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1) Shrnutí 

Zásady zahrani�ní rozvojové spolupráce (ZRS), schválené usnesením vlády �R �. 302 ze dne 
31. b�ezna 2004, stanovily jako nosnou sou�ást ZRS �R programy spolupráce s osmi 
prioritními zem�mi. Rozhodnutí o stanovení nižšího po�tu prioritních zemí bylo vedeno 
snahou o cílen�jší zam��ení a efektivitu rozvojové spolupráce. Programový p�ístup umožní 
uplat�ování princip	 partnerství, efektivnosti a transparentnosti. Vláda �R definovala 
Jemenskou republiku jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci, a 
to p�edevším z následujících d	vod	: 
 

� pot�ebnost rozvojové pomoci v této nejchudší arabské zemi, 

� kladné hodnocení výsledk	 �eských rozvojových projekt	, 

� snaha o podporu bezpe�nostní stability v regionu, 

� potenciál pro export �eských technologií do Jemenu, 

� dlouhá tradice vztah	 s �R, resp. bývalým �eskoslovenskem. 
 

Jemen pat�í mezi nejmén� rozvinuté zem� sv�ta, v roce 2004 se podle UNDP umístil na 149. 
míst� ze 177 zemí se�azených podle indexu lidského rozvoje. Hrubý domácí produkt na 
obyvatele dosahuje podle údaj	 OSN pouhých cca 500 USD, což Jemen �adí na jedno 
z posledních míst v pomyslném žeb�í�ku bohatství stát	. V Jemenu žije 16 % obyvatel 
v extrémní chudob� (pod 1 USD na den), 45 % obyvatel v chudob� (pod 2 USD na den) a 
každý pátý obyvatel trpí podvýživou. Sociální problémy charakterizuje velmi vysoký 
p�ír	stek obyvatelstva (3,4 % v roce 2004), vysoká kojenecká a mate�ská úmrtnost, 
negramotnost žen a nezam�stnanost (35 % v roce 2003). Kritická situace je v zásobování 
vodou, což je v ostrém protikladu se zvyšujícími se nároky nar	stající populace. 

Po sjednocení Jemenu v kv�tnu 1990 prošla zem� složitým obdobím slou�ení dvou odlišných 
politicko-ekonomických systém	. V roce 1994 došlo k ob�anské válce s negativními 
vnitropolitickými i hospodá�skými d	sledky. V posledních letech jemenská vláda zahajuje 
komplexní program hospodá�ských, sociálních i politických reforem, a to za podpory 
dárcovského spole�enství. 

�eská republika se v rámci programu rozvojové spolupráce s Jemenem zam��í na sektory 
vodohospodá�ství, energetiky a vzd�lání. Tyto sektory mají klí�ový význam pro rozvoj 
Jemenu a zárove� p�edstavují komparativní výhody �eské republiky.  

V sektoru vodohospodá�ství bude rozvojová spolupráce soust�ed�na na: 

� asistenci p�i �išt�ní odpadní vody, 

� asistenci p�i úprav� pitné vody, 

� další aktivity ve vodohospodá�ství a ochranu vodních zdroj	. 
 

V sektoru energetiky je prioritou zavád�ní nových technologií a postup	 pro �ízení 
energetické soustavy. 

Rozvojová spolupráce ve vzd�lávání bude zam��ena na poskytování VŠ stipendií a dopl�kov� 
též na kratší specializované kurzy zejména ve výše uvedených prioritních sektorech. 
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2) Cíle a principy zahrani�ní rozvojové spolupráce �eské republiky 

�eská republika jako �len Evropské unie a mezinárodního spole�enství demokraticky 
a ekonomicky vysp�lých zemí uznává princip solidarity mezi lidmi a mezi státy navzájem, 
a p�ijímá sv	j díl odpov�dnosti p�i �ešení globálních problém	. Jedním z výraz	 tohoto 
postoje je zahrani�ní rozvojová spolupráce, která je integrální sou�ástí �eské zahrani�ní 
politiky. �eská republika, vedena snahou o dosažení mezinárodních rozvojových cíl	, provádí 
vlastní ZRS, a to jak na dvoustranném, tak na mnohostranném základ� v souladu s principy 
EU a ochranou zájm	 �R.  

Zásady zahrani�ní rozvojové spolupráce po vstupu �R do EU, schválené  usnesením vlády 
�R �. 302 ze dne 31. b�ezna 2004, definují zahrani�ní rozvojovou spolupráci v širším smyslu 
jako ucelenou vládní politiku v	�i partnerským rozvojovým a transformujícím se zemím, 
v užším smyslu ZRS p�edstavuje pomoc �eského státu vyjád�enou transferem financí, 
materiálu, expertní �i technické pomoci za ú�elem dlouhodobého udržitelného rozvoje 
partnerských zemí. 

Mezi hlavní cíle �eské ZRS pat�í snížení chudoby, ekonomicko-pr	myslový rozvoj, postupná 
integrace partnerských zemí do sv�tové ekonomiky, rozvoj zem�d�lství, rozvoj a upevn�ní 
demokracie, lidských práv a �ádné správy v�cí ve�ejných, zavedení právních princip	, 
prevence neregulérní migrace, udržitelný rozvoj s d	razem na jeho environmentální složku a 
postkonfliktní obnova. 

