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Úvodní slovo
Vážené delegátky, vážení delegáti,

OSN, ale hlavně k tomu, aby se rozšířily vaše obzory o reálné

srdečně vás vítám na XXIV. ročníku projektu Pražský stu-

i simulované Hospodářské radě. Můžete zde nalézt informace

dentský summit a především na půdě simulované Hospodář-

mimo jiné o pozici ECOSOC ve struktuře OSN, o jeho agen-

ské a sociální rady (Economic and Social Council, ECOSOC).

dách a o specifikách jeho simulace na Pražském studentském

Reálný ECOSOC je jedním z šesti hlavních orgánů Organizace

summitu. Pokud by však tento průvodce neobsahoval odpo-

spojených národů.

vědi na vaše otázky, neváhejte a kontaktujte nás na emailu

Tento průvodce byl připraven pro lepší orientaci v orgánech

ecosoc@amo.cz.

Za celé předsednictvo ECOSOC Vám přeji příjemné čtení a hladký průběh XXIV. ročníku.
Dalibor Stehno
předseda
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1 Základní informace o OSN
Organizace spojených národů (OSN) vznikla v roce 1945

mážděním, je hlavním orgánem pro dialog o ekono-

v San Franciscu a navázala na činnosti předválečné Společ-

mických, sociálních a environmentálních otázkách

nosti národů. Jedná se o nejvýznamnější světovou meziná-

a koordinaci souvisejících politik. Koordinuje činnost

rodní organizaci, jejímž cílem je udržovat mezinárodní mír

celé řady organizací v systému OSN a také slouží jako

a bezpečnost, rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, podporo-

hlavní platforma OSN v oblasti udržitelného rozvoje.9

vat lidská práva a usilovat o mezinárodní spolupráci při řešení

•

Mezinárodní soudní dvůr (ICJ, kap. XIV, čl. 92-96), slo-

globálních otázek a problémů, kterým čelí mezinárodní spo-

žený z 15 soudců volených Valným shromážděním

lečenství. Od začátku nového tisíciletí je činnost organizace

a Radou bezpečnosti, je hlavním soudním orgánem

namířena na podporu světového rozvoje a naplňování nejprve

OSN. Řeší spory mezi členskými státy a vypracovává

Rozvojových cílů tisíciletí a následně od roku 2015 Agendy

pro zmocněné orgány a organizace systému OSN

2030 a Cílů udržitelného rozvoje.

právní posudky.10

1

2

Základním dokumentem Organizace spojených národů je

•

Sekretariát (kap. XV, čl. 97-101) je výkonnou a servisní

Charta OSN, která upravuje cíle a zásady (kap. I, čl. 1-2), člen-

složkou, která zajišťuje realizaci rozhodnutí přijatých

ství (kap. II, čl. 3-6) a strukturu a fungování organizace. Svou

orgány OSN, připravuje jim odborné podklady pro

činnost OSN vykonává zejména skrze šest hlavních orgánů

jednání a odpovídá za každodenní činnost organiza-

ustanovených v Chartě OSN (kap. III, čl. 7),4 z nichž každý má

ce.11 Hlavou sekretariátu OSN je generální tajemník

svou důležitou roli při naplňování jejích cílů:

volený Valným shromážděním na doporučení Rady

3

•

Valné shromáždění (UNGA, kap. IV, čl. 9-22), složené ze

bezpečnosti; v současnosti tuto funkci zastává Antó-

zástupců všech, nyní 193, členských států, je vrchol-

nio Guterres, a to od začátku roku 2017 jako již devátý

ným mezinárodním politickým fórem a rovněž orgá-

v pořadí.12

nem, který významně ovlivňuje chod celé organizace.

•

Schvaluje například její rozpočet, koordinuje práci

tit přípravu tzv. svěřeneckých území na samosprávu

mnohých orgánů a hraje důležitou roli ve výběru je-

nebo samostatnost. Vzhledem k tomu, že žádná taková

jich členů. Ve svých výborech, šesti hlavních (jedním

území již neexistují, byla její činnost pozastavena.13

5

z nich je Výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost,

Záběr OSN se však od jejího vzniku velmi rozšířil, a proto

DISEC) a dalších speciálních, řeší na pracovní úrovni

vznikla řada dalších důležitých orgánů, odborných organizací

široké spektrum vymezených témat mezinárodní po-

a jiných entit (programy, fondy…) začleněných v systému OSN.

litiky a spolupráce. Rozhodnutí Valného shromáždění

Mezi nimi například:

6

mají však pouze obecně doporučující charakter, závazná jsou jen v otázkách vnitřního fungování OSN.
•

Rada pro lidská práva (HRC) vznikla v roce 2007 na
základě rezoluce Valného shromáždění jako jeho po-

