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Úvodní slovo
Milé delegátky, milí delegáti,

zorientovat v základních pojmech týkajících se jak skuteč-

dovolte mi Vás přivítat v simulovaném Úřadu OSN pro

ného Úřadu, tak toho simulovaného, jehož jste se stali sou-

drogy a kriminalitu. Na letošním ročníku Pražského studentského summitu slaví UNODC své druhé narozeniny.
Průvodce, kterého právě třímáte v rukou, Vám pomůže se

částí.
Pevně věřím, že svého rozhodnutí, vstoupit do světa boje
s drogami a kriminalitou, nebudete litovat.
Za celé předsednictvo UNODC
Jan Doležal
předseda
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1 Organizace spojených národů
Organizace spojených národů (OSN) vznikla v roce 1945

koordinaci souvisejících politik. Koordinuje činnost celé

v San Franciscu a navázala na činnosti předválečné Společnosti

řady organizací v systému OSN a také slouží jako hlavní

národů. Jedná se o nejvýznamnější světovou mezinárodní orga-

platforma OSN v oblasti udržitelného rozvoje.9

nizaci, jejímž cílem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost,

•

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

rozvíjet přátelské vztahy mezi národy, podporovat lidská práva

z 15 soudců volených Valným shromážděním a Radou

a usilovat o mezinárodní spolupráci při řešení globálních otázek

bezpečnosti, je hlavním soudním orgánem OSN. Řeší

a problémů. Od začátku nového tisíciletí je činnost organizace

spory mezi členskými státy a vypracovává pro zmoc-

namířena na podporu světového rozvoje a naplňování nejprve

něné orgány a organizace systému OSN právní posudky.10

1

Rozvojových cílů tisíciletí a následně od roku 2015 Agendy 2030

•

a Cílů udržitelného rozvoje.

Sekretariát (kap. XV, čl. 97-101) je výkonnou a servisní
složkou, která zajišťuje realizaci rozhodnutí přijatých or-

2

Základním dokumentem Organizace spojených národů je

gány OSN, připravuje jim odborné podklady pro jednání

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

a odpovídá za každodenní činnost organizace.11 Hlavou

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

sekretariátu OSN je generální tajemník volený Valným

OSN vykonává zejména skrze šest hlavních orgánů ustanove-

shromážděním na doporučení Rady bezpečnosti; v sou-

ných v Chartě OSN (kap. III, čl. 7), z nichž každý má svou důle-

časnosti tuto funkci zastává António Guterres, a to od

žitou roli při naplňování jejích cílů:

začátku roku 2017 jako již devátý tajemník v pořadí.12

3

4

•

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

přípravu tzv. svěřeneckých území na samosprávu nebo

mezinárodním politickým fórem a rovněž orgánem,

samostatnost. Vzhledem k tomu, že žádná taková území

který významně ovlivňuje chod celé organizace (napří-

již neexistují, byla její činnost pozastavena.13

klad schvaluje její rozpočet, koordinuje práci mnohých

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

orgánů a hraje důležitou roli ve výběru jejich členů).5 Ve

vznikla řada dalších důležitých orgánů, odborných organizací

svých výborech, šesti hlavních (jedním z nich je Výbor

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

pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost, DISEC) a dalších

Mezi nimi například:

speciálních,

řeší na pracovní úrovni široké spektrum

4

•

Rada pro lidská práva (HRC) vznikla v roce 2007 na zá-

vymezených témat mezinárodní politiky a spolupráce.

kladě rezoluce Valného shromáždění jako jeho pomocný

Rozhodnutí Valného shromáždění mají však pouze

orgán, a nahradila tak zrušenou Komisi OSN pro lidská

obecně doporučující charakter, závazná jsou jen v otáz-

práva. Skládá se z 47 členů volených na tři roky Valným

kách vnitřního fungování OSN.

shromážděním.14

7

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

•

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) byl zřízen

stálých členů určených Chartou OSN a 10 nestálých vo-

v roce 1972 Valným shromážděním, a je tedy přímo sou-

lených na dva roky Valným shromážděním, nese hlavní

částí OSN. Mezi jeho orgány patří výkonný ředitel, Vý-

odpovědnost za udržování mezinárodního míru a bez-

bor stálých zástupců a od roku 2014 Environmentální

pečnosti. Rozhodnutí UNSC mohou být právně závazná

shromáždění OSN (UNEA) složené ze zástupců všech

a pouze UNSC může rozhodnout o použití síly v pří-

členských států OSN.15

padě, kdy nejde o individuální či kolektivní obranu.8
•

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

zástupců všech nyní 193 členských států, je vrcholným

6

•

•

•

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO)

