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PROSTOVOLJNI
NACIONALNI PREGLEDI

Prostovoljni nacionalni pregledi so osrednji element
mehanizmov spremljanja in pregleda Agende 2030, v
okviru katerih države članice poročajo o svojih strategijah
za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja na Političnem
forumu na visoki ravni za trajnostni razvoj.
Pregledi so prostovoljni, vključujejo tako
razvite države kot države v razvoju
in praviloma zajemajo prispevke
predstavnikov civilne družbe in drugih
deležnikov (A/RES/70/1, odstavek 79).
Glavni cilj prostovoljnih nacionalnih
pregledov je omogočiti izmenjavo
izkušenj, vključno s prispevki o uspehih,
izzivih in pridobljenih spoznanjih, ter tako
pospešiti izvajanje Agende 2030. Prav
tako si prostovoljni nacionalni pregledi
prizadevajo okrepiti vladne politike in
institucije ter mobilizirati večdeležniško
podporo in partnerstva za doseganje
ciljev trajnostnega razvoja. Postopek
priprave prostovoljnih nacionalnih
pregledov pogosto vključuje nacionalna
posvetovanja. Države se po predstavitvi
pregledov na globalni ravni spodbuja k
vzpostavitvi rednih postopkov spremljanja
na nacionalni ravni.

Med letom 2016 in januarjem 2019 je
bilo na Političnem forumu na visoki
ravni predstavljenih 111 prostovoljnih
nacionalnih pregledov, leta 2019 pa
je bilo predstavljenih še dodatnih 51.
Evropske države, ki so nacionalne preglede
predstavile na Političnem forumu na visoki
ravni leta 2019, so Bosna in Hercegovina,
Francija, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Srbija
in Združeno kraljestvo.
Prostovoljni nacionalni pregledi za
predstavnike civilne družbe predstavljajo
priložnost za sodelovanje v postopku
nacionalnega razvoja, saj se od držav
pričakuje, da se bodo pri pripravi svojega
poročila posvetovale z deležniki. Poleg tega
se v odstavku 89 Agende 2030 osrednje
skupine in druge deležnike poziva, naj
poročajo o svojem prispevku k izvajanju
Agende 2030.
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KAKO LAHKO SODELUJEJO
CIVILNODRUŽBENE ORGANIZACIJE?
Organizacije civilne družbe si na različne načine
prizadevajo za krepitev svojih zmogljivosti, ki bi jim
omogočile, da bi postale močne in pomembne
partnerice procesa prostovoljnih nacionalnih
pregledov. V spodnjih odstavkih je predstavljenih
nekaj najpomembnejših smernic in primerov.
Osrednje skupine in drugi deležniki so pripravili
splošne smernice poročanja o izvajanju Agende
2030 v okviru Političnega foruma na visoki ravni.
Različni prispevki za Politični forum na visoki ravni
so na voljo tukaj.
V okviru koalicije organizacij civilne družbe
Together 2030 so bile septembra 2018 pripravljene
kratke smernice o načinih sodelovanja pri pripravi
prostovoljnih nacionalnih pregledov. Poleg
tega je koalicija sodelovala tudi pri neodvisni
oceni prostovoljnih nacionalnih pregledov,
posredovanih Političnemu forumu na visoki ravni
leta 2017, ki predstavljajo pomembno dopolnitev
zbirnega poročila ZN o prostovoljnih nacionalnih
pregledih leta 2017.
Forus, globalna mreža za opolnomočenje civilne
družbe za učinkovite družbene spremembe,
je pripravila izčrpen informativni dokument, ki
vključuje koristen uvod in različne povezave do
gradiv, povezanih s prostovoljnimi nacionalnimi
pregledi.
Partners for Review, mednarodna mreža več
deležnikov Nemške agencije za mednarodno
sodelovanje (GIZ), namenjena vladnim
predstavnikom in deležnikom iz civilne družbe ter
drugih sektorjev, spodbuja dialog in medsebojno
učenje na področju izzivov. Zagotavlja prostor za
raziskovanje dobrih praks in spoznanj, mobilizacijo
znanja ter izmenjavo strokovnega znanja o novih
in nastajajočih vprašanj glede nacionalnega
spremljanja ter pregleda. Mreža je sodelovala
s koalicijo Together 2030 pri pripravi kratkih
smernic za civilno družbo o načinih sodelovanja
v postopku priprave prostovoljnih nacionalnih
pregledov.
Številne organizacije so pripravile predloge
in priporočila za organizacije civilne družbe,
ki sodelujejo pri prostovoljnih nacionalnih
pregledih. Platforma Action for Sustainable
Development je pripravila usmerjevalno predlogo

