Agenda Rozwoju po 2015 roku
W 1995 roku przyjęte zostały Milenijne Cele Rozwoju (MDG,
z ang. Millennium Development Goals), odnoszące się do skrajnego
ubóstwa w jego różnych wymiarach. Datą wygaśnięcia MCR jest
koniec 2015 roku. Państwa Członkowskie ONZ, struktury ONZ,
organizacje społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickie,
instytuty badawcze i inni interesariusze z całego świata angażują się
obecnie w różne procesy, których celem jest wynegocjowanie nowego
globalnego programu na rzecz zrównoważonego rozwoju – Agendy
Rozwoju po 2015 roku. Praca nad Agendą przebiega w dwóch
ścieżkach: w ramach pierwszej, realizowanej przez Państwa
Członkowskie, mają zostać wypracowane Cele Zrównoważonego
Rozwoju (SDG, z ang. Sustainable Development Goals), celem prac
drugiej, prowadzonej przez Sekretarza Generalnego ONZ, jest
przedyskutowanie tego, czym Milenijne Cele Rozwoju miałyby zostać
zastąpione. Ścieżki te spotkają się we wrześniu 2014 roku w jednym
międzyrządowym nurcie, którego celem będzie praca na rzecz
ustalenia globalnych ram i wyznaczenia celów.

Otwarta Grupa Robocza ds. Celów Zrównoważonego
Rozwoju
Proces międzyrządowy
Podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20), która odbyła się w Rio de Janeiro
w czerwcu 2012, Państwa Członkowskie podjęły decyzję o rozpoczęciu
procesu wypracowywania pakietu celów zrównoważonego rozwoju.
Efektem tej decyzji było ustanowienie w styczniu 2013 decyzją
Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 67/555 (zob. A/67/L.48/rev.1)
Otwartej Grupy Roboczej (OGR, z ang. Open Working Group). Grupa
ta, której przewodzą wspólnie stali reprezentanci Węgier i Kenii,
składa się z 30 miejsc dzielonych przez 70 Państw Członkowskich z
pięciu grup regionalnych. Między marcem 2013 a lipcem 2014 OGR
spotkała się na 13 zakończonych powodzeniem sesjach i na
zakończenie sesji 13. ustaliła przedłożenie Zgromadzeniu Ogólnemu
ONZ propozycji 17 celów. Zgromadzenie Ogólne rozpatrzy
zaproponowane cele w ramach dyskusji o Agendzie Rozwoju po 2015
roku, która ma zostać przyjęta we wrześniu 2015.

Sekretarz Generalny ONZ
Kontynuacja Milenijnych Celów Rozwoju
Mandat ten został ustanowiony po spotkaniu Panelu Wysokiego
Szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2012 roku, które dotyczyło
Milenijnych Celów Rozwoju. Panel Wysokiego Szczebla zobowiązał
Sekretarza Generalnego ONZ do corocznego przedstawiania raportu
z postępów we wdrażaniu Milenijnych Celów Rozwoju. W ramach tego
mandatu zostały podjęte różne działania, w tym praca Zespołu
Zadaniowego Systemu Narodów Zjednoczonych (z ang. UN System
Task Team), konsultacje regionalne, tematyczne konsultacje globalne
i krajowe, opracowanie raportu Panelu Wysokiego Szczebla w sprawie
Agendy Rozwoju po 2014 roku (HLP, z ang. High-Level Panel of
Eminent Persons), raport Sieci Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju (SDSN, z ang. Sustainable Development Solutions Network),
konsultacje w ramach inicjatywy UN Global Compact (UNGC), Biura
Łącznikowego ONZ ds. Organizacji Pozarządowych (UN-NGLS, z ang.
UN Non-governmental Liaison Service), raport Sekretarza
Generalnego ONZ pt. Godne życie dla wszystkich, a także specjalne
wydarzenia dotyczące Agendy Rozwoju po 2015 roku, przygotowane
przez Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Inne ważne procesy międzyrządowe
Międzyrządowy Komitet Ekspertów ds. Zrównoważonego
Finansowania (z ang. ICESDF, Intergovernmental Committee of
Experts on Sustainable Development Financing). To eksperckie
gremium zostało ustanowione dla ewaluacji i wysunięcia
propozycji efektywnego finansowania na rzecz zrównoważonego rozwoju. ICESDF pracuje nad Zrównoważonymi
Celami Rozwoju pod auspicjami Zgromadzenia Narodowego
ONZ równolegle do Otwartej Grupy Roboczej i ma za zadanie
wypracować raport na wrzesień 2014.
Forum Wysokiego Szczebla, (HLPF, z ang. High-Level Political
Forum). To międzyrządowa struktura najwyższego szczebla
w sprawach związanych ze zrównoważonym rozwojem
w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Ma ona zastąpić
Komisję ds. Zrównoważonego Rozwoju (CSD, z ang.
Commission on Sustainable Development). Przewiduje się, że
Forum stanie się d0myślnym podmiotem dla Celów
Zrównoważonego Rozwoju, odpowiedzialnym za ich wdrażanie
i monitorowanie.