Koncepce zahrani�ní rozvojové pomoci �R na léta 2002–2007, kterou vzala vláda �R na 
v�domí svým usnesením �. 91 ze dne 23. ledna 2002, uvedla jako rámcový cíl v oblasti 
zahrani�ní rozvojové pomoci p�isp�t v souladu s úsilím mezinárodního spole�enství 
k omezení chudoby v mén� vysp�lých �ástech sv�ta cestou podpory socioekonomického 
udržitelného rozvoje. �R se ztotož�uje s vícerozm�rným p�ístupem k omezování chudoby, 
kterou nelze chápat pouze v ekonomických termínech nízkého p�íjmu na obyvatele, ale i 
v dalších sociálních a environmentálních vazbách. �R pln� podporuje mezinárodní rozvojové 
cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDG), které vyplynuly z mezinárodních 
konferencí OSN v 90. letech a byly potvrzeny Miléniovým summitem OSN v roce 2000. 
Úst�edním cílem je snížení po�tu lidí žijících v absolutní chudob� o polovinu do roku 2015. 

Zahrani�ní rozvojová spolupráce �R vychází z princip	 partnerství (ZRS musí být vedena 
poptávkou po pomoci ze strany p�íjemce, nikoliv nabídkou poskytovatele), efektivnosti a 
transparentnosti. ZRS odráží zájmy a pot�eby �R a napomáhá intenzifikaci politických a 
hospodá�ských vztah	 mezi partnerskými zem�mi a �R. Poskytování ZRS je v souladu 
s bezpe�nostními zájmy �R.  

Zásady zahrani�ní rozvojové spolupráce, schválené usnesením vlády �R �. 302 ze dne 
31. b�ezna 2004, stanovily za nosnou sou�ást ZRS �R programy spolupráce s prioritními 
zem�mi s cílem p�isp�t k uplat�ování princip	 partnerství, efektivnosti a transparentnosti. 
Formulace program	 posílí p�edvídatelnost rozvojové spolupráce a usnadní plánování aktivit 
všem aktér	m rozvojové spolupráce.  

V souladu s cíli uvedenými v Zásadách zahrani�ní rozvojové spolupráce a se 
zahrani�n�politickými zájmy �R schválila vláda zám�r dlouhodob� sm��ovat �eskou ZRS do 
osmi prioritních zemí: Angolské republiky, Bosny a Hercegoviny, Jemenské republiky, 
Moldavské republiky, Mongolska, Srbska a �erné Hory, Vietnamské socialistické republiky, 
Zambijské republiky. 
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3) Jemen jako partner rozvojové spolupráce �R 

Vláda �R definovala svým usnesením �. 302 ze dne 31. b�ezna 2004 Jemenskou republiku 
jako jednu z prioritních zemí pro dlouhodobou rozvojovou spolupráci, a to p�edevším 
z následujících d	vod	: 

� pot�ebnost rozvojové pomoci v této nejchudší arabské zemi, 

� kladné hodnocení výsledk	 �eských rozvojových projekt	, 

� snaha o podporu bezpe�nostní stability v regionu, 

� potenciál pro export �eských technologií do Jemenu, 

� dlouhá tradice vztah	 s �R, resp. bývalým �eskoslovenskem. 
 

Vysoká míra pot�ebnosti rozvojové spolupráce vyplývá z neut�šené ekonomické a sociální 
situace Jemenu a celkov� nízkého stupn� lidského rozvoje (Jemen se v roce 2004 nacházel na 
149. míst� ze 177 zemí se�azených podle tzv. indexu lidského rozvoje). Jde o nejchudší zemi 
arabského sv�ta a jeho za�azení mezi osm prioritních zemí pro rozvojovou spolupráci je proto 
nanejvýš relevantní. 

Historie vzájemných vztah	 zapo�ala v ekonomické oblasti již po roce 1918, kdy se Jemen 
vymanil z osmanské nadvlády a v politické rovin� sahá do 30. let. Již v roce 1938 byla  
s tehdejším monarchistickým Jemenem podepsána smlouva o p�átelství a spolupráci 
(ratifikována v lednu 1939), jíž se rozum�lo navázání diplomatických vztah	, p�i�emž ob� 
strany m�ly ur�it datum zahájení �innosti svých diplomatických a konzulárních zástupc	. 
�eskoslovensko 5. 7. 1956 uzav�elo novou Smlouvu o p�átelství na jejímž základ� byly 
diplomatické vztahy navázány dne 3. 9. 1956. 

Po svržení monarchie v roce 1962 a vyhlášení Jemenské arabské republiky (JeAR) bylo 
�eskoslovensko jednou z prvních zemí, které novou vládu uznalo. V roce 1964 
�eskoslovensko a Jemenská arabská republika podepsaly novou smlouvu o p�átelství. 
V prosinci 1964 bylo schváleno z�ízení �eskoslovenského velvyslanectví v Sanáa.  

Po vzniku druhého jemenského státu se vztahy �eskoslovenska rozvíjely s ob�ma 
jemenskými státy vzhledem k jejich politické rozdílnosti v r	zných rovinách a na odlišné 
úrovni. 

Vztahy s Jemenskou lidov� demokratickou republikou (JLDR) byly po roce 1970 díky 
ideologické blízkosti obou bývalých režim	 široké a intenzivní. JLDR byla také p�íjemcem 
zahrani�ní pomoci z �eskoslovenska a to i ve form� stipendií ke studiu na vysokých školách. 
V roce 1981 byla podepsána Smlouva o p�átelství a vzájemné spolupráci. �eskoslovensko 
poskytlo JLDR od roku 1974 n�kolik vládních úv�r	 v celkové výši 43 mil. USD. Otázka 
jemenských závazk	 v	�i �eské republice byla MF �R �ešena tém�� z poloviny cesí a zbytek 
na základ� intervence MZV �R v rámci donorského programu IDA, který probíhá pod 
záštitou MMF.  

