
Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ



Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Szczytu Zrównoważonego Rozwoju w dniach 25 – 27
września 2015 roku w Nowym Jorku przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable
Development Goals – SDGs). Są one częścią Nowej Agendy na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju 2030.



Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

Cele Zrównoważonego Rozwoju
i zadania z nimi związane, mają globalny
charakter i mogą być realizowane na
całym świecie, biorąc pod uwagę różne
warunki poszczególnych krajów, ich
możliwości i poziom rozwoju oraz
zgodność z krajowymi strategiami
i priorytetami. Cele są niezależne od
siebie nawzajem – muszą być one
realizowane w zintegrowany sposób.



Cele Zrównoważonego Rozwoju zastąpiły
MDG. Wyznaczają Polsce jak i pozostałym
państwom świata mapę na kolejnych 15
lat, która prowadzi do zlikwidowania na
świecie: skrajnego ubóstwa, nierówności
społecznych i ekonomicznych oraz ochronę
ziemi. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju
oraz 169 celów powiązanych adresuje
najważniejsze problemy ekonomiczne,
społeczne, środowiskowe oraz
administracyjne naszych czasów.

Milenijne Cele Rozwoju (ang. Millennium Development Goals,
MDG) zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców
189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w
2000 roku. Osiem Milenijnych Celów stanowiło zobowiązanie
społeczności międzynarodowej do redukcji ubóstwa i głodu,
zapewnienia równego statusu kobiet i mężczyzn, poprawy stanu
zdrowia, poprawy stanu edukacji, walki z AIDS, ochrony
środowiska naturalnego a także zbudowania globalnego
partnerstwa między narodami na rzecz rozwoju. Został również
jasno określony termin realizacji Celów, przewidziany na 2015 rok.





United Nations Global Compact (UNGC) została założona w lipcu 2000 roku z inicjatywy Sekretarza
Generalnego ONZ Kofiego Annana. UNGC wzywa sektor prywatny na całym świecie do powiązania swoich
strategii biznesowych z uniwersalnymi zasadami z zakresu praw człowieka, standardów pracy, ochrony
środowiska oraz przeciwdziałania korupcji oraz wspierania celów Organizacji Narodów Zjednoczonych.
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W grudniu 2015 roku Zgromadzenie
Ogólne ONZ potwierdziło mandat dla
UN Global Compact do
podejmowania działań na rzecz
tworzenia globalnego partnerstwa
opartego na ściślejszej współpracy
między Organizacją Narodów
Zjednoczonych a innymi partnerami.

Wyżej wspomniana rezolucja podkreśla także szczególnie istotną rolę jaką
Global Compact odgrywa w budowaniu partnerstwa między ONZ a
sektorem prywatnym

Partnerstwo dla rozwoju- biznes jako siła 
napędowa zmian



Przykładowe działania globalne



Global Compact Poland, to jedna z sieci krajowych UNGC, będących organizacjami zarządzanymi na
podstawie autoryzacji United Nations Global Compact i prawa krajowego. Jej zadaniem jest promowanie i
wdrażanie globalnych inicjatyw UNGC na polskim gruncie oraz odpowiedź na unikalne wyzwania, które na
drodze do zrównoważonego rozwoju napotyka sektor prywatny. Wszystkie inicjatywy Global Compact Poland
są prowadzone w formule partnerstwa pomiędzy sektorem prywatnym, przedstawicielami administracji oraz
instytucji naukowych w Polsce.

Global Compact w Polsce



GLOBAL COMPACT NA ŚWIECIE







































Doceniając działania liderów zmiany i Ambasadorów

Dobrej Woli ONZ, Posłańców Pokoju ONZ oraz

Ambasadorów innych Agend, Programów i Inicjatyw

ONZ oraz zmierzając do poprawy jakości życia oraz

możliwie pełnego wdrożenia koncepcji

zrównoważonego rozwoju w Polsce, oraz opierając się

na 17 celach Zrównoważonego Rozwoju oraz 10

Zasadach United Nations Global Compact zapraszamy

do grona Ambasadorów Zrównoważonego Rozwoju

Global Compact w Polsce.



Ambasadorzy Zrównoważonego Rozwoju Global Compact w Polsce
działają w oparciu o dokument opracowany przez United Nations Global
Compact „SDG Compass”. Jest to dokument, który buduje powiązanie
pomiędzy 4 obszarami działań UN Global Compact (prawa człowieka,
standardy pracy, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji), a 17
Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W związku z powyższym United
Nations Global Compact wraz z lokalnymi sieciami (w tym Global Compact
w Polsce) jest jednym z kluczowych kanałów współpracy ONZ z biznesem,
sektorem nauki, kultury, sztuki, administracji oraz społeczeństwa
obywatelskiego, w celu możliwie pełnej realizacji Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ.




