Асноўныя прынцыпы
ўстойлівага развіцця
G

Усе людзі маюць права на здаровае і плённае жыццё ў гармоніі з прыродай.

G

Для дасягнення ўстойлівага развіцця абарона навакольнага асяроддзя павінна
складаць неад’емную частку працэсу развіцця і не можа разглядацца ў адрыве ад яго.

G

Цяперашнія і будучыя пакаленні маюць роўныя правы.

G

Кожная дзяржава мае суверэннае права выкарыстоўваць свае ўласныя рэсурсы
і нясе адказнасць за забеспячэнне таго, каб гэтая дзейнасць не наносіла шкоды
навакольнаму асяроддзю іншых дзяржаў.

G

Забруджвальнік павінен пакрыць выдаткі, звязаныя з забруджваннем
(той, хто забруджвае, плаціць).

G

Гаспадарчая дзейнасць павінна суправаджацца ахоўнымі мерамі ў сферы аховы
навакольнага асяроддзя.

G

Дзяржавы павінны супрацоўнічаць паміж сабой у сферы аховы навакольнага асяроддзя.

G

Выкараненне беднасці ў мэтах змяншэння разрыву ва ўзроўні жыцця і больш
эфектыўнага задавальнення патрэбаў большасці насельніцтва свету – неабходная
ўмова ўстойлівага развіцця.

G

Дзяржавы павінны абмежаваць і ліквідаваць нежыццяздольныя мадэлі вытворчасці
і спажывання і заахвочваць адпаведную дэмаграфічную палітыку.

G

Экалагічныя пытанні вырашаюцца найбольш эфектыўным чынам пры ўдзеле ўсіх
зацікаўленых бакоў. На нацыянальным узроўні кожны чалавек павінен мець адпаведны
доступ да інфармацыі, якая тычыцца навакольнага асяроддзя, і магчымасць
удзельнічаць у працэсах прыняцця рашэнняў. Ахова навакольнага асяроддзя павінна
ажыццяўляцца пры актыўным удзеле прадстаўнікоў усіх сацыяльных груп.

G

Дзяржавы павінны распрацоўваць і эфектыўна прымяняць заканадаўства ў галіне
аховы навакольнага асяроддзя.

G

Свет, развіццё і ахова навакольнага асяроддзя ўзаемазалежныя і непадзельныя.
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Асноўныя праблемы чалавецтва
Рост колькасці насельніцтва

У пачатку 21 ст. насельніцтва Зямлі дасягнула 7 млрд. чалавек,
і чакаецца, што праз 50 гадоў яно стане прыкладна 10-11 млрд.
Асноўнымі праблемамі будуць недахоп пітной вады і зямлі для
вытворчасці ежы.

Беднасць і няроўнасць

Сёння амаль 25% насельніцтва Зямлі жыве на менш, чым на адзін даляр
у дзень. Няроўнасць па-ранейшаму застаецца сур’ёзнай перашкодай
на шляху да ўстойлівага развіцця. Сусветная супольнасць ставіць перад
сабой задачу знізіць напалову колькасць людзей, якія жывуць на менш,
чым на 1 даляр у дзень, а таксама колькасць тых, хто пакутуе
ад сістэматычнага недаядання.

Прадукты харчавання і сельская гаспадарка

Змяншэнне коштаў на прадукты харчавання за апошнія трыццаць гадоў
спрыяла павышэнню росту спажывання, але у многіх раёнах свету
зямельныя плошчы, прыдатныя для сельскагаспадарчай дзейнасці,
вельмі абмежаваныя, а стварэнне новых аказвае разбуральнае ўздзеянне
на экасістэмы. У будучыні павелічэнне вытворчасці харчовых прадуктаў
не варта ажыццяўляць за кошт разбурэння прыроды. У наступныя гады
неабходна дамагчыся значнага запаволення тэмпаў страты
біяразнастайнасці.

Пітная вада

Адсутнасць пітной вады ў многіх раёнах свету з’яўляецца перашкодай
для ўстойлівага развіцця. Чакаецца, што пры цяперашніх тэмпах развіцця
да 2025 г. кожны другі чалавек на планеце будзе адчуваць недахоп вады.
Сусветная супольнасць імкнецца ў бліжэйшы час знізіць напалову
колькасць людзей, якія не маюць доступу да чыстай пітной вады
і пазбаўленыя асноўных гігіенічных умоў.

Здароўе

Большасць смяротных выпадкаў у краінах, якія развіваюцца, можна
прадухіліць. У наступныя гады чалавецтву варта засяродзіць увагу і
вылучыць сродкі на барацьбу з хваробамі. Непасрэднай задачай з’яўляецца
зніжэнне на 2/3 ў параўнанні з узроўнем 2000 года ўзроўню смяротнасці
сярод дзяцей да 5-гадовага ўзросту і на 3/4 – сярод парадзіх.
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Энергія

Спажыванне ўсіх відаў энергіі бесперапынна ўзрастае. Аблягчэнне доступу
да надзейных, устойлівых і экалагічных крыніц энергіі, а таксама стварэнне
нацыянальных праграм энергетычнай эфектыўнасці будзе асабліва важнай
задачай на наступныя 10-15 гадоў.

Лясы

Плошча лясоў у свеце памяншаецца перш за ўсё з-за развіцця сельскай
гаспадаркі. Задачай велізарнай важнасці ў бліжэйшыя гады будзе паляпшэнне
ўзнаўлення і кіравання ляснымі масівамі.

Змена клімату

Спажыванне нафты пастаянна ўзрастае. Сусветная супольнасць усведамляе
неабходнасць прыняцця нормаў выкідаў парніковых газаў у развітых краінах.
Сусветная супольнасць вызначае ў якасці непасрэдных задач, якія стаяць
перад чалавецтвам, наступныя:

2

G

неабходнасць лепшага разумення Канцэпцыі ўстойлівага развіцця
і ўмацавання адпаведных інстытутаў на міжнародным, рэгіянальным
і нацыянальным узроўнях;

G

далейшае зацвярджэнне ролі грамадзянскай супольнасці і заахвочванне
партнёрскіх ініцыятыў паміж прыватным і грамадскім сектарамі.
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