներ 
և աշխատաեղանակներ, 
որոնք կապահովեն, որ իրենց 
ողջ բնակչությունը լինի 
ներառված և չենթարկվի 
խտրականության։

Ինչպե՞ս ենք մենք 
կրճատում 
անհավասարությունը։

Նպատակ 10

Նպատակ 10-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

•  աջակցություն տրամադրել աղքատության մեջ ապրող մարդկանց, 
որ նրանք ստանան օժանդակություն՝ արագ և կայուն տնտեսական 
աճի հասնելու համար.

• ապահովել, որ օրենքներն ու աշխատաեղանակները 
խտրականության չենթարկեն որևէ խմբի, այլ փոխարենն 
ականջալուր լինեն մարդկանց կարիքներին և գնահատեն 
նրանց ներդրումները.

• ապահովել, որ օրենքներն ու սոցիալական ծրագրերը պաշտպանեն 
կարիքավոր և խոցելի մարդկանց։ Օրինակ, երբ քվոտաներ են 
սահմանվում քաղաքական կուսակցություններում, 
երիտասարդները, կանայք, տեղաբնիկ ժողովուրդներն ու 
հաշմանդամություն ունեցող անձինք նույնպես պիտի ներառվեն.

• ապահովել, որ որևէ երկրից հեռացող և մեկ ուրիշ երկիր 
տեղափոխվող մարդիկ օգտվեն իրենց պաշտպանող օրենքներից։
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Քաղաքները և մարդկային բնակավայրերը դարձնել ներառական, 
դիմակայուն, անվտանգ ու կայուն

Ի՞նչ է պետք՝ քաղաքներն ավելի ապահով և երեխաների ու երիտասարդների 
համար ավելի հարմար վայրեր դարձնելու համար։

Մեր քաղաքներն ու գյուղերը 
պիտի մաքուր և ապահով լինեն, 
լավ բնակարանային 
պայմաններով և հիմնական 
ծառայություններով, ինչպիսիք 
են ջուրն ու էլեկտրականությունը։

Չմոռանա՛ս խաղալու 
վայրերի մասին։ 
Մենք զբոսայգիների 
կարիք ունենք, ինչպես 
նաև անվտանգ 
տրանսպորտի՝ տեղից 
տեղ գնալու համար։ 

Նպատակ 11
Կայուն քաղաքներ 
և համայնքներ

Նպատակ 11-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

• բոլորի համար հասանելի դարձնել որակյալ, անվտանգ 
բնակարաններ և հիմնական ծառայություններ.

• բոլորի համար հասանելի դարձնել ապահով, լավ կազմակերպված 
տրանսպորտային համակարգեր, որոնք հատուկ մտածված են 
երեխաներին, կանանց և խոցելի իրավիճակներում գտնվող անձանց 
ծառայելու համար և վնաս չեն հասցնում շրջակա միջավայրին.

• համայնքները ներգրավել իրենց քաղաքների բարելավմանը նվիրված 
քննարկումներում և պլանավորման գործընթացներում.

• ակտիվացնել աշխարհի մշակութային և բնական ժառանգության 
պաշտպանությանն ու պահպանությանն ուղղված ջանքերը.

• բարձրացնել աղետների նկատմամբ դիմակայունության աստիճանը.

• ապահովել կենցաղային և այլ թափոնների կառավարման և օդի 
որակի մշտադիտարկում.