Społeczeństwo obywatelskie i inni interesariusze są aktywnie
zaangażowani w powyższe procesy. Jeden z podstawowych formalnych
mechanizmów tego zaangażowania to system Głównych Grup (Major
Group system) w ramach Otwartej Grupy Roboczej i Forum Wysokiego
Szczebla. Poza formalnymi mechanizmami, organizacje społeczeństwa
obywatelskiego są zaangażowane aktywnie także w inne, nieformalne
inicjatywy wspierające i koordynujące rzecznictwo na rzecz Agendy
Rozwoju po 2015 roku.
KOLEJNE KROKI: Poniżej znajduje się zestawienie nadchodzących
wydarzeń i obrad, które prowadzić będą do negocjacji i przyjęcia
nowych globalnych ram na rzecz wykorzeniania ubóstwa poprzez
zrównoważony rozwój.
Przegląd
Wysokiego
Szczebla
organizowany
przez
Przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego ONZ (11-12
września 2014): Przewodniczący przedstawi podsumowanie
procesów i konsultacji dot. Agendy Rozwoju po 2015 roku, które
zostanie zawarte w raporcie syntetycznym Sekretarza
Generalnego ONZ dotyczącym tej Agendy.
Raport syntetyczny Sekretarza Generalnego ONZ (listopad 2014):
Sekretarz Generalny zbierze szeroki zakres cząstkowych
opracowań dotyczących Agendy i przedstawi pod rozwagę
Zgromadzeniu Narodowemu ONZ. Przedstawienie tego raportu
będzie punktem startowym międzyrządowych negocjacji.
Negocjacje międzyrządowe (wrzesień 2014 - sierpień 2015):
Negocjacje prowadzone przez Państwa Członkowskie
doprowadzą do przyjęcia Agendy Rozwoju po 2015 roku. Agenda
prawdopodobnie zawierać będzie jeden pakiet globalnych celów
na rzecz wykorzenienia ubóstwa w kontekście zrównoważonego
rozwoju. Kulminacją tego procesu będzie szczyt wysokiego
szczebla we wrześniu 2015 roku.
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Dlaczego Agenda Rozwoju po 2015 roku jest ważna
dla kobiet?
Agenda Rozwoju po 2015 roku będzie stanowić przez kolejne 15 lat
główne ramy odniesienia w sprawach zrównoważonego rozwoju,
współpracy i zaangażowania pomiędzy Państwami i w ich ramach.
Ważne, by Agenda odnosiła się do zapobiegania konfliktom, a także do
kwestii pokoju i militaryzmu, jako że każde z tych zagadnień wpływa na
możliwości rozwoju ekonomicznego i społecznego kobiet. Kobiety
znaczący interes w dopilnowaniu transformacyjnej zmiany, która
dotyczy wyzwań stojących przed nimi, ich potrzeb i oczekiwań, a także
formułuje prawa człowieka kobiet i równość płci jako drogę rozwoju.

Długoterminowo Koalicja koncentruje się na budowaniu oddolnego
ruchu feministycznego, nie skupiając się tylko na procesach Post 2015,
lecz chcąc też odnosić się do pilnej potrzeby silnego ruchu
feministycznego, a także działając na rzecz zrównoważonego,
zniuansowanego, otwartego na partycypację i włączającego
feministycznego zaangażowania na wielu poziomach w różnych
obszarach tematycznych. Koalicja będzie mieć potencjał działania jako
katalizator zmiany, włączając się rozwijanie bardziej inkluzywnych
i efektywnych form rzecznictwa na rzecz praw kobiet
i równości płci.

Więcej informacji: http://www.post2015women.com

Koalicja Kobiet po 2015 roku
Koalicja Kobiet po 2015 roku (The Post 2015 Women’s Coalition) jest
międzynarodową siecią organizacji feministycznych, organizacji
działających na rzecz praw kobiet, rozwoju kobiet, oddolnych grup, a
także organizacji pokojowych i aktywnych w obszarze sprawiedliwości
społecznej. Poprzez rzecznictwo i budowanie ruchu, organizacje te chcą
podważyć dotychczasowe ramy i przeobrazić światową agendę
rozwoju. Koalicja ma na celu zapewnienie, że debata odzwierciedlać
będzie wielosektorowe priorytety kobiet oraz odnosić się będzie do
realności ich funkcjonowania.