Hospodářská a sociální rada (ECOSOC, kap. X, čl. 61-72),

vznikla v roce 1945 jako mezinárodní organizace při-

složená z 54 členů volených na tři roky Valným shro-

družená k OSN (tzn. odborná organizace OSN). Má

mážděním, je hlavním orgánem pro dialog o ekonomic-

vlastní orgány – Generální konferenci, Výkonnou radu

kých, sociálních a environmentálních otázkách a pro

a Sekretariát, v jehož čele stojí generální ředitelka – a její
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•

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

ředitelem. Jeho činnost je řízena dvěma komisemi –

států, které se z drtivé části překrývají s členskými státy

Komisí OSN pro prevenci kriminality a trestní spra-

OSN.

vedlnost (CCPCJ) a Komisí OSN pro narkotika (CND),

16

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) vznikl v roce

v nichž zasedají členské státy volené Hospodářskou

1997 jako součást Sekretariátu OSN vedená výkonným

a sociální radou OSN.17

2 Základní informace o UNODC
2. 1 Zařazení orgánu ve struktuře OSN
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu vznikl v roce 1997 s cí-

státy usiluje o vymáhání platných zákonů. Velkou pozornost

lem podpořit úlohy OSN v oblasti kontroly drog, prevence zlo-

rovněž věnuje boji s mezinárodním organizovaným zločinem,

činnosti a terorismu. Mezi jeho hlavní úkoly patří poskytování

obchodem s lidmi a střelnými zbraněmi, finanční kriminalitou,

technického poradenství, statistických údajů a monitoring sou-

korupcí a terorismem.18

visejících trendů v oblastech spojených s drogami. Rovněž po-

Struktura UNODC je velmi široká (viz obrázek č. 1). V jeho

máhá navrhovat legislativu a školit justiční pracovníky. V rámci

čele stojí Výkonný ředitel, který je současně generálním ředite-

boje s narkotiky se podílí na informování světové veřejnosti

lem Úřadu OSN ve Vídni (UNOV). Do této pozice je jmenován

o nebezpečích plynoucích z užívání drog a o související krimi-

přímo generálním tajemníkem OSN. Tuto pozici aktuálně za-

nalitě. V rámci prevence kriminality pak společně s členskými

stává ruský diplomat Jurij Fedotov.19

Obr. 1: Organizační struktura UNODC28

2. 2 Řídící komise UNODC
UNODC je řízeno dvěmi komisemi – Komisí OSN pro prevenci kriminality a trestní spravedlnost (Commission on

5

Crime Prevention and Criminal Justice; CCPCJ) a Komisí OSN
pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs; CND).
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Tyto dvě komise vydávají rezoluce, které nejsou právně zá-

mezinárodních úmluv (Úmluva o boji proti nadnárodnímu

vazné. Závazné jsou ale pro činnost UNODC, kterému ukládají

organizovanému zločinu, Úmluva proti korupci) a řada mode-

různé úkoly či analýzy. Pro členské státy, které v komisích za-

lových legislativních norem a standardů. Komise představuje

sedají, pak mají doporučující charakter. Pro přijetí rezoluce je

rovněž významnou platformu pro boj s terorismem.22

nutná nadpoloviční většina přítomných členů každé komise.

Každoroční zasedání CCPCJ se odehrává v průběhu pěti

Obě komise jsou „politické” – zasedají v nich tedy zástupci

dní obvykle během dubna a následně během dvou týdnů v pro-

členských států OSN a prosazují v nich své národní zájmy. Obě

sinci. Komise má 40 členských států, které jsou na tříleté vo-

fungují na velmi podobném principu: mají stejný jednací řád,

lební období vybírány ECOSOC.23

zasedají v obdobných časových intervalech a mají velmi podobnou organizační strukturu.20

2. 2. 1 Vztah komisí k ECOSOC

2. 2. 3 Komise OSN pro narkotika (CND)
Komise OSN pro narkotika je nejdůležitějším orgánem OSN
zabývajícím se záležitostmi spojenými s drogami. Mezi úkoly

