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Příloha č. 1: Stručný přehled vybraných programů OSN pro rozvojovou spolupráci 

United Nations Development Programme (UNDP) 

Rozvojový program UNDP
1
  poskytuje podpory pro snižování chudoby a dosažení 

rozvojových cílů (včetně rozvojových cílů tisíciletí) a cílů národních rozvojových 

programů v rozvojových zemích nejméně vyvinutých.  

Hlavním cílem akčního plánu UNDP na období 2008-2013 je zlepšení schopnosti 

UNDP reagovat na globální situaci efektivně a flexibilně.  

Cíle má být dosaženo pomocí: 

 Podpory národních rozvojových pracovních náplní a programů 

Rozvojových cílů tisíciletí, prostřednictvím efektivně zaměřených zásahů na 

národních úrovních, aby bylo dosaženo strategických a transformačních 

cílů, 

 Začlenění a posílení globální sítě informovanosti a poradenství k otázkám 

transformací na národních úrovních a také k podpoře efektivních 

rozvojových zásahů, 

 Rozšíření strategických partnerství a sdílení informovanosti mezi státy Jihu, 

mezi zeměmi rozvojovými a rozvinutými, 

 Využití globálního vlivu a strategie UDNP k napomáhání spolupráce mezi 

účastníky, kteří se podílejí na rozvojových záležitostech. 

Existuje také specifikace sedmi hlavních oblastí, které mají zajistit, aby UNDP 

svou činností co nejlépe odrážela rozvojové cíle 21. století.  

Sedm hlavních činností UNDP: 

 Zajištění postavení UNDP jako světové rozvojové organizace založené na 

rozvojových znalostech. 

 Měření a řízení k zajištění rozvojových cílů. 

 Strategická komunikace. 

 Posílení strategických partnerství. 

 Výkonnost řízení a rozvoj zaměstnanců. 

 Efektivita a snížení procesní zátěže.

                                                
1 Byl založen v roce 1966 a je hlavním orgánem OSN pro koordinaci rozvojové pomoci. 
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 Koordinace rozvojové spolupráce OSN na národních úrovních.  

World Food Programme (WFP) 

Hlavní náplní Světového potravinového programu
2
 je boj s hladem a podvýživou 

v globální rovině. Hlavními úkoly WFP jsou poskytování humanitární a rozvojové 

potravinové pomoci, podpora podvýživy a čelení podvýživě, logistické zajišťování 

humanitárních operací.  

V rámci celosvětově poskytované humanitární pomoci je WFP největším 

poskytovatelem. WFP zajišťuje potravinovou zásobu do různých programů jako je např. 

„jídlo do škol“. Organizace rovněž zajišťuje trilaterální projekty
3
, podporuje také obnovu a 

rozvoj zemědělství a pojetí udržitelné výživy v rozvojových zemích.  

Činnost WFP je financována z dobrovolných příspěvků, které jsou určeny pro 

humanitární a rozvojovou pomoc. Rozpočet WFP na rozvojové projekty činil v roce 2011 

celkem 3,68 miliard dolarů, 1/3 těchto příspěvků byla poskytnuta od USA, dalšími velkými 

dárci byly Kanada, Japonsko a Evropská komise, jejichž příspěvky činili dohromady přes 

250 miliard dolarů.  

WFP dále spolupracuje s mnoha dalšími Non-vládními organizacemi
4
, které 

zasahují tam, kde vlády zasáhnout nemohou.  

Plán WFP na období 2008-2013 obsahuje podporu pro národní podnikavost, 

upřednostňuje potravinovou pomoc, která je zaměřená na výživu než na kalorie. Tato 

potravinová pomoc je v současné době cílena ohroženým skupinám jako jsou například 

matky, děti, nakažení HIV/AIDS a tuberkulózou. Plán zároveň obsahuje mnoho aktualizací 

politik WFP, ve kterých je zmíněno zaměření na hladomor, poukázky a peněžní převody, 

zajištění jídla ve školách či snižování rizika různých katastrof, aktualizací politiky je také 

výživa zejména nakažených HIV/AIDS. 

Hlavní strategické cíle WFP pro období 2008-2013: 

 zachránit životy a ochránit živobytí během mimořádných událostí,

                                                
2 Vznikl v roce 1963 na základě společného rozhodnutí OSN a FAO (rezoluce OSN č. 1714/1961). 

3 Tzn., že jeden dárce dodá komodity, druhý financuje přepravu a distribuci, kterou zajistí WFP.  

4 NGOs (No-governmental organization) – právně ustavené organizace vytvořené fyzickými či právnickými 

osobami, které jsou nezávislé na jakékoli vládě.  
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 zabránit akutnímu hladu a investovat do připravenosti na katastrofy a 

zmírňovat krizové situace, 

 obnova a rekonstrukce života a životních podmínek po ukončení konfliktu, 

po přírodní katastrofě nebo přechodových situacích, 

 zamezení chronickému hladu a podvýživě, 

 posílení kapacit států pro zamezení hladomorům (MZV, 2013).  