�SFR uznala Jemenskou republiku (JR) po sjednocení JLDR a JeAR v roce 1990 a 
pokra�ovala ve spolupráci v r	zných oblastech. Nový jemenský stát se zavázal respektovat 
veškeré smlouvy a dohody, které byly d�íve uzav�eny JeAR i JLDR. Rovn�ž JR jako jeden 
z prvních arabských stát	 uznala �eskou republiku po jejím vzniku v roce 1993. 

Z pozice nestálého �lena RB OSN se �R aktivn� zasazovala za urychlené ukon�ení jemenské 
ob�anské války (kv�ten–�ervenec 1994) a podpo�ila rovn�ž p�ijetí rezolucí k situaci v Jemenu 
a v souladu s nimi podporovala požadavek okamžitého zastavení boj	, �ešení sporu 
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politickými prost�edky, výzvu k zastavení dodávek zbraní a dalšího vojenského materiálu do 
Jemenu.  

V oblasti zahrani�ní rozvojové spolupráce se snaží �R v Jemenské republice navázat na 
d�ív�jší dobrou spolupráci, i když zbavenou ideologické zát�že minulosti. V posledních letech 
byl realizován pouze jeden projekt, další budou zahájeny v roce 2005 (viz tabulka). 

Tab. 1: Projekty rozvojové spolupráce �R realizované v Jemenské republice od roku 1999 

Název projektu Gestorský 
resort 

Doba 
realizace 

 

Alokované 
prost�edky 

 

Realizátor 

Tvorba ekologické sít� a agro-
lesnická východiska trvale 
udržitelného rozvoje ostrova 
Sokotra 

MZe 1999–2004 14 288 000 Nadace pro 
ekologické 

zem�d�lství FOA 

Zásobování a úprava pitné vody  
v oblasti Sokotra Archipelago 
 

MPO 2005–2006 12 000 000 Asio, s.r.o. 

Pomoc p�i �ešení likvidace a 
recyklace odpadních vod 
nemocnice ve m�st� Hadibo 
 

MZe 2005–2007 12 500 000 Asio, s.r.o. 

 

Vedle t�chto projekt	 byl navržen i projekt „Optimalizace výroby jehn��ího masa cestou 
k�ížení místních plemen ovcí s masnými a plodnými plemeny v Jemenu“, který m�l být 
zahájen v roce 2005 s celkovým rozpo�tem 10 mil. K�. Ze záv�r	 evalua�ní mise do 
Jordánska v roce 2004, kde probíhá obdobný projekt, však vyplývá, že realizace projektu není 
ve fázi, kdy by jeho výsledky bylo možné aplikovat v jiné zemi. Proto bylo rozhodnuto o 
pozastavení projektu s tím, že bude moci být zahájen nejd�íve v roce 2007–2008. 

Krom� projekt	 se �eská bilaterální spolupráce zam��uje i na poskytování vládních stipendií 
pro studium jemenských ob�an	 na �eských vysokých školách. �eské vysoké školství má 
v Jemenu velmi dobrý zvuk a jeho absolventi se uplat�ují v nejvyšších pozicích státní správy.  

�eská republika má v Jemenu i vzhledem k tradi�ním p�átelským vztah	m dobrou pozici, 
kterou by mohla využít ke zvýšení obchodní vým�ny mezi ob�ma zem�mi, zvlášt� k podpo�e 
svého exportu. 
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4) Bilaterální dohody mezi �R a Jemenem 

Tab. 2: P�ehled nejd�ležit�jších platných bilaterálních smluv mezi �R a Jemenskou republikou 

Název smlouvy 
Datum a místo 

uzav�ení smlouvy 
 

Smlouva o p�átelství a spolupráci mezi �eskoslovenskou 
socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou  2. 4. 1964, Praha 

Dohoda o hospodá�ské a technické spolupráci mezi vládou 
�eskoslovenské socialistické republiky a vládou Jemenské 
lidov� demokratické republiky 

3. 3. 1973, Kolod�je 

Dohoda o hospodá�ské spolupráci mezi vládou �eskoslovenské 
socialistické republiky a vládou Jemenské lidov� demokratické 
republiky 

24. 3. 1978, Praha 

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou �eskoslovenské 
socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky 30. 5. 1980, Praha 

Dohoda o technické a v�decké spolupráci mezi vládou 
�eskoslovenské socialistické republiky a vládou Jemenské 
arabské republiky 

7. 11. 1980, Praha 

Dohoda s Jemenskou lidov� demokratickou republikou o 
bezvízovém styku pro držitele diplomatických, služebních a 
zvláštních pas	 

14. 9. 1981, Aden 

Dohoda s Jemenskou arabskou republikou o spolupráci ve 
zdravotnictví 21. 4. 1985, Sanaá 

Smlouva s Jemenskou lidov� demokratickou republikou o 
právní pomoci v civilních a trestních v�cech 19. 1. 1989, Praha 
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5) Hospodá�ská, politická a sociální situace v Jemenu 

Hospodá�ská situace 

Jemen pat�í do skupiny 50 nejchudších zemí sv�ta a je v	bec nejchudší arabskou zemí. V roce 
2004 se umístil na 149. míst� ze 177 zemí sv�ta �azených podle tzv. indexu lidského rozvoje, 
který zohled�uje hospodá�skou i sociální vysp�lost. Pod hranicí chudoby, za mén� než 2 USD 
na den, žije podle údaj	 OSN 45 % obyvatel. 
 

