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Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 2020. szeptember 23-i
ukrajnai látogatása során Magyarország Kormánya nevében a
koronavírus-járvány okozta egészségügyi kihívások enyhítése érdekében
50 db lélegeztetőgépet adott át 22 kárpátaljai egészségügyi intézmény
számára. A segély lebonyolításáért felelős Külgazdaság és
Külügyminisztérium
a
Magyar
Ökumenikus
Segélyszervezet
közreműködésével valósította meg az egészségügyi adományt.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2020. szeptember 23-i
videójában számolt be az átadóról.

A lélegeztetőgépek szemléje Ungváron
Forrás: KKM
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KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK
A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NYERTE A KÖZEL-KELETEN MEGVALÓSÍTANDÓ EGÉSZSÉGÜGYI
FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOT
2020. szeptember 29.

Magyarország kiemelt célkitűzése a migráció kiváltó okainak helyben történő kezelése, melynek elérése érdekében
a Külgazdasági és Külügyminisztérium egy, a Közel-Keleten megvalósítandó fejlesztési projektre vonatkozó pályázati
felhívást hirdetett meg 52,5 millió forint értékben. A kiírás célja egy hivatalos fejlesztési támogatásra jogosult közelkeleti ország egészségügyi képességének javítása, hozzájárulva ezáltal a migrációs kihívások helyi kezeléséhez.
A nyertes pályázó, a Pécsi Tudományegyetem egy tudás- és technológiaexport projektet tervez végrehajtani
Jordániában a helyi lakosság, illetve az országban lévő menekültek egészségügyi biztonságának fejlesztése
érdekében. A projekt összhangban áll Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi Fejlesztési
Együttműködési Stratégiájával (NEFE2025), mivel hozzájárul a Jordán Hásimita Királyság egészségügyi
rezilienciájának növekedéséhez, valamint új piacokon ismerteti meg a kiemelkedő magyar termékeket,
szolgáltatásokat, és szaktudást.
***

KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁÉRT JÓTÉKONYSÁGI ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSA
2020. augusztus 12.

Magyarország Kormánya döntése értelmében a Külgazdasági és
Külügyminisztérium újabb 300 millió forinttal támogatja 2020-ban a Kárpátaljai
Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány kulturális és oktatási
intézményfejlesztési programját. A Programhoz 2014 óta már összesen 1,2
milliárd forint (közel 3,9 millió dollár) értékben járult hozzá Magyarország. A
támogatásból mindezidáig 84 oktatási intézményben került sor felújítási
munkáltokra, így kiemelkedő példaként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskolában is, amelynek ünnepélyes tanévnyitó rendezvényén
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondott beszédet a 2020.
szeptember 23-i kárpátaljai látogatása során.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség elnöke
Forrás: KKM
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VÉDŐFELSZERELÉSEK BIZTOSÍTÁSA A KÁRPÁTALJAI MAGYARSÁG SZÁMÁRA
2020. szeptember 23.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 2020. szeptember 23-i kárpátaljai látogatása során megerősítette,
hogy a koronavírus-járvány okozta egészségügyi kihívások kezelése, illetve a kárpátaljai tanévkezdés
megkönnyítése érdekében a KKM közel 57 liter fertőtlenítőszappant, 500.000 db sebészeti maszkot, 250 db érintés
nélküli hőmérőt, 2.500 db arcvédő pajzsot és 2.000 liter kézfertőtlenítőt biztosít Kárpátalja számára.
Az adományok a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével kerülnek kiosztásra kárpátaljai oktatási
intézményekben.

***

A KKM EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSI ÉS ÁRVÍZKÁR-HELYREÁLLÍTÁSI PROGRAMOT INDÍT
KÁRPÁTALJÁN
2020. augusztus 28.

A KKM 450 millió forintot biztosít a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára a kárpátaljai régió koronavírusjárvány elleni védekezését és a térséget sújtó árvízkár helyreállítását elősegítő programjának végrehajtására.
A projekt keretében sor kerül egy szimulációs szoba és egy mobil diagnosztikai labor kialakítására, illetve
működtetésére, egészségügyi berendezések és eszközök beszerzésére és felszerelésére, valamint egy árvízkárosult
iskola helyreállítására.
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NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS
MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A HUMANITÁRIUS VILÁGFÓRUM
2020. szeptember 23.

Az ENSZ Közgyűlés 75. ülésszakának Magas Szintű Hetének
margóján, 2020. szeptember 22-23-án, virtuális formában
került megrendezésre a Humanitárius Világfórum, a
humanitárius segítségnyújtás és a nemzetközi fejlesztés
legnagyobb fóruma. Az esemény legfőbb céljaként szolgált,
hogy a 2016-ban Isztambulban megrendezett humanitárius
csúcstalálkozó utókövetéseként tényleges cselekvésre
szólítson fel, valamint fórumot biztosítson a nemzetközi
fejlesztési és humanitárius együttműködés katalizálására.

