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2021. június 14-én, videókonferencia keretében került sor a Külügyek Tanácsa nemzetközi fejlesztési formációjának
(NEFE KÜT) informális ülésére, amelynek napirendjén a közepes jövedelmű országokkal (Middle Income Countries,
MIC) folytatott együttműködés és a humán fejlődés területén történő uniós fellépés szerepelt.
A MIC-országok nem csupán a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) megvalósításának szempontjából küzdenek
különleges, megoldandó kihívásokkal, de fontos szövetségesnek számítanak a nemzetközi rend fenntartása, illetve az
éghajlatváltozás elleni küzdelem területén is. A NEFE KÜT ülése során a tagállamok egyetértettek abban, hogy a
koronavírus-világjárvány tovább súlyosbította a MIC-partnerországok társadalmi-gazdasági kihívásait, amely
szükségessé teszi az inkluzív és fenntartható újjáépítés támogatását. Kiemelésre került továbbá a MIC-országok EU-val
történő együttműködésben betöltött különleges szerepe, valamint a személyre szabott partnerségek kialakításának a
szükségessége, amelyeknek politikai párbeszéden, pénzügyi együttműködésen és a technikai segítség megosztásán
kell alapulnia.
Magyar részről Joó István helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a legkevésbé fejlett országokra (LDC-kre) irányuló
fókusz mellett a MIC-országokra is kellő figyelmet szükséges fordítani, hiszen ezen országok jelentősen hozzájárulnak a
globális növekedéshez és az adott régió stabilitásának megteremtéséhez. Magyarország támogatja a következetes
és koherens együttműködési keretek kialakítását ezen országokkal, amelyhez a Szomszédsági, Fejlesztési és
Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) megteremtheti a szükséges stratégiai hátteret, erős uniós akarat és
elköteleződés mellett. Különösen fontos a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA), valamint a fejlesztési
együttműködésen keresztül kialakított egyéb támogatási csatornák fenntartása a MIC-országok leginkább sürgető
társadalmi problémáinak megoldása érdekében. Joó István helyettes államtitkár végezetül hangsúlyozta
Magyarország komoly elköteleződését a nemzetközi fejlesztési együttműködés iránt: 2020-ban hazánk – a
világjárvány kezeléséhez is hozzájárulva – ODA-ként elszámolható támogatásának mértéke megközelítette a 361
millió eurót, mely által az ODA/GNI ráfordításunk az elmúlt tíz évben 0,09%-ról 0,26%-ra emelkedett.
Megvitatásra került továbbá az emberi fejlődés témaköre, azon belül is partnerországok oktatási és egészségügyi
rendszerének támogatása, külön hangsúlyt fektetve a COVID-19 elleni küzdelemre. Josep Borrell, az EU kül- és
biztonságpolitikai főképviselője kiemelte, hogy folyamatos elkötelezettséget kell tanúsítani a minőségi oktatás iránt,
különös tekintettel a lányok és a kiszolgáltatott társadalmi csoportok helyzetére. A vakcinákat illetően megjegyezte,
hogy a teljes gyártási kapacitás csupán 10%-ában részesülnek az LDC-k, melynek okán küzdeni szükséges az

egyenlőtlenségek leküzdése ellen. E tekintetben – az EU elkötelezettségét hangsúlyozva – rámutatott, hogy a Team
Europe kezdeményezés keretében egymilliárd euró uniós támogatás allokálását tűzte ki célul a Bizottság a megnövelt
vakcinagyártás érdekében, amelynek elsődleges kedvezményezettje Afrika lenne. Jutta Urpilainen nemzetközi
partnerségekért felelős biztos a COVID-19 világjárvány emberi fejlődésre gyakorolt hatásának kezelése
vonatkozásában fogalmazott meg javaslatokat: álláspontja szerint elsődleges fontosságú a vakcinákhoz történő
globális hozzáférés biztosítása, továbbá a globális oktatásra fordított források jelentős növelése. A Bizottság ennek
megfelelően 700 millió euró összegű vállalást célzott meg a globális oktatás támogatása céljából a 2022-es év
vonatkozásában, amely mintegy 50%-os forrás-növekedést jelent.
***

MAGYARORSZÁG
ÉS
IZRAEL
SZÁNDÉKNYILATKOZATOT KÖTÖTT
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2021. június 1.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2021. június 1-én
hivatalos látogatáson vett részt Izrael Államban, amely során
egy
–
a
Külgazdasági
és
Külügyminisztérium,
a
Miniszterelnökség, valamint az izraeli Külügyminisztérium
Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Ügynöksége (MASHAV)
közötti – nemzetközi fejlesztési együttműködésről szóló
szándéknyilatkozatot (MOU) írt alá Gabi Ashkenazi akkori
izraeli külügyminiszterrel. Az MOU célja — összhangban
Magyarország
Nemzetközi
Fejlesztési
Együttműködési
Stratégiájával (NEFE2025) — a két ország közötti
együttműködés szorosabbá tétele a nemzetközi fejlesztési
együttműködési, valamint a humanitárius segítségnyújtási
területen. Magyarország és Izraeli továbbra is elkötelezett az
e téren történő együttműködés iránt.

