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2.2

REGIONALNI FORUMI ZA
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Namen regionalnih forumov za trajnostni razvoj, ki jih
organizira pet komisij Združenih narodov (regionalnih
organov Združenih narodov s sedeži v posameznih
regijah), je zagotavljati podporo pri izvajanju, spremljanju
in pregledu Agende 2030.
Omogočajo vzpostavljanje ustreznih
povezav med različnimi ravnmi
(od lokalne do globalne), akterji
(državnimi in nedržavnimi) ter sektorji.
Na ta način ustvarjajo regionalni
prostor, namenjen izmenjavi
rešitev politik in dobrih praks ter
obravnavi izzivov pri izvajanju ciljev
trajnostnega razvoja. Pomagajo pri
opredeljevanju najpomembnejših
regionalnih in podregionalnih
trendov. Pri tem spodbujajo
medsebojno učenje in sodelovanje,
vključno s sodelovanjem na osi jug–
jug in tristranskim sodelovanjem, ter
zagotavljajo prispevek Političnemu
forumu na visoki ravni. Regionalni
forumi morajo biti vključujoči in
spodbujati sodelovanje ter širše
vključevanje civilne družbe in drugih
deležnikov.
Zasedanje Evropskega regionalnega
foruma skliče Ekonomska komisija
Združenih narodov za Evropo (United
Nations Economic Commission for
Europe – UNECE).

Foruma se lahko udeležijo vsi
relevantni regionalni in podregionalni
deležniki, vključno s predstavniki
civilne družbe. Zasedanje foruma v
letu 2019 je potekalo 21. in 22. marca
v mednarodnem konferenčnem
centru v Ženevi. Regionalni forum
je bil usklajen s temo Političnega
foruma na visoki ravni 2019 z
naslovom »Opolnomočenje ljudi
ter zagotavljanje vključenosti in
enakosti«. Osrednja tema okroglih
miz za medsebojno učenje je bilo
doseganje ciljev trajnostnega razvoja
4, 8, 10, 13 in 16, ki so predmet
podrobnega pregleda v okviru
Političnega foruma na visoki ravni
2019.
Predstavniki držav in drugi deležniki so
predstavili konkretne študije primerov,
ki temeljijo na njihovih nacionalnih
izkušnjah, predlagali rešitve za
opredeljena vprašanja ter razpravljali
o prenosu in prilagoditvah dobrih
praks za druge deležnike.
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