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PARTNERSTVA ZA
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Na globalni ravni Politični forum na visoki ravni za trajnostni
razvoj zagotavlja platformo za vzpostavljanje partnerstev
za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
Gre za globalni spletni register prostovoljnih
zavez in večdeležniških partnerstev, ki
spodbuja globalno vključevanje vseh
deležnikov z namenom zagotavljanja
podpore pri doseganju ciljev trajnostnega
razvoja. Na njegovem spletnem mestu
so na voljo različne smernice, poročila in
publikacije, ki podpirajo večdeležniška
partnerstva ter prostovoljne zaveze po
vsem svetu. Ob robu Političnega foruma na
visoki ravni za trajnostni razvoj poteka tudi
izmenjava o partnerstvih. Več informacij in
poročila o rezultatih so na voljo tukaj.
Na tematski ravni so bili februarja 2018
na Svetovnem vladnem vrhu v Dubaju
ustanovljeni globalni sveti za cilje
trajnostnega razvoja. Ti sveti zajemajo
interdisciplinarne mreže odločevalcev
z različnih področij, ki stremijo k
opredeljevanju inovativnih rešitev za
doseganje ciljev trajnostnega razvoja in
pobud. Doslej je bilo ustanovljenih devet
svetov, osem novih pa bo ustanovljenih
v drugi fazi pobude. Obstoječi sveti
obravnavajo cilje trajnostnega razvoja 1,
2, 4, 7, 8, 11, 13, 16 in 17. Sveti predstavnike
civilne družbe pozivajo k posredovanju

inovativnih zamisli. Več informacij je na
voljo na spletnem mestu vozlišča znanja o
ciljih trajnostnega razvoja Mednarodnega
inštituta za trajnostni razvoj (IISD).
Na evropski ravni Evropski svetovalni
sveti za okolje in trajnostni razvoj (EEAC)
združujejo svetovalne organe, ki so jih
ustanovile nacionalne in regionalne vlade
ali parlamenti štirinajstih evropskih držav.
Njihova naloga je svojim nacionalnim
ali regionalnim vladam in parlamentom
zagotavljati neodvisno svetovanje,
povezano z okoljem in trajnostnim razvojem.
Njihovi člani predstavljajo akademski sektor,
sektor civilne družbe, zasebni sektor in javne
organe. Strateška področja njihovega
dela vključujejo: krožno gospodarstvo,
energijo in podnebne spremembe,
pomorske zadeve in vodne vire ter trajnostni
razvoj. Na spletnem mestu EEAC so na
voljo informacije o članih, obravnavanih
področjih, letnih konferencah in drugih
zadevah.
Evropska mreža za trajnostni razvoj
zagotavlja jedrnat pregled izbranih strategij
trajnostnega razvoja 33 evropskih držav.
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VIRI
Poročilo globalnih svetov za cilje trajnostnega razvoja o napredku pri doseganju
devetih ciljev; vozlišče znanja IISD
SDG Alliance Portugal (portugalsko združenje za doseganje ciljev trajnostnega
razvoja)
SDG Alliance Portugal 2
Partnerstva za cilje trajnostnega razvoja; globalni register prostovoljnih zavez in
večdeležniških partnerstev ZN
Smernice »Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable Development,
Interim Reference Guide to UN Country Teams. United Nations Development
Group« (Presečno vključevanje Agende za trajnostni razvoj do leta 2030; Vmesne
referenčne smernice za skupine držav ZN. Razvojna skupina Združenih narodov).
7. oktober 2015
Strategije trajnostnega razvoja – od zasnove do spremljanja: vloga civilne družbe.
Opazovalna skupina za trajnostni razvoj (ODD); Evropski ekonomsko-socialni
odbor
Predstavitev nemškega sveta za trajnostni razvoj odboru za strategije trajnostnega
razvoja. Od zasnove do spremljanja: vloga civilne družbe v primeru Nemčije.
Za organizacijo je poskrbela opazovalna skupina za trajnostni razvoj (ODD).
November 2018
Predstavitev visokega sveta za trajnostni razvoj Velikega vojvodstva Luksemburg
(Conseil Supérieur pour un Développement Durable) odboru za strategije
trajnostnega razvoja. Od zasnove do spremljanja: vloga civilne družbe v primeru
Luksemburga. Za organizacijo je poskrbela opazovalna skupina za trajnostni razvoj
(ODD). November 2018
Poročilo globalnih svetov za cilje trajnostnega razvoja o napredku pri doseganju
devetih ciljev
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