Konference OSN “Světový summit o udržitelném rozvoji” Johannesburg 2002
Na konci srpna roku 2002 ve dnech 26.srpna až a 4. září se sešli vedoucí představitelé států světa,
hlavy států, předsedové vlád, ministři a představitelé nevládních organizací ke společnému zasedání v
Jihoafrické republice v městu Johannesburg. Toto setkání bylo nazváno: Světovým Summitem o
udržitelném rozvoji. Tématem byla integrace ekonomické, environmentální a sociální politiky.
Mezinárodní zasedání mělo dále potvrdit a zkontrolovat dosažené výsledky od posledního zasedání v
Riu de Janeiro v roce 1992.
Konference měla na programu pět klíčových témat - globalizaci, harmonizaci rozvoje a životního
prostředí, chudobu a miléniové cíle rozvoje, model spotřeby a výroby, ochranu biodiverzity a
přírodních zdrojů. Paralelně se zde projednávali tyto oblasti: vodní zdroje a přístup k pitné vodě,
energetika nepoškozující životní prostředí, zdravotnictví, udržitelné zemědělství a zachování
biodiverzity.

České zastoupení
Česká delegace na Summitu měla zhruba dvě desítky členů. Oficiálním vedoucím byl místopředseda
vlády Petr Mareš (US-DEU). Druhým mužem vládní delegace byl ministr životního prostředí Libor
Ambrozek. Parlament České republiky zastupovali poslanec František Pelc: místopředseda výboru pro
veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Dalšími zástupci byli bývalí ministři životního
prostředí Bedřich Moldan a Miloš Kužvart. Na Summitu byli přítomni Jiří Niederle z Akademie věd ČR odpovědný za koncepci mezinárodní vědecké spolupráce, Miroslav Somol náměstek ministra
průmyslu a obchodu. Příprav "Summitu Země" se aktivně zúčastnil Jan Kára, zástupce stálého
představitele ČR při OSN.

Zhodnocení
V následujícím článku vám přinášíme zhodnocení Summitu na základě objektivních údajů a faktů.
Vybrali jsme nejdůležitější body jednání a přehledy závazků, přijatých deklarací a body schválené v
implementačním plánu. Tyto vám s komentářem a příslušnými odkazy předkládáme. Více informací v
článku: Výsledky a fakta.

Summit místních správ a fórum nevládních organizací
V průběhu Světového summitu o udržitelném rozvoji v Johannesburgu se současně se setkáním
reprezentantů národních vlád konalo rovněž třídenní zasedání zástupců místních správ (někdy se také
hovoří o "Summitu starostů") a souběžně s oficiální konferencí také tzv. fórum nevládních organizací.
Akce místních správ byla organizována Mezinárodní radou pro místní environmentální iniciativy

(International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI) ve spolupráci s dalšími většími
mezinárodními asociacemi místních správ a třemi agenturami OSN.
Více informací v článku: Summit místních správ

Příprava summitu WSSD
Příprava summitu, který měl obsahově navazovat na Summit Země konaný v Rio de Janeiro v roce
1992, začala již v roce 1998. Sekretariát Komise OSN pro udržitelný rozvoj (CSD) vyzval všechny
země k tomu, aby se na této přípravě podílely. Systém přípravy byl rozdělen do tří úrovní – národní
příprava, regionální příprava (myšleno ve smyslu region Evropa apod.) a mezinárodní příprava (ve
smyslu celosvětové spolupráce). Více informací v článku: Přípravy Summitu země v
Johannesburgu

CD-ROM Johannesburg Summit 2002
Tento CD-ROM byl zpracován odborem ekonomických a sociálních věcí, divize pro udržitelný rozvoj
OSN v srpnu 2002 v New Yorku. Obsahuje profily zemí účastnících se Světového summitu o
udržitelném rozvoji v Johannesburgu roku 2002.
CD-ROM a více informací: Compact Disk

