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Ang SDG 11

• bahagi ng 17 Sustainable Development Goals o Agenda 
2030 na pangunahin at pang-matagalang plano na 
sinusulong ng United Nations sa kasalukuyan

• Goal 11: Make cities inclusive, safe, resilient and 
sustainable



Alin ang 
maituturing na kalunsuran?
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Alin ang maituturing na kalunsuran?
UN DESA Population Division:

– Urban population - De facto population living in areas classified 
as urban according to the criteria used by each area or 
country.
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Alin ang maituturing na kalunsuran?
UDHA:

– “Urban areas” refers to all cities regardless of their population 
density and to municipalities with a population density of at 
least five hundred (500) persons per square kilometer;

– “Urbanizable areas” refers to sites and lands which, considering 
present characteristics and prevailing conditions, display 
marked and great potential of becoming urban areas within 
the period of five (5) years



Konteksto ng SDG 11 
mula sa UN 
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Ayon sa SDG 11, nagreresulta ang mabilis na urbanisasyon 
sa:
• Papalaking bilang ng nakatira sa slums

• Hindi sapat at lampas sa kapasidad na gamit sa mga 
imprastraktura at serbisyo

• Papalalang polusyon sa hangin at

• Hindi planadong paglawak ng kalunsuran
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Ayon sa SDG 11:
• 95% ng paglawak ng urban sa susunod na mga dekada 

ay magaganap sa mga umuunlad na bansa

• 828 milyon ang nakatira sa mga slums sa ngayon at 
kalakhan ay nasa Eastern at South-Eastern Asia.

• 90% ng paglawak ng urban ay inaasahang magaganap 
sa Asia at Africa sa susunod na 30 taon.

• Pagdating ng 2050 inaasahang 70%  ng tao sa mundo ay 
nakatira na sa urban settlements.



Targets ng SDG 11
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Targets
• 11.1 Lahat ay may access sa sapat, ligtas at 

abot-kayang pabahay at batayang serbisyo, at paunlarin 
ang mga slums

• 11.2 Ligtas, abot-kaya, accessible at sustainable na 
transport systems para sa lahat, pahusayin ang road 
safety, sa pamamagitan pangunahin ng pagpapalawak 
ng public transport, na may espesyal na atensyon sa 
mga nasa bulnerableng kalagayan.
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Targets
• 11.3 Pahusayin ang inclusive at sustainable 

urbanization at kapasidad para sa participatory, 
integrated at sustainable na plano at pamamahala ng 
mga panirahan sa lahat ng bansa

• 11.4 Palakasin ang pagsisikap na protektahan at 
ingatan ang mga cultural at natural heritage ng mundo
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Targets
• 11.5 Signipikanteng pababain ang masamang epekto ng 

mga sakuna na may partikular na atensyon sa mahihirap 
at mga nasa bulnerableng kalagayan

• 11.6 Pababain ang masamang epekto ng mga 
kalunsuran sa kalikasan na may espesyal na atensyon 
sa kalidad ng hangin at waste management
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Targets
• 11.7 Mabigyan ng access ang lahat sa ligtas, inclusive 

at accessible na green public spaces

• 11.A Postibong at komprehensibong ugnayan sa 
pagitan ng urban, peri-urban at rural sa pamamagitan ng 
pagpapalakas ng national at regional development 
planning
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Targets
• 11.B Magpatupad ng patakaran at plano tungo sa 

inclusion, resource efficiency, mitigation and 
adaptation to climate change, resilience to disasters, 

• 11.C Suportahan ang mga pinaka-atrasadong bansa sa 
pamamagitan ng ayudang pinasyal at teknikal para sa 
pagtatayo ng sustainable at resilient na mga gusali gamit 
ang lokal na materyales.



Ang SDG 17
Partnership for the goals
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Ang SDG 17

• Revitalize the global partnership for sustainable 
development and means of implementation



Pagsusuri sa SDG 11 at 
Agenda 2030
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Pagsusuri sa SDG 11

• Hindi malinaw kung ano ang paninindigan, pagsusuri at 
panawagan sa papabilis na urbanization sa kasalukuyan 
at sa hinaharap.

• Hindi pinalawig ang ugnayan ng pagpapaunlad ng 
kanayunan para paluwagin ang kasalukuyang mga 
kalunsuran at paglikha ng bagong mga kalunsuran.
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Pagsusuri sa SDG at Agenda 2030 sa kabuuan

• Ang pagtanaw at pagtugon ng mga gubyerno at ng UN sa 
SDGs at targets ay mekanikal, hiwa-hiwalay at 
patsi-patsi.

• Hindi isinasaalang-alang ang common but differentiated 
responsibilities and accountbailities

• Walang malinaw na pagtutukoy at pagsusuri sa 
pundamental na problema o ugat ng mga problema.
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Pagsusuri sa SDG at Agenda 2030 sa kabuuan

• Ang pagpapatupad ay nasa balangkas pa rin ng 
kasalukuyang dominanteng sistemang neoliberal.

• Binuo batay sa impluwensiya kundi man dikta ng neolib 
na mga pwersa

• Hindi na naman ito magtatagumpay.