• համայնքները պատրաստել սեփական ռեսուրսները պատշաճ 
կառավարելուն և կլիմայի փոփոխությանը դիմագրավելուն։
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Որո՞նք են այն փոքրիկ քայլերը, որ դու կարող ես անել քո առօրյա կյանքում՝ ռեսուրսների, 
օրինակ՝ ջրի, պարենի, ծառերի և էներգիայի խնայմանը նպաստելու համար։

Դպրոցը մեզ տալիս է 
օգտագործված գրքեր իսկ 
մենք տարեվերջին դրանք 
վերադարձնում ենք 
գրադարան։ Իհարկե՝ պիտի 
զգույշ լինենք և չգրենք 
գրքերի էջերին կամ 
չպատռենք դրանք։

Մի՞թե։ Այդ 
դեպքում ինչպե՞ս 
ես սովորելու։

Գիտեի՞ք, որ հաջորդ 

տարի ծնողներս 

այլևս ստիպված 

չեն լինելու 

դասագրքեր գնել։

Շա՛տ ճիշտ է։ 
Եվ դա նաև մեր 
ծնողներին 
օգնում է փող 
խնայել։

Նպատակ 12
Պատասխանատու սպառում 
և արտադրություն
Ապահովել սպառման և արտադրության կայուն մոդելներ

Նպատակ 12-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

• ամբողջ աշխարհում կիսով չափ կրճատել մեկ շնչին ընկնող պարենի 
վատնումն անհատ սպառողների և ընկերությունների կողմից.

• ապահովել, որ կատարվեն վնասակար քիմիական նյութերին 
առնչվող միջազգային համաձայնագրերի պահանջները՝ հոգ 
տանելով օդի, ջրի և հողի մասին.

• նվազեցնել թափոնների գոյացումը հետևյալ երեք գործողության 
միջոցով. կրճատում, վերաօգտագործում և վերամշակում.

• ապահովել, որ խոշոր ընկերությունների աշխատաեղանակները 
լինեն պատասխանատու, բաց և շրջակա միջավայրի համար 
անվտանգ.

• ապահովել հանրության իրազեկվածությունն ու կրթվածությունը, 
տրամադրել կայուն կենսակերպերի համար անհրաժեշտ 
գործիքներ։

Մենք սա անում ենք՝ խուսափելու 

համար թղթի վատնումից, քանի որ 

թղթի արտադրությունը հանգեցնում 

է չափազանց շատ ծառերի հատման։ 

Դա մի փոքրիկ քայլ է, որով մենք 

կարող ենք նպաստել բնության հետ 

ներդաշնակ ապրելուն՝ փրկելով 

անտառները և ավելի լավ աշխարհ 

թողնելով այն մարդկանց, որոնք 

ապագայում են ծնվելու։
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Ինչո՞ւ է փոփոխվող կլիման կարևոր երեխաների ու երիտասարդների համար։ 
Կարո՞ղ ես նշել որոշ ազդեցություններ, որոնց դու, հնարավոր է, բախվես։

Դու նկատե՞լ ես, 
որ այն մոտակա 
ձյունապատ բլրի 
վրա այլևս նախկինի 
չափ ձյուն չկա։

Այո, տեսել եմ։ 
Աշխարհով մեկ 
գիտնականներն 
ասում են, որ դրա 
պատճառը երկրագնդի 
ջերմաստիճանի 
չափազանց 
բարձրացումն է, և որ 
դա վտանգավոր է 
մարդկանց, 
կենդանիների ու 
շրջակա միջավայրի 
համար։ Աշխարհիպետությունները 

հանձն են առել 
մինչև 2030 թվականը 

դանդաղեցնել գլոբալ 

տաքացման առաջխաղացումն ու 

նվազեցնել դրա 
բացասական ազդեցությունները։

Նպատակ 13
Գործողություն հանուն կլիմայի
Ձեռնարկել անհապաղ գործողություններ՝ կլիմայի փոփոխության 
և դրա ազդեցությունների դեմ պայքարելու ուղղությամբ

Նպատակ 13-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

• ապահովել, որ մարդիկ լավ պատրաստված լինեն կլիմայի հետ 
կապված վտանգներին և բնական աղետներին.