Obě komise jsou zároveň tzv. provozními komisemi Hospo-

komise patří monitorování světové situace v oblasti narkotik,

dářské a sociální rady (ECOSOC). Jejich zprávy jsou důležitou

vývoj strategie pro mezinárodní kontrolu drog a doporučování

součástí zasedání ECOSOC a tvoří důležitou část podkladů pro

prostředků k boji s drogami. To zahrnuje boj s poptávkou po

její sociální a lidskoprávní agendu. Komise mohou doporučit

drogách, podporu alternativních rozvojových programů a při-

ECOSOC přijetí svých rezolucí, čímž je podtržena důležitost

jímání opatření v boji s mezinárodním obchodem s drogami.24

těchto rezolucí. Komise a ECOSOC pořádají společná diskuzní

Komise úzce spolupracuje s Mezinárodní radou pro kontrolu

fóra, panelové debaty a semináře.21

narkotik.25
Každoroční zasedání CND v délce pěti dní se odehrává

2. 2. 2 Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní
spravedlnost (CCPCJ)

v březnu. Následující zasedání se odehrává v prosinci ve stejné
době jako zasedání CCPCJ.26

CCPCJ je orgán určený pro formulaci mezinárodních politik
a doporučení v oblasti boje proti kriminalitě. Slouží jako plat-

2. 2. 4 Společné zasedání komisí

forma pro mezinárodní spolupráci při boji s organizovaným
zločinem, ekonomickou kriminalitou, praním špinavých pe-

Od roku 2011 pořádají komise každý rok v prosinci jedno-

něz, obchodem s lidmi a korupcí. Zabývá se rovněž problema-

denní společné zasedání, které předchází jejich samostatným

tikou prevence kriminality mládeže, vývojem systémů trestní

dvoutýdenním zasedáním. Na tomto zasedání se rozhodují

spravedlnosti a rolí trestního práva při ochraně životního pro-

strategické, rozpočtové a administrativní otázky spojené s fun-

středí. V rámci CCPCJ bylo dohodnuto několik významných

gováním UNODC.27

2. 3 Agenda Úřadu a komisí
Agenda, kterou se UNODC a jeho řídící komise zabývají, je

či boj s organizovaným zločinem. Ke každému z těchto bodů

velmi široká. Z významných bodů agendy můžeme jmenovat

agendy vydaly komise řadu rezolucí, publikací a doporučení.

mezinárodní obchod s drogami, praní špinavých peněz, obchod

UNODC se pak stará o praktickou realizaci řešení, ke kterým zá-

s lidmi, prevenci terorismu, námořní kriminalitu a pirátství

stupci mezinárodního společenství v řídících komisích dojdou.

6
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Obr. 2: Vztah UNODC, jeho řídících komisí a ECOSOC29

3 UNODC na Summitu
Simulace UNODC v rámci Modelu OSN Pražského student-

jako místopředsedy řídících komisí UNODC.

ského summitu je ve skutečnosti simulací jeho dvou řídících

V orgánu zasedá celkem 40 delegátů členských států OSN,

komisí – CCPCJ a CND. Delegáti budou na XXIV. ročníku pro-

kteří jsou zde zastoupeni na základě proporcionality s ohledem

jednávat tři body agendy. Všechny z nich letos spadají do působ-

na regionální skupiny ve skutečné OSN. Rovněž jsou v něm

nosti CCPCJ. To ovšem neznamená, že problematice drog nebude

zastoupeni vysokoškolští pozorovatelé, jejichž rolí je přicházet

věnován prostor. Výstupem jednání nad každým bodem agendy

s novými podněty během jednání a nabízet v něm pohled ne-

by mělo být schválení minimálně jedné rezoluce. Tyto rezoluce

vládních organizací, které zastupují. Jde o tyto pozorovatele:

jsou plnohodnotnými dokumenty a k jejich přijetí je nutná mi-

•

nal Criminal Police Organization, Interpol),

nimálně nadpoloviční většina hlasů všech přítomných delegátů.
V čele simulovaného UNODC na Summitu stojí předseda
řídících komisí UNODC. Členy předsednictva pak označujeme

7

Mezinárodní organizace kriminální policie (Internatio-

•

Asijsko‑africká právně poradní organizace (Asian
‑African Legal Consultative Organization, AALCO)
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Doporučené zdroje
webové stránky UNODC
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/index.html
příručka skutečných delegátů CCPCJ a CND
https://www.unodc.org/documents/commissions/CND_CCPCJ_joint/Delegates_Handbook/Delegates‑Handbook_E.pdf
výroční zpráva UNODC za rok 2015
https://www.unodc.org/documents/AnnualReport2015/Annual_Report_2016_WEB.pdf
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