2018. évfolyam - 2. szám

Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius
Segítségnyújtási Hírlevél
Magyarország és Izrael nemzetközi fejlesztés keretében
egyedülálló, egyhetes képzést tartott nyugat-balkáni vízügyi
szakértők számára
2018. november 12-16. között a Külgazdasági és
Külügyminisztérium és az Izraeli Nemzetközi
Fejlesztési Együttműködésért Felelős Ügynökség
(MASHAV) közös szervezésében vízgazdálkodási
témájú szemináriumra került sor Budapesten. Az öt
napon át tartó képzésen tizenöt magyar és egy
izraeli vízgazdálkodási szakértő tartott előadást négy balkáni ország vízügyi szakemberei
számára.
Az Albániából, Montenegróból, Szerbiából és Macedóniából érkező résztvevők áttekintést
kaptak hazánk, valamint Izrael vízgazdálkodási tudásáról. A vendégek szakmai látogatás
keretében megismerhették a tiszai árvízvédelmi rendszer, valamint a csepeli szennyvíztisztító
telep működését.

A KKM támogatásával folytatódik az Ovi-Sport Program
Albániában
2018. december 5-én ünnepélyes keretek között
került

bejelentésre

Külügyminisztérium

a

Külgazdasági

legújabb,

és

Albániára

irányuló nemzetközi fejlesztési projektje, melynek
keretében két ovi-foci pálya telepítését támogatjuk
az albán vidéken.

A magyar Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány célja, hogy a labdarúgás mellett egyéb
sportágakkal fejlessze a helyi óvodás gyermekek testi és szellemi képességeit. A fiatal
nemzedék számára ez az első lépcső, hogy megszeresse a sportot, mint mozgásformát. A
projekt keretében 2019-ben további két pálya telepítésére kerül sor két vidéki albán iskolában.

A KKM támogatja a válságban lévő venezuelai magyar
diaszpórát
A

venezuelai válság enyhítése érdekében

Magyarország a quitói nagykövetség, a caracasi
Magyar Ház és a Szent István Parókia
közreműködésével

egy

gyógyszer-

és

élelmiszeradományt nyújtott át a venezuelai
magyar diaszpóra számára.

A romló venezuelai gazdasági helyzet az elmúlt
hónapokban gyógyszer- és élelmiszerhiányt eredményezett, melynek következtében az
elszegényedő lakosság – ideértve a helyi magyar közösséget – egyre súlyosbodó mértékű
alultápláltságban szenved.

Megállapodtak a magyar-német vízügyi és fejlesztéspolitikai
együttműködés részleteiről
Joó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) exportnöveléséért felelős helyettes
államtitkára és Andreas Proksch, a Német Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Társaság
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(GIZ) ágazati és globális projektekért
felelős vezetője a 2018. december 19-én
Bonnban

aláírta

azt

a

támogatói

szerződést, ami a KKM-nek a Szanitáció
Millióknak (Sanitation for Millions –
S4M)

elnevezésű

programhoz

való

csatlakozást rögzíti.
Joó

István

az

Andreas

Proksch-al

folytatott

megbeszélés

során

hangsúlyozta:

Magyarországnak továbbra is az a határozott álláspontja, hogy a segítséget kell odavinni, ahol
arra szükség van, ennek keretében pedig hazánk kész megosztani vízügyi tudását és
technológiáját az érintett országokkal.
Bővebben.

