У вересні 2015 року Генеральна Асамблея прийняла Порядок денний сталого
розвитку до 2030 року, який включає 17 цілей сталого розвитку (ЦСР). Грунтуючись на підході «не залишати нікого осторонь», нова програма підкреслює
цілісний підхід до досягнення сталого розвитку для всіх. ЦСР спрямовані на
забезпечення всіх трьох аспектів сталого розвитку (екологічного, економічного та соціального). Незважаючи на те, що слово «інвалідність» безпосередньо
не згадується в усіх цілях, всі цілі є актуальними для включення та розвитку
людей з інвалідністю.
Посилання на проблеми інвалідності міститься в різних цілях ЦСР, зокрема в цілях,
пов’язаних з освітою, зростанням і зайнятістю, подоланням нерівності, розвитком
міст і громад, а також зі збором даних та моніторингом ЦСР:

ВРАХУВАННЯ
ПИТАНЬ
ІНВАЛІДНОСТІ

Ціль 4 щодо інклюзивної та справедливої якісної освіти та сприяння можливостям
навчання протягом усього життя зосереджена на усуненні ґендерних відмінностей в
освіті та забезпеченні рівного доступу до всіх рівнів освіти та професійної підготовки
для вразливих груп, включаючи людей з інвалідністю.
Ціль 8 передбачає сприяння безперервному, інклюзивному та сталому економічному
зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній роботі для всіх. Міжнародна
спільнота має на меті досягти повної та продуктивної зайнятості та гідної праці для
всіх жінок і чоловіків, у тому числі для людей з інвалідністю, і рівної оплати за роботу
рівної вартості.
Ціль 11 спрямована на те, щоб зробити міста та громади інклюзивними, безпечними
та сталими. Для досягнення цієї Цілі держави-учасниці мають забезпечити доступ до
безпечних, доступних і сталих транспортних систем для всіх шляхом підвищення безпеки дорожнього руху та розвитку громадського транспорту з особливою увагою до
потреб вразливих груп, зокрема, людей з інвалідністю.
Тісно пов’язана з нею Ціль 10, що спрямована на скорочення нерівності у країнах та
між країнами шляхом розширення можливостей та сприяння соціальному, економічному та політичному включенню всіх, включаючи людей з інвалідністю.
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Ціль 17 підкреслює, що для посилення засобів реалізації та
зміцнення глобального партнерства для сталого розвитку важливим є збір даних, а також моніторинг та підзвітність ЦСР. Держави-учасниці мають посилити підтримку для розбудови спроможності країн, що розвиваються, включаючи найменш розвинені країни та малі острівні країни, що розвиваються. Це значно
поліпшить доступність якісних, своєчасних і достовірних даних,
дезагрегованих за наявністю інвалідності.
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Питання інвалідності
безпосередньо згадується у таких ЦІЛЯХ:

ПЛАНЕТА
Забезпечити захист
природних ресурсів та
клімату нашої планети
для наступних
поколінь

Забезпечення рівної та
доступної освіти шляхом
створення інклюзивного
середовища для
навчання та надання
необхідної допомоги
людям з інвалідністю

Сприяння інклюзивному економічному
зростанню та продуктивній
зайнятості, що дозволяє
людям з інвалідністю
повноцінно брати участь у
ринку праці

Врахування
питань
інвалідності

МИР

Просування важливості
збору даних та
моніторингу ЦСР з
особливою увагою до
розподілу даних за
фактором наявності
інвалідності

Забезпечення доступності
міст та водних ресурсів,
фінансово і фізично
доступних та сталих
транспортних систем,
надання універсального
доступу до безпечних,
інклюзивних та доступних
зелених зон і громадських
місць

ПРОЦВІТАННЯ

Забезпечити
процвітання та
повноцінне
життя
в гармонії
з природою

ПАРТНЕРСТВО

Забезпечити реалізацію Порядку
денного шляхом налагодження
міцного глобального
партнерства

x

УСІ ЦІЛІ Є
УНІВЕРСАЛЬНИМИ

Подолати бідність
і голод у всіх
формах і
проявах,
забезпечити
гідність
і рівність
для всіх
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зі сталого розвитку
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до 2030 року

Розвивати
мирні,
справедливі та
інклюзивні
суспільства

Просування соціальної,
економічної та політичної
інклюзії людей з
інвалідністю

ЛЮДИ

x

Люди з інвалідністю та питання інвалідності
згадуються у Порядку денному зі сталого
розвитку на період до 2030 року
Люди у вразливих/важких життєвих
ситуаціях згадуються в Порядку денному