 United Nations Indrustial Development Organization  (UNIDO) 

 UNIDO
5
 je organizace systému OSN, která je zaměřena na podporu integrace 

rozvojových zemí do světové ekonomiky a to budováním kapacit v oblasti průmyslu, 

zemědělství a environmentálních technologií. Pomoc UNIDO je poskytována zejména 

tehdy, když se rozvojové země snaží vybudovat exportní kapacity, soukromý 

podnikatelský sektor či příznivé investiční klima v cestě za jejich vstupem na vyspělé trhy.  

 Činnost UNIDA je v současnosti věnována třem tematickým prioritám jako jsou 

redukce chudoby pomocí produktivních aktivit, budování obchodních kapacit a životní 

prostředí a energie. UNIDO se snaží neustále inovovat své rozvojové strategie včetně 

struktury organizace se zaměřením na konkrétní cíle a projekty, kterých se snaží dosáhnout 

zejména na regionální a národní úrovni, proto je cílem UNIDA propojit politiky národních 

vlád a mezinárodních institucí.  

 V období 2010-2013 by mělo dojít k novým programovým zlepšením v oblastech, 

jako jsou: 

 spolupráce Jih-Jih, 

 zaměstnanost mládeže, 

 ženy v průmyslovém rozvoji a podpora jejich ekonomických kapacit, 

 čistší produkce a účinné využívání zdrojů včetně podpory průmyslů 

s nízkým obsahem uhlíků, 

 přístup k energii a energie pro chudé, 

 partnerství s finančními institucemi, 

 posilování průmyslových kapacit prostřednictvím rozvoje lidských zdrojů. 

                                                
5 Vznikla v roce 1966 na rezoluci Valného shromáždění č. 2152 ze 17. listopadu. 
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Indexy vybraných regionů Iráku 

Oblast HDI GDI GEM HPI 
Vnímaná sociální 

omezení žen 

  hodnota hodnota hodnota hodnota % 

  (pořadí) (pořadí) (pořadí) (pořadí) 
 Nineveh 0,626 (7) 0,603 (4) 0,626 (13) 21,4 (8) 55,0 

Kirkuk 0,625 (9) 0,595 (7) 0,567 (17) 19,4 (5) 55,4 

Diala 0,615 (11) 0,601 (5) 0,567 (16) 20,7 (7) 98,3 

Al-Anbar 0,652 (3) 0,597 (6) 0,618 (14) 16,4 (2) 97,4 

Baghdad 0,625 (10) 0,583 (9) 0,731 (6) 18,8 (4) 76,1 

Babylon 0,629 (6) 0,577 (10) 0,731 (5) 20,1 (6) 90,7 

Kerbela 0,626 (8) 0,614 (3) 0,613 (15) 16,2 (1) 85,4 

Wasit 0,600 (14) 0,565 (11) 0,760 (1) 22,7 (10) 69,5 

Salahuddin 0,600 (13) 0,506 (17) 0,511 (18) 28,3 (15) 60,3 

Al-Najaf 0,600 (15) 0,555 (12) 0,687 (9) 25,0 (12) 6,8 

Al-Qadisiya 0,591 (16) 0,544 (14) 0,701 (7) 25,2 (13) 44,9 

Al-Muthanna 0,570 (17) 0,524 (16) 0,745 (2) 30,0 (17) 74,6 

Thi-Qar 0,612 (12) 0,549 (13) 0,673 (10) 21,9 (9) 37,6 

Missan 0,568 (18) 0,443 (18) 0,638 (12) 30,2 (18) 49,1 

Basrah 0,634 (5) 0,528 (15) 0,696 (8) 17,5 (3) 68,6 

Duhuk 0,638 (4) 0,594 (8) 0,745 (3) 28,9 (16) - 

Suleimaniya 0,676 (1) 0,675 (1) 0,672 (11) 22,9 (11) - 

Erbil 0,652 (2) 0,620 (2) 0,742 (4) 26,4 (14) - 
Zdroj: UNIDO, vlastní zpracování.  

 Rozdíly jsou velmi výrazné zvláště mezi Suleimaniya (GDI 0,675) a Missan (GDI 

0,443) a Wasitem (GEM 0,760) a Salhuddin (GEM 0,511). V socioekonomickém kontextu je 

tak velmi náročné pro iráckou vládu, aby zajistila, že ženy budou mít spravedlivý a rovný 

přístup k příležitostem a zdrojům, které jsou poskytované prostřednictvím rozvojových 

intervencí v Iráku (UNIDO, 2011). 

 

 

 

 


