
2 POLITIČNI FORUM NA 
VISOKI RAVNI

Pooblaščen je za:
• zagotavljanje političnega vodstva, 

usmeritev in priporočil glede izvajanja 
ter spremljanja Agende 2030,

• spremljanje napredka pri izvajanju,
• spodbujanje skladnih politik, ki 

temeljijo na dokazih, znanosti in 
izkušnjah posameznih držav,

• krepitev vključevanja treh razsežnosti 
trajnostnega razvoja,

• naslavljanje novih in nastajajočih 
vprašanj ter krepitev povezav med 
znanstveno in politično sfero. 

Forum sprejema prispevke iz 
prostovoljnih nacionalnih pregledov, 
postopka pregleda na regionalni ravni 
in tematskih pregledov ter na njihovi 
podlagi v okviru pogajanj sprejme 
medvladno politično izjavo (politične 
izjave iz let 2016, 2017 in 2018).

Forum se pod okriljem Ekonomsko-
socialnega sveta enkrat letno sestane 
za osem dni, ki vključujejo tridnevno 

srečanje ministrov. Vsaka štiri leta se 
pod okriljem Generalne skupščine 
Organizacije združenih narodov 
Forum sestane na dvodnevnem 
srečanju na ravni voditeljev držav in 
vlad, imenovanem »vrh o trajnostnem 
razvoju«. 

V letu 2019 je Politični forum na 
visoki ravni pod okriljem Ekonomsko-
socialnega sveta potekal od 9. do 
18. julija 2019, pri čemer je tridnevno 
srečanje ministrov potekalo od 16. 
do 18. julija 2019. Potekal je na temo: 
»Opolnomočenje ljudi in zagotavljanje 
vključujočnosti ter enakosti«. 
Podrobneje obravnavani so bili 4., 
8., 10., 13., 16. in 17. cilj trajnostnega 
razvoja. 

Naslednji Politični forum na visoki ravni 
pod okriljem Generalne skupščine 
Organizacije združenih narodov (Vrh o 
ciljih trajnostnega razvoja) je potekal 
24. in 25. septembra 2019, na njem pa 
so se srečali voditelji držav, da bi potrdili 
svojo zavezanost izvajanju Agende 
2030 in predstavili nove pobude za 
njeno učinkovitejše izvajanje.

VODNIK O 
TRAJNOSTNEM 

RAZVOJU

Politični forum na visoki ravni je glavna platforma Organizacije 
združenih narodov za trajnostni razvoj. Ima osrednjo vlogo pri 
spremljanju in pregledu Agende za trajnostni razvoj do leta 
2030 ter nadomešča nekdanjo Komisijo za trajnostni razvoj. 
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KAKO LAHKO SODELUJE CIVILNA DRUŽBA?

Predstavniki civilne družbe lahko 
sodelujejo tako v postopku 
priprave na Politični forum na 
visoki ravni kot na samem forumu. 
Deležniki lahko pri pripravah na Politični 
forum na visoki ravni sodelujejo v okviru:
• delavnic za krepitev zmogljivosti, 

namenjenih vključevanju deležnikov 
v Politični forum na visoki ravni (na 
nacionalni, podregionalni in regionalni 
ravni),

• sodelovanja na regionalnih forumih 
za trajnostnih razvoj in regionalnih 
mehanizmih za usklajevanje civilne 
družbe,

• sodelovanja v postopku priprave na 
tematske preglede (srečanja skupine 
strokovnjakov, dokumenti itd.),

• zagotavljanja informacij in pripomb v 
zvezi z ministrsko izjavo. 

Predstavniki civilne družbe lahko na 
Političnem forumu na visoki ravni 
sodelujejo v obliki:
• udeležbe na vseh uradnih srečanjih 

foruma,
• dostopa do vseh uradnih informacij in 

dokumentov,
• posredovanja na uradnih srečanjih,
• zagotavljanja dokumentov ter pisnih 

in ustnih prispevkov,
• podajanja priporočil ter organizacije 

stranskih dogodkov in okroglih miz v 
sodelovanju z državami članicami ter 
sekretariatom (A/RES/67/290).

Tukaj si lahko ogledate latvijski primer 
prostovoljnega nacionalnega pregleda 
in postopkov  Političnega foruma na visoki 
ravni, ki ponazarja močno vključenost 
organizacij civilne družbe. 

VIRI
Politični forum na visoki ravni leta 2019 pod okriljem Ekonomsko-
socialnega sveta

Komisija za trajnostni razvoj

Vrh o ciljih trajnostnega razvoja leta 2019

Osrednja sporočila prostovoljnih nacionalnih pregledov 35 držav z orisom 
aktivnosti in načrtov za cilje trajnostnega razvoja

Osrednja sporočila prostovoljnih nacionalnih pregledov iz leta 2018 na 
voljo za 45 držav

Bilten International Disability Alliance o Političnem forumu na visoki ravni 
leta 2018

Nabor komunikacijskih orodij za Politični forum na visoki ravni leta 2018

#SDGs4All
makeeuropesustainableforall.org

This document has been produced with the financial 
assistance of the European Union. The contents of this 
document are the sole responsibility of the project 
partners and can under no circumstances be taken 
as reflecting the position of the European Union.
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