
Ціль 16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства  

в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх  

і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі 

інституцій на всіх рівнях 

Без миру, стабільності, забезпечення прав людини та 

ефективного врядування на принципах верховенства 

права не можна сподіватися на сталий розвиток.  

Ми живемо у світі, що стає все більш розділеним. 

Деякі регіони досягли стійкого миру, безпеки  

і процвітання, тоді як інші потрапили у цикл 

конфліктів і насильства, що здаються  

нескінченними. Проте така ситуація аж ніяк  

не є неминучою і має бути вирішена. 

Високий рівень збройного насильства і нестабільності справляють руйнівний 

вплив на розвиток країни. Вони негативно впливають на економічне зростання  

і часто викликають невдоволення та взаємні образи, що можуть тривати 

десятиліттями. В умовах конфлікту чи за відсутності верховенства права також 

поширені сексуальне насильство, злочинність, експлуатація і тортури, а країни 

повинні вживати заходи для захисту тих, кому загрожують найбільші ризики. 

Цілі сталого розвитку спрямовані на значне скорочення всіх форм насильства,  

а також на пошук, спільно з державними органами та громадами, 

довготермінових рішень для подолання конфліктів і покращення безпеки. 

Посилення верховенства права і зміцнення прав людини є ключовими 

факторами в цьому процесі, як і зменшення незаконного обороту зброї  

й активізація участі країн, що розвиваються, в інститутах глобального 

управління. 

Завдання для досягнення цілі: 

16.1 Значно скоротити поширеність всіх форм насильства та зменшити 

показники смертності від цього явища в усьому світі 

16.2 Покласти край наругам, експлуатації, торгівлі й усім формам насильства  

і тортур щодо дітей 

16.3 Сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях  

і забезпечити всім рівний доступ до правосуддя 

16.4 До 2030 року значно зменшити незаконні фінансові потоки та потоки 

зброї, активізувати діяльність з виявлення й повернення викрадених активів  

і вести боротьбу з усіма формами організованої злочинності 



16.5 Значно скоротити масштаби корупції та хабарництва у всіх їхніх формах 

16.6 Створити ефективні, підзвітні та прозорі установи на всіх рівнях 

16.7 Забезпечити відповідальне прийняття рішень репрезентативними органами 

на всіх рівнях за участю всіх верств суспільства 

16.8 Розширити й активізувати участь країн, що розвиваються, в діяльності 

органів глобального регулювання 

16.9 До 2030 року забезпечити наявність у всіх людей законних посвідчень 

особистості, включаючи свідоцтва про народження 

16.10 Забезпечити доступ громадськості до інформації і захистити основні 

свободи відповідно до національного законодавства і міжнародних угод 

16.а Зміцнити відповідні національні установи, у тому числі завдяки 

міжнародній співпраці, з метою нарощування на всіх рівнях, зокрема в країнах, 

що розвиваються, потенціалу у справі запобігання насильству та боротьби  

з тероризмом і злочинністю 

16.b Заохочувати й упроваджувати в життя недискримінаційні закони  

та політику в інтересах сталого розвитку 