Tab. 3:  Základní ekonomické a sociální ukazatele Jemenu (dle údaj� Sv�tové banky) 

 1999 2002 2003 

po�et obyvatel 17 mil. 18,6 mil. 19,2 mil. 

pr	m�rná délka života … 57,4 … 

kojenecká úmrtnost … 83/1000 … 

úmrtnost d�tí 
do 5 let v�ku … 114/1000 … 

gramotnost nad 15 let (%) 45,1 49 … 

gramotnost žen nad 15 let (%) 23,9 28,5 … 

hrubý národní d	chod 
na obyvatele 390 USD 490 USD 520 USD 

r	st HDP (%) + 2,7 + 3,6 + 3,8 

zahrani�ní dluh … 3,5 mld. USD … 

dluhová služba 
(% vývozu) 4,5 3,3 … 

p�ímé zahrani�ní investice – 307 mil. USD 114 mil. USD … 

rozvojová pomoc na 
obyvatele 26,9 USD 31,4 USD … 

 
Pozn.:  Chyb�jící údaje jsou v tabulce ozna�eny … 
 
Navzdory nep�íznivým ekonomickým statistikám se zahrani�ní odborníci shodují v názoru, že 
Jemen má celou �adu komparativních výhod, které z n�j st�edn�dob� �iní investi�n� 
zajímavou zemi. Jedná se p�edevším o trh s 20 mil. obyvatel. Jemen disponuje bohatými 
p�írodními zdroji (ropa, plyn, kobalt, nikl, zlato, uran atd.) a perspektivní Adenskou bezcelní 
zónou. 

Politická situace 

Po sjednocení zem� v kv�tnu 1990 se jemenská ekonomika musela vypo�ádat se t�emi 
základními problémy. Tím prvním byla absorpce nevýkonné, centráln� plánované ekonomiky 
jižní �ásti zem�. Druhým, nemén� závažným problémem, se stalo vyhošt�ní cca 1 mil. 
Jemenc	 pracujících v Saúdské Arábii a Kuvajtu v reakci na postoj Jemenu v dob� první 
války v Zálivu, kdy byl Jemen nestálým �lenem RB OSN. Jemen tak p�išel o pom�rn� 
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významný zdroj p�íjm	 plynoucích z prost�edk	 zasílaných do Jemenu v Zálivu pracujícími 
jemenskými ob�any, navíc jemenská ekonomika nedokázala navrátivší se Jemence absorbovat 
a došlo k enormnímu r	stu míry nezam�stnanosti. T�etím problémem, který negativn� 
poznamenal jemenskou ekonomiku, byla ob�anská válka v roce 1994 (výše škod zp	sobených 
válkou se odhaduje na 7 mld. USD). 

Po ukon�ení ob�anské války za�ala vláda po�ínaje rokem 1995 prosazovat reformní program, 
jehož cílem byla restrukturalizace a �áste�ná privatizace hospodá�ství jihu zem�, snížení 
nezam�stnanosti a stabilizace sm�nného kursu riálu. Jemenská ekonomika v následujících 
letech vykazovala solidní tempa r	stu HDP, nadále však p�etrvávají problémy vysoké míry 
nezam�stnanosti a relativn� vysoké míry inflace. 

Popula�ní r	st 

B�hem posledních t�í desetiletí došlo v Jemenu k mohutnému nár	stu po�tu obyvatel, kdy 
populace vzrostla více než dva a p	l násobn�. V období let 1990–2000 došlo k r	stu populace 
z 12,8 mil na 18,4 mil. V�ková skupina 0–15 let p�edstavuje 48,8 % celkové populace. 
V posledních letech lze zaznamenat relativní zlepšení v uv�dom�ní lidí o popula�ních 
problémech. Podstatné zlepšení lze vysledovat také ve všeobecných demografických 
ukazatelích a charakteristikách jako nap�íklad snížení míry plodnosti na 5,9 živ� narozených 
d�tí na jednu ženu. Sou�asná míra plodnosti dosahuje hodnoty 6,9 mezi negramotnými 
ženami ve srovnání s hodnotou 3,2 mezi matkami s dokon�eným základním vzd�láním.  

P�es snížení popula�ního r	stu na sou�asných cca 3 % b�hem posledního desetiletí  má Jemen 
stále jednu z nejvyšších m�r popula�ního r	stu na sv�t�. O�ekává se, že populace Jemenu 
dosáhne do roku 2025 více než 43 mil., pakliže bude r	st pokra�ovat sou�asným tempem. 
Popula�ní exploze je p�itom naprosto neslu�itelná s dostupnými ekonomickými zdroji a tudíž 
p�edstavuje limitující faktor pro ekonomický r	st a sociální rozvoj. 

Voda a vodní zdroje 

Jemen se nachází v suché oblasti, kde se pr	m�rné ro�ní srážky pohybují kolem 500–800 mm 
v poho�ích, 50–100 mm na pob�eží a do 50 mm ve východních regionech. Zem� trpí 
absolutním nedostatkem vodních zdroj	 a jedním z nosných program	 rozvoje zem� je proto 
ochrana a revitalizace sou�asných kapacit. Kritické problémy v zásobování vodou jsou ješt� 
podtrženy rychlým r	stem populace. Stále vyšší nároky na vodní zdroje klade také 
zem�d�lství a pr	myslová výroba. Vodohospodá�ské studie dokládají jasnou nevyrovnanost 
mezi dostupnými zdroji a využíváním vody. Nap�íklad v zem�d�lství je patrný rozpor mezi 
nedostatkem vody a p�stováním na vodu náro�ných plodin (banány, qat). 