• իրենց կառավարությունների օրակարգերում անդրադառնալ 
կլիմայի փոփոխության խնդիրներին և միջոցներ հատկացնել 
կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի համար։
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Կյանքը ջրի տակ
Նպատակ 14

Ապահովել օվկիանոսների, ծովերի ու ջրային պաշարների 
պահպանությունն ու կայուն օգտագործումը` հանուն 
կայուն զարգացման

Օվկիանոսի պաշտպանությունն ապահովելու համար 
պետությունները համաձայնել են՝

• կրճատել ծովերի աղտոտումը, քանի որ աղտոտման զգալի մասի 
պատճառը ցամաքում մարդու կողմից իրականացվող 
գործողություններն են.

• ընդունել և կիրառել օրենքներ, որոնք արգելում են ապօրինի 
ձկնորսությունը, ձկնային պաշարների գերսպառումը և 
ձկնորսության այլ վնասակար եղանակները.

• ֆինանսական աջակցություն տրամադրել ամենաաղքատ 
երկրներին և փոքր կղզի-պետություններին՝ ծովային ռեսուրսները 
պաշտպանելու և ավելի արդյունավետորեն կառավարելու համար՝ 
մտածելով ապագայի մասին։

Ի՞նչ կարևոր բաներ ենք օգտագործում, որոնք կարելի է գտնել օվկիանոսում։ 
Ինչո՞ւ է կարևոր, որ այդ ռեսուրսները պաշտպանված լինեն։
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Արդյո՞ք կարևոր է աշխարհում բույսերի և կենդանիների բազմազանություն ունենալը։ 
Ի՞նչ կարող են անել երեխաները, որ օգնեն տեսակների ու դրանց բնական միջավայրերի պաշտպանությանը։ 

Կյանքը ցամաքում
Նպատակ 15

Պահպանել ու վերականգնել ցամաքային էկոհամակարգերը և 
խթանել դրանց կայուն օգտագործումը, ապահովել անտառների 
կայուն կառավարումը, պայքարել անապատացման դեմ, դադարեցնել 
և շրջադարձել հողերի վատթարացումը, կասեցնել 
կենսաբազմազանության կորուստը

Նպատակ 15-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

• պաշտպանել և պահպանել էկոհամակարգերը (օրինակ՝ 
անապատներն ու խոնավ անտառները)՝ հարգելով ստորագրված 
միջազգային համաձայնագրերը.

• կրճատել անտառահատումները և անտառների վերականգնման 
նպատակով տնկել ավելի շատ ծառեր.

• պաշտպանել վտանգված տեսակներն ու անհապաղ կանխարգելել 
դրանց անհետացումը, դադարեցնել պահպանվող բուսական և 
կենդանական տեսակների չվերահսկվող որսն ու ապօրինի 
առևտուրը։ Կարևոր է ներգրավել տեղի համայնքները։
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Ինչո՞ւ է երեխաների ու երիտասարդների համար այդքան կարևոր
իրենց տներում և դպրոցներում ապահով զգալը։ Ի՞նչ կարող ես 
անել ինքդ, որ օգնես բարելավել երեխաների անվտանգությունը 
քո համայնքում։ Ի՞նչ է հնարավոր անել, որ դու ապրես ավելի 
անվտանգ աշխարհում, որտեղ ավելի քիչ բռնություն կա։

Այսօր 
առանձնահատուկ 
օր էր։

Ինչո՞ւ։ 
Ասա ինձ։

Օ՜հո։ 
Մեծերն է՞լ  
ստորագրեցին։

Մենք դպրոցում 
ստորագրություններ 
հավաքեցինք, որ 
կառավարության 
ղեկավարները հաստատեն 
երեխաների նկատմամբ 
բռնության և մահապատժի 
դեմ պայքարի վերաբերյալ 
մի օրենք։

Չափահասները, երեխաները 
և երիտասարդները բոլորն էլ 
համաձայն էին վերջ դնել 
բռնության շղթային։

Խաղաղություն, արդարություն 
և ամուր հաստատություններ

Նպատակ 16

Խթանել խաղաղ և ներառական հասարակությունների կառուցումը՝ 
հանուն կայուն զարգացման, բոլորի համար հասանելի դարձնել 
արդարությունը, բոլոր մակարդակներում ստեղծել արդյունավետ, 
հաշվետու և ներառական հաստատություններ

Նպատակ 16-ին հասնելու համար պետությունները համաձայնել են՝

• վերջ դնել աշխարհում առկա բռնությանը և դրա հետևանքով տեղի 
ունեցող մահերին.

