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Bokovová znovuzvolena generální ředitelkou 

Dosavadní generální ředitelka UNESCO, Irina Bokovová, 
byla na základě doporučení Výkonné rady v rámci 37.
zasedání Generální konference UNESCO znovu potvrzena 
ve funkci. Dne 18. listopadu 2013 u příležitosti slavnostní
inaugurace vystoupila s projevem, ve kterém zdůraznila 
hlavní myšlenku jejího druhého volebního období na léta 
2013 – 2017 – pokračovat v realizaci své vize „nového
humanismu“. Bokovová, dlouholetá karierní diplomatka, 
zastávala dříve i post ministryně zahraničních věcí 
Bulharské republiky. Je první ženou, která získala tento 
důležitý a prestižní post.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------

37. Generální konference UNESCO v Paříži 

Ve dnech 5. – 20. listopadu 2013 proběhlo v Paříži 37.
zasedání Generální konference UNESCO, které se koná 
jednou za dva roky za přítomnosti představitelů všech 
členských států. Hlavními body zasedání bylo přijetí
střednědobé strategie na období 2013 – 2021, programu na 
léta 2013 - 2017 a rozpočtu na dvouleté období 2014 –
2015 ve výši 653 milionů $. Členské státy dále zvolily 
nové členy Výkonné rady UNESCO a dalších volených 
orgánů této mezinárodní organizace. Více informací o 
průběhu zasedání naleznete na webových stránkách: 
http://www.unesco.org/new/en/general-conference/

ČR se stala jedním z místopředsedů 37. Generální 
konference UNESCO. Vedoucím české delegace byl Petr 
Solský, náměstek ministra vnitra ČR a zástupcem vedoucí 
delegace Marie  Chatardová, Stálá představitelka ČR při 
UNESCO. Dalšími členy byl Petr Gazdík, předseda ČK pro 
UNESCO, Karel Komárek, vedoucí tajemník Sekretariátu 
ČK pro UNESCO a zástupci z resortů MK, MŠMT, MV, 
MŽP a MZV. 
V rámci všeobecné rozpravy dne 7. listopadu přednesl 
náměstek Solský  národní projev, ve kterém ocenil návrhy 
programu a rozpočtu na léta 2014 – 2017, který počítá se 
snížením výdajů organizace. Kromě zdůraznění priorit 
vzdělávání, kulturní diverzifikace a Světového kulturního 
dědictví, podpořil vznik iniciativy Geologických parků a 
pokračování programu Man and Biosphere (MAB). 
Zástupci ČR byli zvoleni do Právního výboru pro 38. 
zasedání Generální konference UNESCO, Mezivládní rady 
řízení sociálních transformací (MOST) a Výkonného výboru 
Mezinárodní kampaně za zřízení Núbijského muzea v 
Asuánu a Národního muzea egyptské civilizace v Káhiře. 
----------------------------------------------------------------------
193. Výkonná rada UNESCO v Paříži

Po skončení 37. Zasedání Generální konference UNESCO se 
v pátek 22. listopadu sešlo jednodenní 193. zasedání
Výkonné rady UNESCO v nové sestavě tak, jak bylo její 
složení obměněno ve volbách v rámci Generální konference. 
Na programu jednání byly především volební a organizační 
záležitosti – volba nového předsedy a členů Byra či sestavení 
výborů a komisí. Novým předsedou byl zvolen Stálý 
představitel Egypta při UNESCO, Mohamed Sameh Amr. 
Předsedkyní Výboru pro úmluvy a doporučení se stala Marie 
Chatardová, Stálá představitelka ČR při UNESCO.