Rada bezpečnosti (UNSC, kap. V, čl. 23-32), složená z 5

mocný orgán a nahradila tak zrušenou Komisi OSN

stálých členů určených Chartou OSN a 10 nestálých

pro lidská práva. Skládá se z 47 členů volených na tři

volených na dva roky Valným shromážděním, nese

roky Valným shromážděním.14
•

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) byl zřízen

míru a bezpečnosti. Rozhodnutí UNSC mohou být

v roce 1972 Valným shromážděním, a je tedy přímo

právně závazná a pouze UNSC může rozhodnout o po-

součástí OSN. Jeho orgány jsou výkonný ředitel, Vý-

užití síly v případě, kdy se nejedná o individuální či

bor stálých zástupců a od roku 2014 Environmentální

kolektivní obranu.

shromáždění OSN (UNEA) složené ze zástupců všech

8

Hospodářská a sociální rada (ECOSOC, kap. X, čl. 61-72),
složená z 54 členů volených na tři roky Valným shro-

4

•

7

hlavní odpovědnost za udržování mezinárodního

•

Úkolem Poručenské rady (kap. XIII, čl. 86-91) bylo zajis-

členských států OSN.15
•

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)
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vznikla v roce 1945 jako mezinárodní organizace při-

v roce 1997 jako součást Sekretariátu OSN

družená k OSN (odborná organizace OSN). Má vlastní

vedená výkonným ředitelem. Jeho činnost je řízena

orgány – Generální konferenci, Výkonnou radu a Sekre-

dvěma komisemi – Komisí OSN pro prevenci kri-

tariát, v jehož čele stojí generální ředitelka – a její členská

minality a trestní spravedlnost (CCPCJ) a Komisí

základna zahrnuje k 1. září 2018 (stále ještě) 195 států

OSN pro narkotika (CND), v nichž zasedají

a z drtivé části se překrývá s členskými státy OSN.

členské státy volené Hospodářskou a sociální ra-

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) vznikl

dou OSN. 17

16

•

2 Základní informace o ECOSOC
Hospodářská a sociální rada (ECOSOC) má v jádru Orga-

i sociálních otázek. Vypracovává studie a zprávy a předkládá

nizace spojených národů za cíl především věnovat se třem

členským státům OSN doporučení týkající se například me-

dimenzím udržitelného rozvoje – ekonomické, sociální a en-

zinárodních ekonomických a sociálních otázek.

vironmentální. Dále napomáhá Valnému shromáždění při
podpoře mezinárodní hospodářské a sociální spolupráce.

ECOSOC se také podílí na přípravě velkých mezinárodních konferencí v sociální a ekonomické oblasti a následně

Hospodářská a sociální rada byla zřízena Chartou OSN

koordinuje využití jejich závěrů. Zasedání Hospodářské a so-

v roce 1945 jako jeden z šesti hlavních orgánů nově vzniklé

ciální rady probíhají dvakrát ročně na dvou místech. Jednou

Organizace spojených národů. ECOSOC je ústředním dis-

v New Yorku, kde je hlavní sídlo ECOSOC, a podruhé v Že-

kuzním fórem k projednávání mezinárodních ekonomických

nevě.

2. 1 Struktura Hospodářské a sociální rady
ECOSOC má celkem 54 členů. Všichni jsou voleni Val-

vení žen, Komise pro sociální rozvoj… Dále stálé výbory,

ným shromážděním tak, aby bylo dodrženo pevné zastou-

třeba Výbor pro program a koordinaci. ECOSOC má také

pení regionálních skupin. Pro zvolení státu je vyžadována

odborné orgány složené z vládních odborníků, jako je Sku-

dvoutřetinová většina hlasů. Členové mají tříleté funkční

pina odborníků OSN pro geografické názvy, a odborné

období a členství může být obnoveno okamžitě poté, co

orgány složené z členů, kteří nejsou jmenováni svou vlá-

vyprší. Některé členské státy rovněž působí v komisích

dou a pracují přímo pod OSN, a kteří slouží v jejich osobní

a výborech zřízených ECOSOC. Členy těchto komisí volí

působnosti, příkladem budiž Stálé fórum o domorodých

ECOSOC sám, a to na tří- nebo čtyřleté funkční období.

otázkách.

Předseda Hospodářské a sociální rady je volen na je-

Hospodářská a sociální rada dále dohlíží nad celou

den rok a je vybírán mezi zástupci malých či středních

řadou subjektů systému OSN. Samostatně dohlíží nad

členských států zastoupených v ECOSOC. Nynější před-

všemi tzv. specializovanými agenturami OSN, kam spadá

sedkyní je od července letošního roku diplomatka souo-

například i Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu

stroví Svatý Vincence a Grenadiny, Inga Rhonda King.