• վերջ դնել երեխաների նկատմամբ ոտնձգություններին, նրանց 
շահագործմանը, թրաֆիքինգին, նրանց դեմ գործադրվող բոլոր 
տեսակի բռնություններին ու խոշտանգումներին.

• ապահովել, որ յուրաքանչյուրի համար հասանելի լինի 
արդարադատությունն ազգային և միջազգային մակարդակներում.

• պայքարել հանցավորության և կոռուպցիայի բոլոր դրսևորումների դեմ.

• բարելավել համապետական հաստատություններն այնպես, որ դրանք 
վստահություն ներշնչեն սեփական քաղաքացիներին.

• ապահովել, որ քաղաքացիները մասնակցեն խորհրդակցություններին, 
և նրանց կառավարությունները որոշումներ կայացնեն՝ կարևորելով 
երեխաների ու չափահասների շահերը։ Օրինակ՝ նախքան որևէ օրենք 
հաստատելը հարկ է պարտադիր խորհրդակցություններ անցկացնել 
երեխաների և երիտասարդների հետ, ում կյանքի վրա ազդում է տվյալ 
օրենքը.

• ապահովել, որ բոլոր երեխաներն ստանան իրավական կարգավիճակ, 
ներառյալ ծննդյան վկայական.

• ապահովել, որ բոլոր մարդիկ ունենան տեղեկություններից ազատորեն 
օգտվելու հնարավորություն.

• հզորացնել բռնությունը, ահաբեկչությունը և հանցագործությունները 
կանխարգելող հաստատությունները։

Այս օրենքը կպաշտպանի մեզ 
և կերաշխավորի բռնությունից 
զերծ ապրելու մեր իրավունքը։
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Գործընկերություններ հանուն 
նպատակների

Մենք արդեն գիտենք, 
թե որոնք են այդ 
Նպատակները և 
թիրախային ցուցանիշները...

... սակայն այդ 
Նպատակներին 
հասնելու համար 
կոնկրետ ի՞նչ պիտի 
անենք մենք ու մեր 
կառավարությունները։ 

Նպատակ 17

Ուժեղացնել կայուն զարգացման իրագործման միջոցները և 
ակտիվացնել գլոբալ գործընկերությունը հանուն այս նպատակի

Այս բոլոր նպատակներին հասնելու համար պետությունները 
համաձայնել են՝

• oգնել՝ ապահովելու, որ բոլոր երկրները մինչև 2030 թվականը 
հասնեն այս նպատակներին։ Գլոբալ նպատակները պետք է 
ներկայացված լինեն ազգային ծրագրերում, և յուրաքանչյուր 
պետություն կորոշի, թե իր երկրում որոնք են ամենալուրջ 
խնդիրները.

• ապահովել, որ յուրաքանչյուր պետություն սեփական միջոցներից 
հատկացնի Նպատակներին հասնելու համար։ Ի հավելումն, 
զարգացած երկրները պետք է հանձն առնեն աջակցել նվազ 
զարգացած երկրներում Նպատակների իրականացմանը.

• հարգել երկրների կայացրած որոշումները՝ պայմանով, որ դրանք 
հետևողական լինեն։ Օրինակ՝ չեք կարող ստեղծել բնական 
պաշարների պաշտպանության կանոններ և միաժամանակ դրանց 
շահագործման թույլտվություն տալ.

