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Nazwa jednostki ONZ Cel działalności jednostki ONZ Przykładowe działania jednostki ONZ

FAO  
Food and Agriculture Organization 

Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do spraw 
Wyżywienia i Rolnictwa

Jednym z celów tej organizacji jest wy-
eliminowanie głodu i niedożywienia na 
świecie. Realizuje m.in. programy po-
prawiające jakość nasion uprawianych 
roślin oraz wspomagające rolnictwo 
w krajach globalnego Południa.

Organizacja promuje m.in. rolnictwo ro-
dzinne, wskazując je jako alternatywę dla 
wielkoobszarowych gospodarstw pro-
dukujących w skali masowej. Rok 2014 
został ogłoszony przez ONZ Międzyna-
rodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego.

WHO
World Health Organization 

Światowa Organizacja Zdrowia

Zajmuje się wzmacnianiem współpra-
cy międzynarodowej oraz wyznacza-
niem norm i standardów w dziedzinie 
ochrony zdrowia. Organizacja monito-
ruje również zagrożenia chorobowe na 
świecie (SARS, ptasia grypa, AIDS itp.) 
i kieruje badaniami, które mają im zapo-
biegać.

Jednym z największych osiągnięć tej or-
ganizacji było całkowite wyeliminowanie 
na świecie występowania ospy prawdzi-
wej – wirusowej choroby zakaźnej, na 
którą do końca lat 60. XX wieku choro-
wało co roku 10-15 mln ludzi, a ok. 2 mln 
umierało. Obecnie trwają podobne dzia-
łania, aby wyeliminować chorobę Heine-
go-Medina, zwaną inaczej polio. 

UNESCO
United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization 
Organizacja Narodów  

Zjednoczonych do Spraw Oświaty, 
Nauki i Kultury

Utworzona w celu wspierania współpra-
cy międzynarodowej w dziedzinie kultu-
ry, sztuki, nauki i komunikacji między-
ludzkiej. Promuje poszanowanie praw 
człowieka, wolny przepływ informacji 
i wolność słowa, oraz zajmuje się zabez-
pieczaniem dziedzictwa kulturowego. 

Od 1997 roku przyznaje nagrodę wolno-
ści prasy im. Guillermo Cano. Nagrodę 
może otrzymać osoba, organizacja bądź 
instytucja, która szczególnie zasłużyła się 
w walce o wolność prasy. Jedną z laure-
atek tej nagrody była rosyjska dzienni-
karka – Anna Politkowska, która prze-
ciwstawiała się łamaniu praw człowieka 
w Czeczenii. 

Bank Światowy

Nadrzędnym celem tej jednostki reali-
zowanym przez wzmacnianie gospo-
darki państw uboższych jest redukcja 
ubóstwa na świecie. Zapewnia pań-
stwom m.in. długoterminowe pożyczki 
o preferencyjnym oprocentowaniu i re-
alizuje programy służące ożywieniu go-
spodarczemu.

W 2012 roku instytucja ta umorzyła po-
życzki trzem państwom: Komorom, Wy-
brzeżu Kości Słoniowej i Gwinei. Dług 
międzynarodowy stanowi poważną ba-
rierę w rozwoju najbiedniejszych krajów 
na świecie - państwa zamiast inwestować 
w edukację, służbę zdrowia czy infrastruk-
turę, są zmuszone spłacać wcześniej za-
ciągnięte kredyty z olbrzymimi odsetkami.    
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OPCW 
Organization for the Prohibition  

of Chemical Weapons
Organizacja do Spraw Zakazu  

Broni Chemicznej

Organizacja odpowiedzialna za wciela-
nie w życie Konwencji o zakazie prowa-
dzenia badań, produkcji, składowania 
i użycia broni chemicznej oraz niszczenie 
jej zapasów. Zajmuje się m.in. prowadze-
niem inspekcji obiektów przemysłu che-
micznego i monitorowaniem produkcji 
materiałów, które mogą zostać wykorzy-
stane do produkcji broni chemicznej.  

Inspektorzy tej organizacji przyjechali 
w 2013 roku do Syrii, aby skontrolować 
zakłady produkujące broń chemiczną. 
Na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ utworzono misję, której celem jest 
zniszczenie syryjskiego arsenału che-
micznego i uniknięcie interwencji woj-
skowej w Syrii. Organizacja otrzymała 
w 2013 roku pokojową Nagrodę Nobla.  