Magyarország újból hozzájárul az Európai Unió nemzetközi
fejlesztési alapjához
Magyarország 2018. második felében újfent hozzájárult a törökországi menekültügyi helyzet
kezelését célzó Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz (Facility for Refugees in Turkey)
költségvetéséhez.
A Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz elsődleges célja az Európába érkező
menekülthullám csökkentése azáltal, hogy azonnali, rugalmas és folyamatos segítségnyújtást
biztosít Törökország számára a migráció okozta kihívások leküzdésére. A Menekültügyi
Eszköz kulcsszerepet játszik a Törökországból az Európai Unió irányába tartó migrációs
nyomás csökkentésében, valamint a helyzet stabilizálásában, melynek okán az Európai Unió
a 2018-2019-es időszakra további 3 milliárd euró értékben nyújt támogatást Törökország
számára. Az újabb hozzájárulást részben az EU költségvetésből (2 milliárd euró értékben),
részben pedig a tagállamok hozzájárulásaiból (1 milliárd euró értékben) biztosítják.
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Budapestre látogatott az Európai Bizottság fejlesztési és
együttműködési igazgatója
Félix Fernandez-Shaw, az Európai Unió fejlesztési és együttműködési igazgatója (DG DEVCO)
2018. november 19-én Budapestre látogatott, melynek során bilaterális egyeztetést folyatott a
Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának vezetőjével,
Kurucz Orsolyával. A megbeszélésen a felek érintették a Szomszédsági, Fejlesztési és
Nemzetközi Együttműködési Eszköz földrajzi és tematikus kérdéseit, az Európai Fenntartható
Fejlődési Alap témakörét, a privát szektorból érkező befektetések fontosságát, valamint
Magyarország nemzetközi fejlesztési és humanitárius tevékenységét.
Félix Fernandez-Shaw tárgyalást folytatott továbbá a Pénzügyminisztérium – az Európai
Beruházási Terv (EIP), valamint az Európai Beruházási Bank (EIB) témájában – illetékes
szakfőosztályával, valamint az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottsága, a Külügyi Bizottság,
a Gazdasági Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság tagjaival. A bilaterális
egyeztetéseken

túl

a

fenntartható

fejlődési

célkitűzések

uniós

és

hazai

szintű

megvalósulásával, a többéves pénzügyi kerettel, valamint a magánszektorból érkező
beruházásokkal kapcsolatos kérdések megvitatása céljából egy civil kerekasztal-beszélgetés
megrendezésére is sor került, melyen mind a kormányzati, mind pedig a civil oldal képviselői
is részt vettek.

A nemzetközi fejlesztési Külügyek Tanácsának november 26-i
ülése
2018. november 26-én került sor a Külügyek Tanácsa nemzetközi fejlesztési formációjú ülésére
Brüsszelben, amelyen a miniszterek eszmecserét folytattak az Afrika-EU Szövetség gyakorlati
megvalósításáról és a 2020 utáni többéves pénzügyi keretben javasolt Szomszédsági,
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz rendelet-tervezetéről. Az Afrika-EU
Szövetség

vonatkozásában

a

tagállamok

egyöntetűen

üdvözölték

a

megerősített

együttműködésre vonatkozó kezdeményezést, mellyel kapcsolatban az országok jelentős
többsége az oktatás és a képzés kiemelt fontosságára, a már meglévő eszközökkel való
összhang megteremtésére és a duplikációk elkerülésére hívta fel a figyelmet.
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Az Európai Unió 2019. évi humanitárius költségvetése
Az Európai Unió humanitárius segítségnyújtással foglalkozó bizottsága 2018. december 5-i
ülésén mutatta be a 2019-es évre vonatkozó uniós humanitárius segítségnyújtási
tevékenységek és műveleti prioritások listáját, majd a tagállamok elfogadták a kapcsolódó,
finanszírozásról szóló bizottsági végrehajtási határozatot.

A bizottsági dokumentum

értelmében a következő évi uniós humanitárius költségvetés 1 495 millió euróban került
meghatározásra. A 2019-es évre előirányzott, humanitárius segélyezésekkel kapcsolatos
működési prioritások közül az oktatás vészhelyzetben, a gender alapú erőszak elleni
küzdelem, az innováció, a technológia és a privát szféra irányába történő fokozott
elköteleződés került kiemelésre.
A humanitárius és élelmezési segélyezés 2019-ben várhatóan Törökországra (600 millió euró),
valamint a szíriai válság kezelésére (összesen 260 millió euró Szíria, Libanon, Jordánia és
Egyiptom megsegítésére) fog összpontosulni. Az Európai Bizottság kiemelte, hogy az éves fix
költségvetésen felül a sürgősségi segélyekre képzett tartalékból (Emergency Aid Reserve),
valamint az Európai Fejlesztési Alapból (European Development Fund) is lehetséges lesz
átcsoportosítani a humanitárius költségvetés számára.