Bogyay Katalin, Magyarország állandó képviselője az ENSZ-nél, New
Yorkban
Forrás: Twitter

Az
eseményen
hazánkat
Bogyay
Katalin,
Magyarország New York-i Állandó Képviseletének
vezetője képviselte. A nagykövet felszólalásában
megerősítette Magyarország elkötelezettségét a
Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) sikeres,
hatékony és eredményes megvalósítása iránt,
valamint rámutatott a fenntartható fejlődés
fontosságára a béke fenntartásában és a
szegénység felszámolásában. Hangsúlyozta, hogy
Magyarország jelentős támogatást nyújt a fejlődő
országoknak az SDG-k terén tett vállalásaik
teljesítéséhez: a világ 105 országában közel 560
nemzetközi fejlesztési együttműködési projektet
hajtottunk végre a 2019-es év során, míg 317 millió
dollárt
fordítottunk
hivatalos
fejlesztési
támogatásokra. Hosszútávú elkötelezettségünket
mutatja, hogy elfogadásra került Magyarország új,
2020-2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi
Fejlesztési Együttműködési Stratégiája (NEFE2025),
mely már az SDG-alapú projekttervezést helyezi
előtérbe.

***

A „TEAM EUROPE” ZÁSZLÓSHAJÓ PROJEKTEKRŐL EGYEZTETTEK AZ UNIÓS FEJLESZTÉSI
FŐIGAZGATÓK
2020. szeptember 30.

A nemzetközi fejlesztésért felelős uniós főigazgatók 2020. szeptember 30-án, videókonferencia keretében folytattak
eszmecserét a következő uniós pénzügyi időszakban a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési
Eszközben (NDICI) rendelkezésre álló fejlesztési források előprogramozásának áttekintése, valamint ehhez
kapcsolódóan az egyes partnerországokban kialakításra kerülő ún. Team Europe zászlóshajó projektek (Team
Europe Initiatives, TEI) első csomagjának megvitatása céljából. Hazánkat Karbuczky Gergely, a Nemzetközi
Fejlesztési Főosztály vezetője képviselte.

A Bizottság által bemutatott hét (három afrikai, két ázsiai és két latin-amerikai) nagyberuházás csupán töredéke
annak az összesen 184 projektjavaslatnak, amelyet a partnerországokban működő uniós képviseletek dolgoztak ki
a tagállami nagykövetségekkel együttműködésben. A kezdeményezések olyan nagyszabású, transzformatív erővel
és helyi szinten jelentős hatással bíró beruházások, amelyek az EU stratégiai prioritásaira épülnek, de összhangban
állnak a partnerországok igényeivel és fejlesztési terveivel, illetve hozzájárulnak a Covid-19 járvány elleni fellépéshez
is. A hozzászóló tagállamok túlnyomó többsége a támogatásáról biztosította a TEI projekteket és ezek kapcsán a
közös politikai üzenetek megfogalmazását. Több tagállam (köztük hazánk is) pontos menetrendet kért a Bizottságtól
a fejlesztési források programozási folyamatára vonatkozóan.
A főigazgatói ülésen szintén bemutatásra került a 2020 áprilisában létrehozott Európai Humanitárius Légihíd program
eredményei. A program keretében összesen 67 járat segítségével csaknem 1.700 fő orvosi és humanitárius
személyzet, valamint több mint 1.150 tonna gyógyászati és humanitárius szállítmány került eljuttatásra összesen 19
partnerország számára.
***

A „TEAM EUROPE” TÁMOGATÁSI CSOMAG KERETÉBEN MAGYARORSZÁG TOVÁBB
FOLYTATJA A LEGINKÁBB RÁSZORULÓ TÉRSÉGEK MEGSEGÍTÉSÉT
2020. október 1.

Az Európai Bizottság 2020. áprilisi 8-án mutatta be az ún. „Team Europe” támogatási csomagot, amely – már
meglévő uniós források átcsoportosításával – a COVID-19 világjárvány okozta humanitárius, egészségügyi,
társadalmi és gazdasági kihívásokat igyekszik kezelni a leginkább rászoruló térségekben. A teljes Team Europe
csomag összértéke – az EU által nyújtott források, valamint a tagállami felajánlások révén – folyamatosan növekszik:
2020. szeptemberi adatok alapján mára már meghaladja a 36,8 milliárd eurót. Ezen összegből az Európai Bizottság
által biztosított források értéke 14,2 milliárd euró, míg a tagállami felajánlások és átcsoportosított források 12 milliárd
eurót tesznek ki. Az Európai Beruházási Bank (EIB) 6,5 milliárd euró, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)
pedig további 4 milliárd euró támogatást nyújt.
A COVID-19 világjárvány nem csupán rendkívüli egészségügyi helyzettel, hanem mélyreható társadalmi és
gazdasági következményekkel is jár. Ezen negatív hatások csökkentése érdekében – az EU többi tagállamához
hasonlóan – magyar részről a Külgazdasági és Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának a
koordinációjában is tovább folytatódott a partnerországokban megvalósításra kerülő nemzetközi fejlesztési
együttműködési projektek átstrukturálása. A rendelkezésre álló adatok alapján hazánk jelenleg közel 21,3 millió
euró értékben valósít meg olyan projektalapú nemzetközi fejlesztési támogatásokat, amelyek – közvetlenül vagy
közvetetten – hozzájárulnak a fejlődő országok koronavírus-járvánnyal szembeni egészségügyi fellépéséhez.
***
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Kövessék figyelemmel a Nemzetközi Fejlesztési Főosztály hírlevelét!
A Nemzetközi Fejlesztési Hírlevél összes eddig megjelent száma elérhető a Nemzetközi Fejlesztés Főosztály honlapján,
az alábbi linken:
https://nefe.kormany.hu/hirlevel
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