VZDĚLÁNÍ VĚDA KULTURA
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Zasedání České komise pro UNESCO

Dne 18. prosince se uskuteční v Černínském paláci v Praze 
zasedání České komise pro UNESCO jako poradního 
orgánu vlády, jehož hlavním úkolem je zprostředkovávat 
styk českých institucí a odborníků s UNESCO. Zasedání 
se kromě předsedy ČK pro UNESCO Petra Gazdíka 
zúčastní i Marie Chatardová, Stálá představitelka ČR při 
UNESCO a zástupce Stálé mise ČR při UNESCO v Paříži, 
René Miko. Cílem jednání je seznámit členy komise 
s aktuálním děním v UNESCO a na Stálé misi ČR při této
organizaci a informovat o závěrech 37. Zasedání Generální 
konference UNESCO.  
-----------------------------------------------------------------------
Světový den AIDS

Celý svět si připomíná dne 1. prosince Světový den AIDS. 
Jeho smyslem je zhodnotit výsledky kampaně proti této 
zákeřné nemoci a upoutat pozornost k problémům 
souvisejícím s epidemií. Podle posledních údajů 
publikovaných v bilanční zprávě UN AIDS žilo v roce 
2011 na celém světě 34 milionů lidí s virem HIV a 2,5 
milionu lidí bylo v tomto roce nově nakaženo tímto 
nebezpečným virem. Na následky AIDS pak zemřelo asi 
1,7 milionu lidí. Epidemie není omezena pouze na 
rozvojové země, přestože asi dvě třetiny infikovaných žijí 
v subsaharské Africe a v některých zemích v jižní části 
Afriky je virem HIV infikován každý třetí člověk. Velmi 
rychle se šíří i ve východní Evropě a střední Asii.
Více informací naleznete na: http://www.unaids.org/en/
------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní den osob s postižením

Dne 3. prosince si každoročně připomínáme skutečnost, že 
více než 15 % celkové světové populace žije s nějakým 
typem postižení.  Takzvané "tiché utrpení" zažívá více než 
půl miliardy lidí na celém světě, kteří jsou handicapovani
v důsledku mentální, fyzické nebo smyslové poruchy či
poškození. Zhruba 80 % postižených žije v rozvojových 
zemích. Více informací naleznete na web. stránkách:
http://www.un.org/disabilities/latest.asp?id=169

Den lidských práv

Od roku 1950 se každoročně 10. prosince slaví Den lidských 
práv, protože právě v tento den v roce 1948 byla přijata 
Valným shromážděním OSN Všeobecná deklarace lidských 
práv. Den lidských práv je především významnou 
připomínkou základních práv a svobod každého člověka. 
Letošní výročí je ve znamení oslav 20. let od založení Úřadu
vysokého komisaře OSN pro lidská práva v roce 1993. Více 
informací na: http://www.un.org/en/events/humanrightsday/
---------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní den migrantů         
                                                               
Mezinárodní den migrantů je připomínán od roku 2000 z 
rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Datum 18. prosince 
odkazuje na schválení Mezinárodní úmluvy o ochraně práv 
všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, která byla
Valným shromážděním OSN odhlasována 18. prosince 1992. 
Podíl migrantů (osob, které se rozhodly či byly donuceny žít 
v jiném než domovském státě) na celosvětovém obyvatelstvu 
se díky značnému populačnímu růstu moc nemění – od roku 
2000 pouze o 0,2 procenta. V absolutních číslech ale došlo 
k jejich navýšení na 64 milionů. Migranti dnes tvoří 3,1 
procenta světové populace, a kdyby najednou odešli do 
nějaké neosídlené země, rázem by byla pátým nejlidnatějším 
státem světa. Více informací naleznete na webových 
stránkách: http://www.un.org/en/events/migrantsday/

-------------------------------------------------------------------
2014 – Mezinárodní rok krystalografie 

OSN prohlásilo rok 2014 rokem krystalografie – nauky, 
která se zabývá především studiem struktury krystalů a 
poruchami jejich ideální struktury. Připomeneme si tak nejen 
100. výročí objevu tzv. Braggovy metody určování 
krystalové struktury pomocí rentgenového záření, ale také 
400. výročí od pozorování symetrického tvaru ledových 
krystalů, které od roku 1611 sledoval Johannes Kepler, 
německý matematik a astrolog. Cílem akce je zvýšit 
povědomí veřejnosti o vědě krystalografie, podporovat 
vzdělání a výzkum v této oblasti, inspirovat mladé lidi 
prostřednictvím veřejných výstav, konferencí a seminářů, 
napomoci mezinárodní spolupráci či zintenzivnit program 
krystalografie v Africe a vytvoření podobných programů v 
Asii a Latinské Americe. Více na: http://www.iycr2014.org/