A 2018-as „Global
publikálása

Humanitarian

Assistance”

jelentés

A „Development Initiatives” szervezet 2018. december 14-én mutatta be a 2018-as évre
vonatkozó „Global Humanitarian Assistance” című jelentését, mely a nemzetközi
humanitárius segítségnyújtás fontosságára mutat rá. 2017-ben a konfliktusok és válságok
következtében közel 201 millió ember szorult humanitárius segítségre, míg 753 millió ember
élt mélyszegénységben, melynek okán a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás továbbra is
az elsődleges eszköznek bizonyul a válságok által sújtott emberek szükségleteinek
kielégítésében.
A humanitárius segélyek mértéke a 2017-es évben rekord mennyiséget ért el: összesen 27,3
milliárd dollár került biztosításra 134 ország számára. A segélyezések 60%-a tíz ország
számára került eljuttatásra, melyek egyötödét három ország – Szíria, Jemen és Törökország –
kapta. A legnagyobb donorországok az Egyesült Államok, Németország, az Egyesült
Királyság, valamint az Európai Unió intézményei. Az európai kormányok által nyújtott
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támogatások a globális humanitárius segélyezés 53%-át teszik ki. 2017-ben a privát donor
közösség 9%-kal növelte a humanitárius segélyezésre fordított összeget, míg az állami és EU
intézményi hozzájárulások csupán 1,4%-kal emelkedtek.
A tanulmány itt elérhető.

Román elnökségi prioritások a fejlesztési együttműködés
terén
Ausztria után 2019 első felében Románia tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki
pozícióját. A román elnökség célkitűzései között átfogó tematikus prioritásként a gyermekek
és fiatalok fejlesztési együttműködésben való részvételének hangsúlyozása és elősegítése áll.
A félév során, várhatóan 2019 áprilisában kerül majd elfogadásra az EU és tagállamainak
fejlesztési tevékenységeinek hatásait és eredményeit vizsgáló összefoglaló jelentés. A román
elnökség alatt a fejlesztési finanszírozás kérdése, a politikák fejlesztési célú koherenciája, az
egyenlőtlenségek fenntartható fejlődésre gyakorolt hatásainak vizsgálata, a 2020 utáni
pénzügyi keret fejlesztéspolitikai kérdései, valamint a humanitárius-fejlesztési-béke nexus
végrehajtásának nyomon követése kerül előtérbe. Nemzetközi fejlesztési Külügyek Tanácsára
várhatóan 2019. május 16-án, míg az Európai Fejlesztési Napokra 2019. június 17-18. között
kerül majd sor.
Itt található a román elnökségi prioritásokat lefektető kézikönyv.

Az OECD 2018. évi Fejlesztési Együttműködési Tanulmánya
2018. december 11-én került bemutatásra a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
(a továbbiakban: OECD) Fejlesztési Együttműködési Tanulmánya. A szervezet előrejelzése
szerint 2030-ra a Föld népességének 27%-a, közel 2,3 milliárd ember él majd járványok,
természeti katasztrófák és konfliktusok sújtotta területeken. Annak ellenére, hogy számos
ország elindult a gazdasági fejlődés útján, egyre gyakoribb jelenség a társadalmak
kettészakadásának és társadalmi egyenlőtlenségének olyan magas mértéke, amely a
legszegényebb rétegek esetében kizárja a fejlődés lehetőségét. Ennek egyik kézzelfogható
bizonyítéka, hogy a világ lakosságának legszegényebb 50%-a a globális összjövedelem
mindössze 9%-val rendelkezik. A tanulmányban foglaltak szerint a leszakadás jelenségében
leginkább a nők és gyermekek érintettek, melynek okán a hivatalos fejlesztési támogatásnak
(Official Development Assistance, ODA) a jövőben ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a nemzeti
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fejlesztési stratégiákban a – jelenleg kevesebb figyelmet kapó – hátrányos helyzetű csoportok
megsegítése kerüljön a középpontba. Ezen célkitűzés megvalósítása érdekében a donor
országok fejlesztési együttműködési rendszereinek és narratíváinak megreformálása
szükséges.
A tanulmány a következő nyolc területet említi, amelyeknek nagyobb figyelmet kell szentelni
a Fenntartható Fejlődési Célok eléréséhez: mélyszegénység, instabilitás, jövedelmi
különbségek, inkluzív kormányzás, klímaváltozás, nemek közötti egyenlőség, nők szerepének
erősítése és a fogyatékkal élők helyzetének javítása. A kiadványban jó gyakorlatként több
esettanulmány is bemutatásra kerül, többek között Magyarország „Ösztöndíjprogram
Keresztény Fiataloknak” című felsőfokú programja is.
Itt található az OECD vonatkozó tanulmánya.