Kvalita pitné vody je v �ad� oblastí velmi nízká. Lidé jsou nuceni pít vodu, která je siln� 
mineralizovaná nebo dokonce brakická. Na velmi nízkém stupni rozvoje je �išt�ní odpadních 
vod, které však m	že p�isp�t k obnovitelnosti zdroj	, k úspo�e vody recyklací a �išt�ná voda 
m	že sloužit jako zdroj pro závlahy. Technologie umož�ující p�em�nu pr	myslové odpadní 
vody i na vodu pitnou nejsou využívány. 

Energetika 

Produkce elektrické energie v Jemenu je na úrovni cca 3 mld. kWh ro�n�. Nár	st produkce 
nesta�í pokrýt zvýšenou poptávku po energii, která vyplývá z nár	stu populace a procesu 
urbanizace. Sou�asná kapacita 800 MW znamená neuspokojení cca 12 % poptávky. Reforma 
energetického sektoru se zam��uje zejména na budování kapacit ve správ� energetické sít�, 
budování energetické rozvodné sít�, elektrifikaci venkovských oblastí a rozvoj existujících 
elektráren. 

 



 11 

6) Rozvojové priority jemenské vlády 

Rozvojové priority jemenské vlády jsou promítnuty do n�kolika základních strategických 
dokument	: 

� Strategická vize 2025, 
� První p�tiletý rozvojový plán 1996–2000 a druhý p�tiletý rozvojový plán 2001–2005, 
� Strategie redukce chudoby (PRSP) 2003–20051, 
� Národní indikativní program (NIP) na r. 2002–2004 a 2005–2006. 

Uvedené strategické dokumenty jsou dopln�ny �adou díl�ích sektorových strategií, z nich 
uve
me zejména: 

� Národní vodohospodá�ská strategie (National Water Strategy), 
� Ak�ní plán popula�ní politiky (Population Policy and Population Programme of Action), 
� Strategie základního vzd�lání (Basic Education Strategy), 
� Plán reformy zdravotnictví (Health Sector Reform Scheme). 

Jemenská vláda p�ijala (UV �. 104 z roku 2003) strategii k dosažení Miléniových rozvojových 
cíl	 (MDGs) a k pr	b�žnému monitorování jejich pln�ní. Jak však vyplývá ze zprávy o pln�ní 
MDGs publikované po�átkem roku 2004, plné dosažení miléniových cíl	 je v Jemenu 
nereálné. 

Z uvedených strategií vyplývají konkrétní vládní rozvojové priority: 

1. Redukce chudoby: 

� snahou vlády je snížit chudobu zejména zajišt�ním trvalého hospodá�ského r	stu ve 
výši 4,7 % ro�n�, a to zejména s d	razem na odv�tví hospodá�ství, která nejsou spojena 
s t�žbou ropy, 

� popula�ní politika má vést ke snížení tempa popula�ních p�ír	stk	, a to na hodnotu 3 % 
v roce 2005, 

� vytvá�ení nových pracovních p�íležitostí. 
 

2. Zlepšení úrovn� sociálních služeb: 

� zvýšit po�et obyvatel, kterým je možné zajistit zdravotní pé�i, až na 65 % v roce 2005, 
� zvýšit podíl obyvatel se základním vzd�láním na hodnotu 69,3 % v roce 2005 a snížit 

rozdíly ve vzd�lanosti mezi ženami a muži a také mezi jednotlivými regiony, 
� rozší�it p�íležitosti ke studiu na vysokých školách. 

 

3. Zlepšení infrastruktury: 

� zlepšit p�ístup domácností k nezávadné pitné vod� a zkvalitnit inženýrské sít� pro 
zásobování vodou, 

� výstavbou závlahových systém	 p�ehrad zkvalitnit vodohospodá�ský management 
v zem�d�lství, 

� vybudovat infrastrukturu pro �išt�ní vody, 
� zvýšit pokrytí elektrickou energií až na 40,3 % celkové populace a snížit ztráty 

v energetické síti na 25 %, 
� vybudovat 3300 km asfaltových silnic. 

 

                                                
1 V roce 2005 bude zpracována nová strategie redukce chudoby na další p�tileté období. 
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4. Zajišt�ní ochrany sociáln� slabých: 

� zkvalitnit ochrany sociáln� slabých obyvatel, v�etn� rozší�ení systému sociálních 
dávek, 

� vyškolit 5430 handicapovaných ob�an	 (do 2005) ve zvláštních školících za�ízeních a 
vytvo�it p�íležitosti pro jejich pracovní uplatn�ní. 

 

5. Hospodá�ský r	st a ekonomická stabilita: 

� zajistit hospodá�ský r	st s d	razem na odv�tví, která nejsou spojena s t�žbou ropy (viz 
ad 1), 

� snížit míru inflace pod 10 % a rozpo�tového deficitu pod 4 %, 
� další liberalizace obchodu a vstup do WTO. 

 

Pro dosažení svých ambiciózních rozvojových cíl	 jemenská vláda vítá mezinárodní 
spolupráci na bilaterální i na multilaterální úrovni, a to jak formou realizace rozvojových 
projekt	, tak rovn�ž prost�ednictvím p	j�ek od Sv�tové banky (zejména IDA).  
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7) Rozvojové intervence ostatních donor� 

Jemenská republika je p�íjemcem pom�rn� rozsáhlé rozvojové pomoci od celé �ady donor	. 
Podle statistik OECD Jemen v roce 2002 obdržel rozvojovou pomoci v celkovém objemu 584 
mil. USD. Zhruba polovina této �ástky pochází z arabských zemí. Podíl rozvojové pomoci na 
HNP �iní kolem 6 %. 