IAEA 
International Atomic Energy Agency 
Międzynarodowa Agencja Energii 

Atomowej

Zajmuje się koordynacją współpracy 
międzynarodowej w zakresie pokojowe-
go wykorzystywania energii nuklearnej. 
Opracowuje m.in. standardy bezpie-
czeństwa związane z wykorzystywa-
niem materiałów promieniotwórczych, 
prowadzi rejestrację i kontrolę prze-
mieszczania materiałów jądrowych na 
świecie. 

Po zakończeniu wojny w Zatoce Perskiej 
w 1991 r. organizacja zajmowała się m.in. 
prowadzeniem inspekcji obiektów nukle-
arnych w Iraku. Monitoruje także sytuację 
w Korei Północnej w związku z zobowią-
zaniem do nierozprzestrzeniania broni 
jądrowej.   

ILO 
International Labour Organization 
Międzynarodowa Organizacja 

Pracy

Promuje ideę sprawiedliwości społecz-
nej, koncentrując się na pracownikach 
i pracownicach na całym świecie i dba 
o przestrzeganie praw człowieka. Dąży 
do poprawy warunków życia i pracy, 
zajmując się takimi kwestiami jak godna 
płaca, warunki zatrudnienia czy zabez-
pieczenie socjalne.

Wraz z władzami Bangladeszu organi-
zacja rozpoczęła jesienią 2013 roku pro-
gram mający na celu osiągnięcie zrów-
noważonego rozwoju poprzez poprawę 
warunków pracy osób zatrudnionych 
w sektorze odzieżowym, który jest ważną 
gałęzią gospodarki tego kraju.  

UNICEF
United Nations Children’s Fund 

Fundusz Narodów Zjednoczonych 
na rzecz Dzieci

Głównym celem tej jednostki jest pro-
mowanie i ochrona praw dziecka na 
całym świecie. Zajmuje się wieloma 
zagadnieniami, w tym kwestią wyży-
wienia, przeciwdziałaniem ubóstwu, 
ochroną zdrowotną czy ochroną przed 
przemocą.

Jednym z działań tej jednostki jest dbanie 
o to, aby wszystkie dzieci na świecie mia-
ły możliwość ukończenia przynajmniej 
szkoły podstawowej oraz aby dziewczęta 
i chłopcy mieli równy dostęp do wszyst-
kich etapów edukacji.

UNHCR
United Nations High Commissioner 

for Refugees
Biuro Wysokiego Komisarza 

Narodów Zjednoczonych do spraw 
Uchodźców

Zajmuje się wspieraniem oraz ochroną 
uchodźców i uchodźczyń – pomaga 
im w powrocie do ojczyzny lub 
zorganizowaniu pobytu w nowym kraju, 
do którego trafili. Monitoruje granice 
i zapewnia pomoc bezpaństwowcom.

Prowadzi działania na rzecz ludności Sah-
rawi, która z powodu konfliktu i zaanek-
towania przez Maroko terytorium Sahary 
Zachodniej przybyła w latach 1975-1976 
do miasta Tinduf w Algierii i od tego cza-
su zamieszkuje jeden z największych na 
świecie obozów dla uchodźców.   

UNDP
United Nations Development 

Programme
 Program Narodów Zjednoczonych 

ds. Rozwoju

Zajmuje się udzielaniem wsparcia kra-
jom najsłabiej rozwiniętym pod wzglę-
dem społecznym i gospodarczym. Fi-
nansuje liczne projekty rozwojowe, któ-
rych celem jest ograniczenie ubóstwa, 
promowanie zrównoważonego rozwoju, 
wzmacnianie kobiet oraz promowanie 
ich praw.  

Dzięki wsparciu tej jednostki oraz współ-
pracy z innymi agendami ONZ społeczno-
ści lokalnej w północno-wschodniej Nika-
ragui udało się wybudować system zapew-
niający dostęp do wody pitnej. Wcześniej 
w tym regionie mniej niż 20% ludzi miało 
dostęp do wody i urządzeń sanitarnych, 
a kobiety codziennie poświęcały część dnia 
na poszukiwanie i noszenie wody.  