A Brexit hatása az Egyesült Királyság fejlesztéspolitikájára
Ahogy a többi európai uniós szakpolitika vonatkozásában, úgy a fejlesztéspolitika
tekintetében is hatással lesz az Egyesült Királyságra az EU-ból történő kilépés. Az ország
azonban jelezte: továbbra is fenn kívánja tartani a 0,7% ODA/GNI arányát, azonban a jövőben
nagyobb hangsúlyt fektet az ország nemzeti érdekeinek érvényesítésére, valamint a
privátszektor bevonására a támogatási formák megválasztásánál. A privátszektor, azon belül
is a londoni pénzügyi szektor bevonásával évi 18 millió új munkahelyet terveznek Afrikában
teremteni. A pénzügyi szektor mellett a mindennapi emberek felelősségvállalására is nagyobb
hangsúlyt akarnak fektetni a mobilapplikációk és rugalmas befektetési csomagok
kialakításával.
Bővebben.

Elhúzódó humanitárius katasztrófa Jemenben
A 2015 óta tartó polgárháborúnak köszönhetően mára egyes becslések alapján 22 millió ember
szorul humanitárius segítségnyújtásra Jemenben. Több mint 8 millióan éheznek és 16 millióan
nem jutnak hozzá a legalapvetőbb orvosi ellátásokhoz sem. A helyzet súlyosságát jól mutatja,
hogy a modern történelem legpusztítóbb kolerajárványában már közel 1 millió jemeni
vesztette életét. A folyamatos katonai összecsapások, melyekben egyedül 2018 augusztusában
500 civil vesztette életét, nem csak közvetlenül fenyegetik a helyi lakosságot, de közvetetten is
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hozzájárulnak a helyi közösségek szenvedéséhez. A fegyveres konfliktusok ráadásul
megakadályozzák a nemzetközi segélyszervezetek munkáját.
Bővebben.

Magas szintű EU-Afrika Fórumra került sor Bécsben 2018.
december 18-án
Az osztrák EU-elnökség keretében és az Afrikai Unió elnökségét ellátó Ruanda közös
szervezésében 2018. december 17-18-án magas szintű EU-Afrika-Fórum került megrendezésre
Bécsben („High-level Forum Africa-Europe”), amelyen Orbán Viktor miniszterelnök úr és
számos további uniós és afrikai állam- és kormányfő is részt vett.
A rendezvény témái között az Afrikával fennálló gazdasági kapcsolatok erősítése szerepelt,
elsősorban olyan területeken, mint az innováció, valamint a digitalizáció. A politikai jellegű
esemény margóján gazdasági fórum, innovációs vásár keretében fiatal vállalkozók mutatták
be koncepciójukat és megoldásaikat a digitális kor vonatkozásában. A fórum részeként
megrendezésre került az afrikai és európai privátszektort képviselő vállalkozások közötti B2B,
illetve a vállalkozások és kormányzati képviselők közti B2G üzleti megbeszélés szekció,
amelyekre 63 országból összesen 1005 regisztráció érkezett.

Bővebben.
***
Itt találhatók a jelenleg futó nemzetközi fejlesztési pályázati kiírások.
A legfrissebb európai uniós nemzetközi fejlesztési pályázatok pedig itt találhatók.

A Nemzetközi Fejlesztési Főosztály áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag új évet kíván az olvasóinak!
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