Rozvojová pomoc je zam��ena na celou �adu sektor	. V souladu s prioritou jemenské vlády a 
hlavními rozvojovými problémy sm��uje podstatná �ást rozvojové pomoci do sektoru 
vodohospodá�ství, dále do zem�d�lství, zdravotnictví, vzd�lávání, na podporu rozvoje 
soukromého sektoru a podobn�. Stru�ný p�ehled o podílu nejvýznamn�jších dárc	 p�ináší 
následující tabulka. 

 
Tab. 4: Nejvýznamn�jší dono�i v Jemenu v letech 2001–2002 (dle statistik OECD DAC), hodnoty uvedeny 
v mil. USD 

1. Arabské zem� 236 
2. Sv�tová banka (IDA) 80 
3. Mezinárodní m�nový fond 56 
4. Nizozemsko 35 
5. N�mecko 28 
6. USA 28 
7. Japonsko  18 
8. Arabské agentury 13 
9. Evropská komise 12 

 

Koordinace rozvojové pomoci se všemi bilaterálními i multilaterálními dárci je v Jemenu 
v kompetenci ministerstva plánování a mezinárodní spolupráce, se kterým dárci uzavírají 
dvoustranné smlouvy o spolupráci, a to i v p�ípadech, kdy konkrétní rozvojové aktivity 
spadají do kompetence jiného ministerstva. 

Jemen je konkrétním p�íkladem rozvojové zem�, kde se za�ínají zhmot�ovat snahy 
o harmonizaci rozvojové pomoci v souladu s aktuální prioritou mezinárodního spole�enství. 
30. ledna 2005 bylo zástupci nejvýznamn�jších donor	 v Sanaá podepsáno memorandum  
o harmonizaci, jehož zn�ní bude vodítkem také pro budoucí rozvojové úsilí �R v této 
nejchudší arabské zemi. 
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8) Priority rozvojové spolupráce mezi �R a Jemenskou republikou na léta 
2006–2010 

Sektorové zam��ení spolupráce 
S ohledem na rozsah rozvojových pot�eb Jemenu a omezené finan�ní a lidské zdroje se �R 
zam��í ve spolupráci s Jemenem na dva vybrané sektory. �eská republika se m	že 
významným zp	sobem podílet na napl�ování rozvojových cíl	 Jemenu p�edevším v oblastech 
energetiky, vodohospodá�ství.  Zvlášt� oblast vodohospodá�ství v�etn� úpravy pitné vody a 
�išt�ní odpadních vod je pro Jemen velmi významná a již realizované (�i p�ipravované) 
projekty �eské ZRS v tomto sektoru ukazují, že �R má co nabídnout. Naše pomoc je velmi 
vítána a vysoce hodnocena. 

V souladu s rozvojovými prioritami vlády je i zájem jemenské strany o spolupráci 
v energetickém sektoru, hlavn� v oblasti �ídících a digitálních monitorovacích systém	, které 
mají zabránit neúm�rn� vysokým ztrátám p�i p�enosu elektrické energie. Další prioritou pro 
rozvoj Jemenu je elektrifikace zem� a z toho vyplývající nutnost vybudovat nové zdroje 
energie. 

Z hlediska dlouhodobé perspektivy rozvoje Jemenu je klí�ové posilování úrovn� a kvalifikace 
lidských zdroj	. Všechny budoucí projekty by tedy m�ly obsahovat n�jakou formu podpory 
lidských zdroj	 a zvyšování kvalifikace obyvatel Jemenu. S tím úzce souvisí oblast 
vzd�lávání, kdy by m�la �R postupným navyšováním po�tu stipendijních míst na �eských 
vysokých školách umožnit v�tšímu po�tu student	 dosáhnout pot�ebného stupn� vzd�lání. 

Geografické zam��ení programu 
Vzhledem k tomu, že v zájmu jemenské vlády je rozvoj zaostalejšího jižního Jemenu (bývalá 
JLDR) se �eská rozvojová spolupráce zam��í zejména na jižní Jemen a specificky potom na 
provincii Hadramout, pod jejíž správu pat�í i souostroví Sokotra. 

 

Indikativní p�ehled oblastí pro rozvojové aktivity v rámci rozvojové 
spolupráce mezi �R a Jemenem na léta 2006–2010 

1. Sektor vodohospodá�ství 

Problematika vodního hospodá�ství je jednou z klí�ových rozvojových priorit jemenské vlády. 
Jemen leží v oblasti s relativn� malým množstvím srážek a s omezenými vodními zdroji 
nevyhovující kvality. V zemi není nap�. ani jediný celoro�ní vodní tok. Jedná se pouze o 
povrchovou vodu z p�ívalových deš�	. Dochází k úbytk	m spodních vod, které jsou 
využívány intenzivn�ji než odpovídá jejich p�irozené tvorb�. Studn� �asto obsahují brakickou 
vodu. 

Problém nedostatku vody, který je vzhledem k prudkému demografickému r	stu stále 
naléhav�jší, je zap�í�in�n i tím, že se tímto životn� d	ležitým ve�ejným statkem plýtvá. Proto 
byla vláda nucena p�istoupit k zavedení jejího alespo� minimálního zpoplatn�ní. Krom� 
negativních zdravotních dopad	 omezeného p�ístupu k nezávadné vod� je jasné, že další 
ekonomický rozvoj zem� je podmín�n disponibilitou pitné vody za p�im��ené náklady. Proto 
je nutné zlepšit �ízení vodního hospodá�ství, aby nedocházelo nadále ke ztrátám. 