Pekin+20 / KSK 59
Spotkanie Pekin+20 i 59. sesja Komisji Statusu Kobiet (CSW59, z ang.
Commission on the Status of Women) to działania mające na celu
przegląd i ocenę wdrożenia Deklaracji Pekińskiej i Platformy Działania
z 1995 roku, a także wyników 23. Specjalnej sesji Zgromadzenia
Narodowego ONZ (2000). Zostały one wstępnie zaplanowane
w Kwaterze Głównej ONZ w Nowym Jorku na 9-20 marca 2015 roku.
W spotkaniu Pekin+20 udział wezmą różnorodne grupy interesariuszy,
poczynając od rządowych poprzez organizacje społeczeństwa
obywatelskiego i media. Celem będzie ocena globalnego postępu
w realizacji Platformy Działania.
Ponieważ w 2015 roku przypadają 20. rocznica IV Światowej
Konferencji w sprawie Kobiet, data końcowa Milenijnych Celów
Rozwoju i data początkowa Celów Zrównoważonego Rozwoju,
spotkanie Pekin+20 jest także niezwykle ważną okazją do podjęcia
starań na rzecz wprowadzenia priorytetu dla Platformy Działania w
Agendzie Rozwoju po 2015 roku. Dlatego też Pekin+20 służyć może
jako narzędzie odnawiania międzynarodowego zaangażowania na
rzecz równości kobiet i ich empowermentu.

Co się dzieje?
W procesie przygotowań do Pekin+20, Państwa otrzymały zalecenie
przeprowadzenia kompleksowego przeglądu krajowych postępów we
wdrażaniu Platformy Działania i wyników 23. specjalnej sesji
Zgromadzania Ogólnego ONZ. Przegląd ten ma dotyczyć wyzwań,
trendów i osiągnięć, a także przedstawiać przyszłe plany związane
z przyspieszeniem wdrażania Platformy. W realizacji tego zalecenia
Państwa zostały zachęcone do prowadzenia konsultacji z szerokim
gronem interesariuszy. Pięć komisji regionalnych także przygotowuje
własne raporty dotyczące poziomu regionalnego, przedstawiające
przede wszystkim procesy międzyrządowe. Przeglądy krajowe
i regionalne zostaną włączone do przeglądu globalnego, który będzie
mieć miejsce podczas 59. Sesji Komisji Statusu Kobiet.

Przegląd światowy zostanie przeprowadzony przez Program ONZ ds.
Kobiet (UN Women) w procesie konsultacji z odpowiednimi
interesariuszami. Dostarczy on kluczowego wkładu do debaty
dotyczącej działań po 2015 roku. Przedstawi kierunki wdrażania
Platformy, kwestie kluczowe oraz działania niezbędne dla ich
realizacji.
W trakcie trwania tego procesu zainicjowane zostaną kampanie
świadomościowe, których celem będzie podkreślenie znaczenia
Platformy
Działania
oraz
zmotywowanie
społeczności
międzynarodowej do podjęcia wzmożonego wysiłku na rzecz
osiągania równości kobiet i empowermentu. Zarówno publiczni, jak
i prywatni donatorzy zostaną wezwani do zwiększenia wydatków na
działania na rzecz równości płci. Odświeżając wolę polityczną wśród
interesariuszy, Pekin+20 przyczyni się także do intensyfikacji
wdrażania Platformy w jej wszystkich dwunastu kluczowych obszarach
zainteresowania.

Jak można się zaangażować?
Pekin+20 będzie wezwaniem społeczności międzynarodowej do
aktywności w dwunastu kluczowych obszarach tematycznych
Platformy Działania: kobiety i środowisko, kobiety we władzach
i procesach decyzyjnych, dziewczęta, kobiety i ekonomia, kobiety
i ubóstwo, przemoc wobec kobiet, prawa człowieka kobiet, edukacja
i kształcenie kobiet, instytucjonalne mechanizmy podnoszenia statusu
kobiet, kobiety i zdrowie, kobiety i media, kobiety w konfliktach
zbrojnych. Jest to zatem znacząca okazja dla osób zaangażowanych
we wszystkie zagadnienia związane z prawami kobiet, by działać na
rzecz podnoszenia ich znaczenia w agendzie globalnej.
Poza uczestnictwem w przeglądzie (więcej informacji w tekście
o Komisji Statusu Kobiet), osoby zainteresowane włączeniem się
w Pekin+20 mogą mieć swój udział w kampaniach społecznych
poprzez media społecznościowe i wydarzenia międzynarodowe.
Tłumaczenie: Natalia Sarata (Przestrzeń Kobiet) dla Fundacji Autonomia

Więcej o Pekin+20: http://beijing20.unwomen.org