(UNESCO).

Pod ECOSOC spadá několik speciálních orgánů v čele

Dále pak pod ni spadá řada různých fondů, programů,

s pěti regionálními komisemi – Evropská hospodářská

institutů a jiných subjektů, na které dohlíží spolu s Val-

komise, Hospodářská a sociální komise pro Asii a Ticho-

ným shromážděním. Mezi ně patří například Úřad vyso-

moří atd. Úkolem těchto komisí je iniciovat opatření na

kého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), Dětský fond

podporu ekonomického rozvoje příslušného regionu a po-

OSN (UNICEF) nebo Program OSN pro životní prostředí

sílení ekonomických vztahů mezi zeměmi.

(UNEP).

Dalšími orgány jsou tzv. provozní komise, které se za-

Toto ukazuje, jak rozsáhlé pole působnosti ECOSOC

bývají globálními problémy – například Komise o posta-

má. Společně s Radou pro lidská práva podporuje dodržo-

5

PRAŽSKÝ STUDENTSKÝ SUMMIT | XXIV. ROČNÍK | STUDENTSUMMIT.CZ

tohle je delegátův průvodce ECOSOC

vání a respektování lidských práv a svobod. ECOSOC také

rodními organizacemi, jako jsou třeba Světová banka (WB)

dojednává spolupráci s přidruženými odbornými meziná-

nebo Světová zdravotnická organizace (WHO).

3 ECOSOC na Summitu
V minulých letech došlo k dvouleté odmlce simulace

Na XXIV. ročníku Pražského studentského summitu za-

ECOSOC na Pražském studentském summitu, jejíž místo po

sedne 40 delegátů z řad středoškoláků, doplněných zástupci

tuto dobu nahradila simulace Hospodářského a finančního

pozorovatelských organizací. Jednání bude probíhat hro-

výboru Valného shromáždění OSN (ECOFIN). Minulý rok

madně; v průběhu ročníku však budou delegáti rozděleni do

byla ovšem simulace ECOSOC na půdě Pražského student-

regionálních skupin, ve kterých budou případně pracovat.

ského summitu opět obnovena.

Na hladký průběh a organizaci bude dohlížet šestičlenné

Letos bude probíhat jednání na téma boje proti měnové

předsednictvo.

manipulaci, zaměříme se i na budoucnost dohod o volném

Nezapomeňte, že pro účast v simulovaném ECOSOC

obchodu a v rámci bodu agendy Přelidnění planety projed-

není podmínkou mít znalosti ekonomie, či být dokonalý ré-

náme, zda‑li není počet obyvatel planety Země za stávají-

tor. Postačí otevřenost učit se novým věcem či snaha pro-

cího využití zdrojů hraniční.

sadit si své.

3. 1 Orgánové specifikum
Rezoluce Valného shromáždění 70/1 Přeměna našeho světa:
Agenda pro udržitelný rozvoj 2030, ve které jsou stanoveny

OSN účastní například i relevantní organizace systému OSN
i vně něj.21

Cíle udržitelného rozvoje, zadává ECOSOC, aby na svém kaž-

V průběhu letošního ročníku budeme na půdě ECOSOC

doročním Politickém fóru na vysoké úrovni o udržitelném roz-

simulovat Politické fórum na vysoké úrovni o udržitelném

voji (High Level Political Forum on Sustainable Development)

rozvoji a spolu s ním i VNR. Téma, na které se letos zaměříme,

prováděla hodnocení plnění SDGs.

Toto hodnocení, nazvané

bude určeno předsednictvem po domluvě s delegáty v průběhu

Voluntary National Review (VNR), je pro státy OSN dobrovolné

přípravných setkání. Na konferenci nejprve dojde na prezentace

a probíhá formou vystoupení vysokých představitelů státu,

delegátů o stavu implementace určitých SDG v jejich státech,

obvykle ministrů, s prezentací, která informuje o stavu imple-

z nichž nejlepší budou oceněny.

18

mentace jisté části Cílů udržitelného rozvoje v dané zemi. Tato
19

část je dána pro všechny stejně, a to volbou tématu fóra.
V roce 2018 mělo fórum například téma Transformace na
udržitelné a odolné společnosti.

20

Hodnocení plnění SDGs

v oblastech vymezených tématem fóra se mimo členských států

6

Z každé regionální skupiny bude vystupovat jeden stát, jehož zástupce pro VNR připraví prezentaci ve spolupráci s místopředsedou zodpovědným za jeho regionální skupinu. Následovat bude jednání o textu ministerské deklarace a hlasování
o jejím přijetí.
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