V Jemenu p�ipadá na jednoho obyvatele pouze 137 m3 obnovitelných vodních zdroj	 ro�n�, 
což je v porovnání s pr	m�rnými 1250 m3 v ostatních zemích arabského regionu a 7500 m3 
sv�tového pr	m�ru málo (údaje dle Jemen – Poverty Reduction Strategy Paper – PRSP).  
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Osmdesát procent vodních zdroj	 je používáno pro pot�eby  zem�d�lství. Na podstatné �ásti 
zavlažovaných území se p�itom p�stuje „qat“ (obdoba list	 koky), takže neslouží k výrob� 
potravin. Tento fakt spolu s neefektivní zavlažovací technikou má vliv na její nehospodárné 
využívání.  

Kombinace všech výše uvedených faktor	 spolu s rychlým r	stem populace a 
centralizovaným a neefektivním �ízením odpov�dných vládních institucí vedou k neudržitelné 
situaci v oblasti vodních zdroj	. 

Proto vláda zahájila rozsáhlou restrukturalizaci zásobování vodou, která je podporována 
všemi nejvýznamn�jšími donory v�etn� Sv�tové banky, s cílem dosáhnout do konce roku 
2005 pokrytí ve�ejnou vodovodní sítí v rozsahu 69 % ve m�stech a 65 % na venkov�. 

K �ešení nedostatku vody m	že napomoci i �išt�ní odpadních vod, které p�isp�je k rozší�ení 
úrodných ploch a k vytvá�ení zelených pás	, které jsou budovány jako hráz proti postupující 
desertifikaci zem�.  

�eská rozvojová spolupráce se v tomto sektoru zam��í na: 

� p�enos zkušeností s �išt�ním a recyklací odpadních vod a úpravou pitné vody. Tato 
spolupráce  po�ítá i ze zp�tným p�ínosem pro �R v podob� propagace �eských 
technologií, 

� asistenci p�i budování nových vodních zdroj	 (zásobáren vody), 

� organizaci krátkodobých kurs	 zam��ených na vodohospodá�ství, �ímž bude zajišt�na 
udržitelnost budoucích �eských rozvojových projekt	. 

2. Sektor energetiky 
Rozvoj energetiky je spolu s vy�ešením zdroj	 pitné vody základní podmínkou pro odstran�ní 
chudoby a modernizaci zem�. 

V Jemenu má pouze 36 % obyvatel p�ístup k elektrické energii a z tohoto množství ješt� u 25 
až 30 % domácností �asto dochází k výpadk	m elektrického proudu. Krátkodobým cílem 
jemenské vlády je zvýšení elektrifikace zem� na 40 % v roce 2005 (PRSP) a dosažení alespo� 
22 % pokrytí elekt�inou na venkov� p�i použití jak klasických zdroj	 energie, tak i 
alternativních obnovitelných zdroj	, jako je slune�ní nebo v�trná energie. 

Z výše uvedených d	vod	 je elektrifikace Jemenu jednou z hlavních priorit zem�. Vláda 
vypracovala 25letý plán rozvoje elektrifikace, ve kterém si stanovila za cíl vytvo�it nové 
zdroje o výkonu 3000 MW. To bude podle sou�asných výpo�t	  vyžadovat investice ve výši 
1,8 mld. USD. Elektrárny budou v�tšinou plynové, protože zásoby plynu má Jemen 
dostate�né. Krom� elektráren pot�ebuje Jemen postavit nové plynovody, vybudovat nové 
vedení vysokého nap�tí ze západu na východ (cca 2000 km) a rozší�it distribuci elekt�iny do 
více domácností. K tomu všemu pot�ebuje velké zahrani�ní investice.  

K �ešení problém	 s výrobou a distribucí elektrické energie p�ispívají krom� velkých donor	 i 
mezinárodní instituce, jako je nap�. Sv�tová banka, která poskytla úv�r ve výši 70 mil. USD 
na rekonstrukci stávající rozvodné sít�, V rámci bilaterální spolupráce poskytlo N�mecko 
jemenské vlád� ke stejnému ú�elu tzv. „m�kkou p	j�ku“ (soft loan) ve výši  25 mil. USD. 

Pal�ivým problémem Jemenu jsou vysoké ztráty p�i p�enosu elektrické energie od zdroje ke 
spot�ebiteli. Ty podle oficiálních údaj	 dosahují 25–30%, ve skute�nosti však dosahují až 
50 %. Proto je zam��ení na �ídící a digitální monitorovací systémy velkou jemenskou 
prioritou, nebo� snížení ztrát m	že výrazn� napomoci k rozší�ení distribuce elektrické 
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energie. Práv� zde m	že �R nabídnout svou pomoc, protože má v tomto oboru velké 
zkušenosti a �eské firmy se úsp�šn� prosazují na sv�tových trzích. 
 

�eská rozvojová spolupráce se v  sektoru energetiky zam��í na: 

� budování �ídících a digitálních monitorovacích systém	, 

� pomoc p�i výstavb� nových energetických zdroj	, 

� organizaci krátkodobých kurs	 zam��ených na energetiku, �ímž bude zajišt�na 
udržitelnost budoucích �eských rozvojových projekt	. 