• կապեր հաստատել կազմակերպությունների և անհատների հետ, 
որոնք երկար տարիներ աշխատել են Գլոբալ նպատակներին 
առնչվող տարատեսակ թեմաների շուրջ։ Այս 
կազմակերպություններն ու անհատները պիտի ներգրավվեն 
նպատակներին ուղղված աշխատանքներում, քանի որ նրանց 
փորձը և աջակցությունն անհրաժեշտ են.

• ապահովել, որ պետությունները բարելավեն տվյալների ու 
վիճակագրության կառավարումն իրենց երկրներում, որպեսզի 
ունակ լինեն գնահատելու Գլոբալ նպատակներին հասնելու 
ճանապարհին իրենց առաջընթացը։
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Այժմ, երբ դու գիտես բոլոր նպատակները, 
յուրաքանչյուր նպատակը կետագծերով կապիր 
համապատասխան խորհրդանշանի հետ։

Նպատակ 1. ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՑՈՒՄ

Նպատակ 2. ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՍՈՎ

Նպատակ 3. ԱՄՈՒՐ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅՈՒՆ

Նպատակ 4. ՈՐԱԿՅԱԼ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Նպատակ 5. ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նպատակ 6. ՄԱՔՈՒՐ ՋՈՒՐ ԵՎ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Նպատակ 7. ՄԱՏՉԵԼԻ ԵՎ ՄԱՔՈՒՐ ԷՆԵՐԳԻԱ

Նպատակ 8.  ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃ

ՆՆպատակ 9. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

 ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ

Նպատակ 10. ԱՆՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՐՃԱՏՈՒՄ

Նպատակ 11.  ԿԱՅՈՒՆ ՔԱՂԱՔՆԵՐ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ 

Նպատակ 12. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՊԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Նպատակ 13. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆՈՒՆ ԿԼԻՄԱՅԻ

Նպատակ 14. ԿՅԱՆՔԸ ՋՐԻ ՏԱԿ

Նպատակ 15. ԿՅԱՆՔԸ ՑԱՄԱՔՈՒՄ

Նպատակ 16. ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

 ԱՄՈՒՐ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նպատակ 17.  ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՆՈՒՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ
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Շնորհակալ ենք մասնակցության համար
Մինչև միմյանցից բաժանվելը՝ եկեք քննարկենք խմբերով.

Ձեր կարծիքով՝ որո՞նք են երեխաների և երիտասարդների համար ամենակարևոր նպատակները։ 
Թվարկեք Նպատակները՝ ըստ առաջնահերթության։
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Ո՞ր իրավունքների համար ես դու պայքարելու և ինչպե՞ս ես 
պատրաստվում օգնել հասնելու այդ նպատակին։
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ՀԶՆ 1
Ծայրահեղ աղքատության 
և սովի վերացում 

հավելված
Հազարամյակի զարգացման նպատակները (ՀԶՆ-ներ) 
և դրանց թիրախային ցուցանիշները 
ՀԶՆ-ներ. 2000-2015 թվականներ.
Ինչպե՞ս են ՀԶՆ-ները կապվում Գլոբալ նպատակների հետ։ Գծերով ՀԶՆ-ները միացրեք համապատասխան Գլոբալ նպատակներին։

 

ՀԶՆ 5
Մայրական առողջության 
բարելավում 

ՀԶՆ 2
Համընդհանուր տարրական 
կրթության ապահովում

ՀԶՆ 6
Պայքար ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, 
մալարիայի և այլ 
հիվանդությունների դեմ

ՀԶՆ 3
Գենդերային հավասարության 
խթանում և կանանց 
լիազորությունների ընդլայնում

ՀԶՆ 7
Շրջակա միջավայրի կայուն 
պահպանում 

ՀԶՆ 4
Երեխաների մահացության 
նվազեցում 

ՀԶՆ 8
Զարգացման նպատակով 
համաշխարհային 
համագործակցության 
ձևավորում 

Արձանագրված առաջընթացը. 
 կիսով չափ նվազեցվել է օրական 1.25 ԱՄՆ 

դոլարից պակաս եկամուտ ունեցող 
մարդկանց համամասնությունը: 

