
Informace o připravovaném semináři zaměřeném na externí financování 
implementace Úmluvy OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým 
suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe, ve východoevropském regionu 

 
Úmluva OSN o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo 

desertifikací, zejména v Africe, dále jen Úmluva, vstoupila v platnost v roce 1996. Česká 
republika, jakožto smluvní strana Úmluvy, ke které přistoupila 24.dubna 2000 na základě 
usnesení vlády ČR č.1166 ze dne 8. listopadu 1999 (č. 53/2002 Sb. m. s.), dlouhodobě vyvíjí 
úsilí plnit závazky z Úmluvy. Cílem Úmluvy je zavést integrovaný přístup k řešení 
problematiky desertifikace, která úzce souvisí s prosazováním udržitelného rozvoje a 
zapojením obyvatelstva na místní úrovni do hledání nejúčinnějších způsobů snižování 
hrozby desertifikace. Mezi postižené smluvní strany Úmluvy z regionu východní Evropy patří 
Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, 
Gruzie, Maďarsko, Lotyšsko, Moldávie, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, 
Makedonie a Ukrajina. Naopak Česká republika, Estonsko, Litva a Polsko nejsou 
postiženými smluvními stranami. Výjimkou je Černá Hora, která se stala smluvní stranou 
Úmluvy v letošním roce, a proto ještě není zařazena v žádné z uvedených kategorií. 
 

Implementace Úmluvy je kromě příspěvků smluvních stran finančně podporována 
GEF a GM (Globální mechanismus). Globální mechanismus se významně podílí na přípravě 
projektů, nezaměřuje se však na projekty v tranzitních ekonomikách. Jeho úkolem je 
zefektivnit a zkvalitnit současný finanční mechanismus, a proto se snaží přispět k řešení 
financování i ve východoevropském regionu. 
 
 

Česká republika nepatří k postiženým zemím, řadí se k tzv. nastupujícím donorským 
zemím. Přístup České republiky k Úmluvě byl projevem solidarity s postiženými smluvními 
stranami. Česká republika poskytuje pomoc postiženým rozvojovým zemím formou projektů 
zaměřených na oblast degradace půd, hydrologii, hydrogeologii atd., především v rámci 
možností své zahraniční rozvojové pomoci.  
 

Vzhledem k dobrému jménu České republiky v rámci Úmluvy se na MŽP ČR 
obrátil sekretariát Úmluvy společně s Globálním mechanismem, se žádostí o 
organizaci semináře pro východoevropskou regionální skupinu, který by byl zaměřen 
na možnosti externího financování implementace Úmluvy státy regionu. Jeho konání 
je 10 – 12.9. 2008 (3 jednací dny), na MZLU v Brně. 
 

Semináře by se mělo zúčastnit celkem přibližně 70 osob – 2 zástupci za každou 
ze smluvních stran CEE (1 expert z MŽP a 1 expert z MF), dále budou jako hosté pozváni 
zástupci mezinárodních organizací jako jsou: Světová banka, Globální fond životního 
prostředí, Globální mechanismus, Sekretariát Úmluvy UNCCD, Sekretariát Programu OSN 
pro rozvoj, zástupci Evropské banky pro obnovu a rozvoj, OECD, Evropské agentury pro 
životní prostředí, Evropské komise a zástupci dárcovských států, kteří se aktivně zapojují 
v řešení problému desertifikace a degradace půd v tomto regionu. 