Pr��ezová témata 
Pr��ezovými tématy pro rozvojovou spolupráci s Jemenem je 

� úsilí o dosažení rovnoprávného postavení žen a muž	 ve spole�nosti, 

� podpora lidských zdroj	 a to zejména prost�ednictvím vládních stipendií ke studiu na 
�eských vysokých školách. 

Tradice poskytování stipendií ke studiu na �eských vysokých školách ob�an	m z rozvojových 
zemí sahá do 50. let, od této doby absolvovalo studium v �eskoslovensku/�R více než 20 
tisíc vládních stipendist	. P�es jistý pokles po�tu nabízených stipendií v první polovin� 90. let 
pat�í poskytování stipendií k významnému nástroji rozvojové spolupráce �R a je na n�j 
vy�le�ováno p�es 20 % prost�edk	 ur�ených na bilaterální rozvojovou pomoc.  

Jemen je jednou z mála zemí, kde se tém�� všichni absolventi �eských univerzit vracejí dom	, 
aby zde uplatnili nabyté v�domosti. �eské vysoké školství má v Jemenu velmi dobrý zvuk, o 
�emž sv�d�í i fakt, že v každé jemenské vlád� je v posledních letech alespo� jeden absolvent 
�eské univerzity.  

�eská republika umožní postupným navyšováním po�tu stipendijních míst na �eských 
vysokých školách dosáhnout pot�ebného stupn� vzd�lání v�tšímu po�tu student	. 

Zvláštní d	raz bude kladen na spolupráci s Hadramoutskou univerzitou v�d a technologií se 
sídlem v Mukkale. Krom� toho bude �R nabízet i krátkodob�jší kursy zam��ené na výše 
uvedené priority, tj. v oblasti vodohospodá�ství a energetiky. 
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9) Institucionální rámec, �ízení a implementace programu 

Realizace programu rozvojové spolupráce mezi �R a Jemenem je ze strany �R 
institucionáln� zajišt�na ministerstvem zahrani�ních v�cí, ministerstvem pr	myslu a obchodu 
a ministerstvem zem�d�lství. Gesci nad ud�lováním stipendií ke studiu na �eských vysokých 
školách má ministerstvo školství, mládeže a t�lovýchovy. 

V rámci ministerstva zahrani�ních v�cí jsou do �ízení programu zapojeny Odbor Blízkého 
východu a Afriky, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, Zastupitelský ú�ad �R 
v Sanaá a Rozvojové st�edisko Ústavu mezinárodních vztah	.  

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV koordinuje ZRS a podílí se na 
p�íprav� programu rozvojové spolupráce a jeho p�ípadných modifikacích. 

Na p�íprav� programu spolupráce s Jemenem a následn� na monitoringu jeho realizace se 
podílí zastupitelský ú�ad �R v Sanaá. ZÚ Sanaá udržuje rozvojový dialog s partnerskými 
institucemi a s vládou na centrální i regionální úrovni. Udržuje komunikaci s ostatními 
poskytovateli rozvojové pomoci (zejména pak EK) s cílem dosáhnout maximální možné 
komplementarity, koordinace a koherence.  

P�íprava programu je koordinována Rozvojovým st�ediskem ÚMV, které poskytuje 
odpov�dným ministerstv	m odborné konzultace a poradenské služby p�i výb�ru vhodných 
projekt	 k realizaci, p�ípadn� p�i jejich formulaci. Rozvojové st�edisko také napom	že 
zajišt�ní evaluace programu rozvojové spolupráce ve spolupráci s resorty MZV, MPO a MZe. 

Ministerstvo pr	myslu a obchodu je odpov�dné za realizaci spolupráce v sektoru energetiky. 
Podílí se na p�íprav� programu spolupráce v sektoru energetiky a jeho p�ípadných 
modifikacích. Je odpov�dné za realizaci projekt	 vycházejících z programu spolupráce, za 
uzav�ení smluv s realizátory vybraných projekt	, za financování projekt	, za monitoring 
implementace projekt	 a dohled nad efektivním využíváním prost�edk	. 

Ministerstvo zem�d�lství plní obdobné funkce v sektoru vodohospodá�ství. 

P�íslušné orgány státní správy si zajistí svou organiza�ní strukturu tak, aby program rozvojové 
spolupráce mohl být efektivn� realizován. Pro flexibilní a efektivní �ízení programu je zvlášt� 
d	ležité zajišt�ní adekvátních kapacit ZÚ Sanaá, optimáln� posílením personální kapacity 
zastupitelského ú�adu o pracovníka pln� pov��eného agendou rozvojové spolupráce. 
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10) Evaluace a monitoring programu 

Pln�ní programu bude pr	b�žn� monitorováno a v pr	b�hu roku 2007 prob�hne první 
evaluace programu rozvojové spolupráce mezi �R a Jemenskou republikou. Na základ� této 
evaluace bude program upraven tak, aby pln� zohlednil zkušenosti získané v pr	b�hu 
realizace spolupráce, stejn� tak jako aktuální zm�ny jemenských rozvojových priorit. Na 
základ� výsledk	 evaluace bude možné zvážit p�ípadné rozší�ení spolupráce mezi �R a 
Jemenem o další témata.  

Po roce 2010 bude provedena záv�re�ná evaluace programu rozvojové spolupráce mezi �R a 
Jemenem. Na jejím základ� bude rozhodnuto o podob� další spolupráce.  

Ministerstvo zahrani�ních v�cí (Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, 
Zastupitelský ú�ad �R v Sanaá) v úzké spolupráci s resorty a za pomoci Rozvojového 
st�ediska zajistí evaluaci a monitoring programu. 