Արձանագրված առաջընթացը. 
 1990-ից մինչև 2012 թվականը 2,3 միլիարդ 

մարդու հասանելի են դարձել խմելու ջրի 
բարելավված աղբյուրներ։

Արձանագրված առաջընթացը.
տարրական կրթության համակարգում 
ներառված երեխաների թիվը զարգացող 
երկրներում հասել է 90 տոկոսի։ 

Արձանագրված առաջընթացը. 
զարգացմանն ուղղվող պաշտոնական 
օժանդակությունը 2013 թվականին հասել է 
ռեկորդային 134 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ 

Արձանագրված առաջընթացը. 
2000-ից մինչև 2010 թվականը մալարիայից 
մահացության 3,3 միլիոնով պակաս 
դեպքեր են արձանագրվել։  

Արձանագրված առաջընթացը. 
 տղաների և աղջիկների միջև աշխարհով 

մեկ գոյություն ունի գենդերային 
հավասարություն տարրական 
կրթության ասպարեզում։

Արձանագրված առաջընթացը. 
1990 թվականից ի վեր ամեն օր 17 000 
ավելի քիչ երեխա է մահանում:

Արձանագրված առաջընթացը. 
 մայրական մահացության մակարդակը 

1990-ից մինչև 2013 թվական նվազել է 
45 տոկոսով։

17 Գլոբալ նպատակները
Օղակի մեջ վերցրու այն Գլոբալ նպատակները, որոնք, քո կարծիքով, 
աշխարհի նոր առաջնահերթություններն են։

Տվյալների աղբյուրը. http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
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«Հանուն Լատինական Ամերիկայի և Կարիբյան ավազանի երկրների 
երեխաների» համաշխարհային շարժումը (MMI-LAC) տարածաշրջանի 
առաջատար կազմակերպությունների և ցանցերի ռազմավարական 
դաշինք է, որն աշխատում է՝ երեխաների ու անչափահասների 
իրավունքները խթանելու և պաշտպանելու ուղղությամբ։ Այս դաշինքի մեջ 
են մտնում հետևյալ կազմակերպությունները. «YMCA», «SOS Children’s 
Villages International», «Child Fund Alliance», «Child Helpline», «Defense for 
Children International» (DCI), «ECPAT», OAS-ի «Inter-America Children’s 
Institute» (IIN), «Plan International», «Latin America and Caribbean Network 
for the Defense of the Rights of Child and Adolescent» (REDLAMYC), «ANDI 
International», «Save the Children», ՅՈՒՆԻՍԵՖ և «World Vision Internation-
al»։ Ի հավելումն, հետևյալ կազմակերպություններն ունեն դիտորդի 
կարգավիճակ. «International Centre for Missing and Exploited Children» 
(ICMEC), «Foundation Marist Solidarity International» (FMSI) և «Viva Network»։ 

MMI-LAC-ը նպաստում է երեխաների և անչափահասների իրավունքների 
առաջմղմանը և պաշտպանությանը Լատինական Ամերիկայում և 
Կարիբյան ավազանի երկրներում՝ հետևյալ միջոցներով. ա) միջոցների 
մեկտեղում՝ երեխաների և անչափահասների իրավունքները առաջ 
մղելու նպատակով, բ) ջանքեր՝ ուղղված երեխաների իրավունքների 
ավելի արդյունավետ քարոզչությանն ու շահերի պաշտպանությանը, 
գ) հաջողված փորձի փոխանակման և դեպքերի համակարգված 
դասակարգման խթանում և դ) աջակցություն աշխատանքների 
արդյունավետ համակարգմանը քաղաքացիական հասարակության, 
երեխաների և երիտասարդների, պետությունների ու միջազգային 
կազմակերպությունների և բազմակողմ գործակալությունների միջև։