za civilne družbe, ki sodelujejo pri prostovoljnih
nacionalnih pregledih. Leta 2016 je platforma
pripravila tudi poročilo o učenju skozi prakso na
primeru sodelovanja civilne družbe v postopku
nacionalnega pregleda v okviru Političnega
foruma na visoki ravni (Learning by doing on civil
society engagement in the HLPF’s national review
process), ki zajema različne pristope trinajstih
držav.
Skupina predstavnic žensk (Women’s Major
Group) je pripravila priporočila za civilnodružbene
organizacije glede sodelovanja pri pripravi
prostovoljnih nacionalnih pregledov, mreža
deležnikov Združenega kraljestva za trajnostni
razvoj UKSSD in mreža organizacij civilne družbe
za globalne spremembe Bond pa sta pripravili
priporočila za učinkovitejše doseganje ciljev
trajnostnega razvoja, namenjena organizacijam
civilne družbe.
Načini sodelovanja organizacij civilne družbe v
postopku priprave prostovoljnega nacionalnega
pregleda in načini poročanja teh organizacij
se po EU razlikujejo. Nekatere nacionalne vlade
organizacije civilne družbe vabijo k sodelovanju
pri pripravi prostovoljnih nacionalnih pregledov in
predstavnike organizacij civilne družbe vključijo
med člane delegacij za Politični forum na visoki
ravni, druge ne. V nekaterih državah organizacije
civilne družbe pripravijo lastno senčno,
alternativno poročilo, v katerem neodvisno in
kritično ocenijo nacionalni napredek.
Poročanje civilnodružbenih organizacij se razlikuje
po oblikah in metodologiji. Na primer latvijska
platforma LAPAS sodeluje pri pripravi poročila
organizacije civilne družbe, ki predstavlja podatke,
izzive, analize in mnenja o vseh ciljih trajnostnega
razvoja. Špansko združenje organizacij civilne
družbe Futuro en común se osredotoča na
posamezna vprašanja na osnovi vsakodnevnih
težav in okvir ciljev trajnostnega razvoja uporablja
kot zagovorniško orodje ter skupni jezik za svoj
program trajnosti. Nemška mreža organizacij
civilne družbe pa je prevzela esejističen slog, ki
je strukturiran v skladu s cilji trajnostnega razvoja
in katerega rezultat so prispevki strokovnih
organizacij, ki izpostavljajo izzive ter vrzeli pri
izvajanju ciljev trajnostnega razvoja.
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2017
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2016
Priporočila skupine Women’s Major Group glede sodelovanja
v postopku priprave prostovoljnih nacionalnih pregledov
Poročilo mreže Bond o izvajanju ciljev trajnostnega razvoja z
nekaj priporočili glede poročanja organizacij civilne družbe
Sodelovanje civilne družbe v postopku nacionalnega
pregleda v okviru Političnega foruma na visoki ravni (2016)
Sodelovanje civilne družbe v postopku nacionalnega
pregleda v okviru Političnega foruma na visoki ravni (2016)
Nabor organizacij civilne družbe, povezanih s cilji
trajnostnega razvoja – glede sodelovanja organizacij
civilne družbe v postopku priprave prostovoljnih nacionalnih
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