Ваше екселенције,
Уважене колеге,
Дозволите ми да поздравим све окупљене на министарском сегменту Политичког
форума на високом нивоу о одрживом развоју, који има централну улогу у
надгледању процеса праћења и прегледа имплементације Агенде УН за одрживи
развој до 2030. године на глобалном нивоу и представља кључни механизам за
праћење резултата у испуњавању договорених обавеза. Међународна заједница је у
септембру 2015. године донела одлуку на највишем нивоу да ради на остварењу
једног од најважнијих циљева данашњице - одрживој будућности наше планете и
будућих генерација. Никада раније у историји Уједињених нација међународна
заједница није поставила такав свеобухватан и амбициозан циљ, чије испуњење
дугујемо будућим генерацијама. Борба против климатских промена и загревања
планете, као посебан циљ, прожима све остале циљеве одрживог развоја. Ако се не
постигне успех у овом домену и не спрече даље последице, остварење свих осталих
циљева биће доведено у питање. Због тога су од изузетне важности активности у
вези са имплементацијом Париског споразума о клими, усвојеног на Самиту у
Паризу 2015. године, као и Акционим планом из Адис Абебе. Република Србија је
ратификовала Париски споразум о климатским променама 29. маја 2017.године.
Република Србија је у потпуности посвећена имплементацији Агенде до 2030.
године и имaла је активну улогу у формулисању циљева Агенде и, као члан
Отворене радне групе о Циљевима одрживог развоја, била једина држава у региону
ЈИЕ која је активно учествовала у процесу утврђивања модела њеног финансирања.
Тему овогодишњег Политичког форума на високом нивоу „Искорењивање
сиромаштва и промоција просперитета у свету који се мења“ сматрамо изузетно
важном, посебно имајући у виду бројне изазове и претње на глобалном нивоу.
Република Србија изразиту важност придаје имплементацији свих циљева
одрживог развоја (SDGѕ), а посебно оних који су издвојени за ово заседање.
Влада Републике Србије је 30. децембра 2015. године усвојила Одлуку о оснивању
Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН за одрживи развој до 2030.г
састављене од представника свих релевантних ресорних министарстава,
канцеларија и агенција за праћење и координацију имплементације Агенде. Први
конститутивни састанак ове Међуресорне радне групе, одржан je у априлу 2016.
године. У рад Групе укључени су и представници цивилног друштва, академске
заједнице и приватног сектора. После недавно одржаних избора у Републици
Србији и постављењем новог председавајућег Међуресорне радне групе креће се са
динамичним радом у правцу процеса приоритизације 17 циљева и 169 подциљева и
њиховог прилагођавања ситуацији у нашој земљи. Међусобна повезаност и
зависност ових циљева је све више евидентна. Израда статистичких индикатора за

праћење остваривања циљева је од суштинског значаја. Глобални оквир
индикатора коју је развила Интер-агенција и експертска група о циљевима
одрживог развоја од изузетне је користи, као и препоруке и акциони план за
податке одрживог развоја Групе на високом нивоу за партнерство, координацију и
изградњу капацитета за статистику који је основала Статистичка комисија 2016.
године. У свеобухватном извештају генералног секретара УН, припремљеном за
ову седницу, истакнут је значај благовремене доступности високо квалитетних
података на свим нивоима у одговорном праћењу имплементације Агенде. To
представља основни изазов националним и међународним статистичким
системима, али са задовољством можемо констатовати чињеницу да међународна
статистичка заједница на глобалном нивоу чини значајне напоре да модернизује и
јача статистичке системе у одговору на овај проблем.
Сматрамо изузетно важном презентацију четрдесет четири добровољна национална
извештаја о примени Агенде, посебно у циљу размене искустава, фокусирања на
примере добре праксе и суочавања са изазовима на субрегионалном, регионалном и
глобалном нивоу. Сматрамо важном одлуку да се Извештај о глобалном одрживом
развоју подноси на четворогодишњем нивоу, при чему ће први такав извештај који
треба да буде представљен на Политичком форуму на високом нивоу под
покровитељством Генералне скупштине 2019. године, бити значајан индикатор
нашег напретка на јасном путу ка одрживости. Међуресорна радна група Владе
Р.Србије ће почети са интензивним активностима на припреми нашег добровољног
националног извештаја о примени Агенде. Такође, Влада Републике Србије је у
мају ове године закључила петогодишњи Оквир развојног партнерства за период од
2016. до 2020. године са тимом УН у Републици Србији, који је у потпуности
усклађен са националним развојним приоритетима, процесом достизања циљева
одрживог развоја и процесом предприступних преговора са Европском унијом.
Оквир развојног партнерства садржи пет стубова и девет исхода и представља мапу
пута за даље унапређење добре управе и владавине права, развој социјалних и
људских ресурса, економски развој, раст и запошљавање, заштиту животне
средине, борбу против климатских промена и изграђивање отпорних заједница, као
и интегрисање културе у укупни процес одрживог развоја. Блиско сарађујемо са
Тимом УН и сталним координатором у имплементацији, ширењу и популаризацији
Агенде 2030. Министарство спољних послова Републике Србије је, у сарадњи са
Тимом УН у Београду, 21. јуна ове године организовало Радионицу са циљем
разматрања могућности и повезивања процеса предприступних преговора са ЕУ и
имплементације Агенде УН о одрживом развоју до 2030. У раду су учествовали
представници регионалног центра УН у Истанбулу, Тима УН у Р.Србији,
међународних партнера УН, Министарства спољних послова, као и чланови

Међуресорне радне групе за спровођење Агенде УН о одрживом развоју до 2030.
године.

Даме и господо,
Након година озбиљних изазова, Србија је позиционирана на курсу фискалне
стабилности и динамичног економског раста, праћеног значајним свеобухватним
структурним реформама које дају изузетне резултате. Врло смо свесни да овакав
раст и развој морају бити одрживи и то са посебним фокусом на заштиту животне
средине, искорењивање сиромаштва и побољшање родне равноправности и борбу
против насиља над женама и девојчицама. Србија је на путу европских интеграција
и озбиљан и поуздан партнер посвећен миру, стабилности и помирењу у нашем
региону. У том контексту, моја земља посебан нагласак ставља на процес
реализације Циља 16 о мирољубивим инклузивним друштвима, имајући у виду да
је мир основни предуслов развоја.

Хвала вам.