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium

***

KÉTOLDALÚ KAPCSOLATOK
MAGYARORSZÁG COVID-19
KÖZTÁRSASÁG SZÁMÁRA

ELLENI

VÉDŐOLTÁSOKAT

BIZTOSÍTOTT

A

ZÖLD-FOKI

2021. június 8.

Magyarország 100 ezer adag
AstraZeneca
COVID-19
Vaxzevria vakcinát, valamint
azok beadására alkalmas 100
ezer darab fecskendőt biztosított
a Zöld-foki Köztársaság számára.
Az adomány 2021. június 8-án,
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter
látogatásával
egyidőben került átadásra a
zöld-foki félnek. A miniszter az
átadón elmondott beszédében
hangsúlyozta: „fontos, hogy
valódi segítséget nyújtsunk az
afrikai országoknak, hiszen ha
ez nem történik meg, akkor
Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Afrikából
újabb
migrációs
hullámok indulhatnak ki, márpedig ezt Európa biztonsága érdekében el kell kerülni". "Mi nemcsak beszélünk arról, hogy
helyben kell segítséget nyújtani, hanem valóban teszünk is érte.”
***

BILATERÁLIS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSPOLITIKAI EGYEZTETÉSEK EGYIPTOMMAL

2021. június 9-10.

2021. június 9-10. között Benes Károly, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Afrika Főosztályának
főosztályvezetője és Vulcz Lilla, a KKM Nemzetközi Fejlesztési Főosztályának főosztályvezető-helyettese Egyiptomban
folytatott bilaterális egyeztetéseket Sherif M. Issa afrikai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettessel, Wael Hameddel,
az egyiptomi Külügyminisztérium Európáért felelős miniszterhelyettes helyettesével, valamint Mohamed Khalillal, a
fejlesztési részleg főtitkárával az országgal, illetve az ország területén megvalósítani tervezett nemzetközi
fejlesztéspolitikai együttműködések konkretizálása és a további lépések meghatározása céljából.
Az egyeztetések során a felek megvitatták a két ország
háromoldalú fejlesztési együttműködésének kereteit,
melynek vonatkozásában javasolták, hogy
– a
fenntarthatóság és a hatékony végrehajtás biztosítása
érdekében – a magyar és egyiptomi külképviseleteknek is
egyaránt otthont adó afrikai országban kerüljön sor a közös
projektre. A két fél célként fogalmazta meg, hogy a projekt
kézzelfogható eredményeket hozzon, hosszú távon
fenntartható, valamint a fogadó ország valamely
hatósága/intézménye által működtethető legyen. A
találkozó során magyar részről koncepciós papír került
átadásra a projekt tekintetében fennálló magyar szektorális
és földrajzi prioritásokról. A felek a találkozó során szintén
érintették az Egyiptomban végrehajtásra tervezett magyar
gazdaságfejlesztési program kérdését is, mely a szakmai
elképzelések alapján elsősorban a vízgazdálkodás, az
egészségügy, valamint a fenntartható fejlődés (energetika) Forrás: Egyptian Agency of Partnership for Development
területére fókuszálna.
***

MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGET BIZTOSÍTOTT MONGÓLIA SZÁMÁRA A COVID19 JÁRVÁNY KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN
2021. július 29.

Magyarország
33
darab
lélegeztetőgépet adományozott
Mongólia számára a koronavírusjárvány okozta egészségügyi
kihívások kezeléséhez.
Az életmentő eszközöket Szijjártó
Péter
külgazdasági
és
külügyminiszter 2021. július 29-i
mongóliai látogatásán adta át
Batmunk
Batceceg
külügyminiszternek.
A
biztosított
adomány
21
megyeközponti, kilenc (fővárosi)
kerületi, valamint három központi
klinikán járul hozzá a COVID-19
fertőzött
betegek
magas
színvonalú ellátásához.

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium

***

A VITAL MANAGEMENT KFT. NYERTE A KENYAI REGIONÁLIS EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSRE
VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁST
2021. július 5.

Egy kenyai egészségügyi ellátás fejlesztésére irányuló tanulmány elkészítésére kiírt felhívásra beérkezett pályázatok
közül a Vital Management Kft. projektjavaslata került kiválasztásra. A vállalat egy átfogó egészségügyi fejlesztési
tanulmány készítését végezheti el a kenyai Nyeri székhelyű Dedan Kimathi Műszaki Egyetem regionális rákkezelési
tevékenységének fejlesztéséről. A nyertes pályázó közel 34,87 millió forint támogatási összegből valósíthatja meg a
tanulmányt. A projekt révén lehetővé válhat a kenyai onkológia egészségügyi intézmény modernizációja, bővítése,
illetve fejlesztése.
***

A CARINEX KFT. EGY ÁTFOGÓ KIBERBIZTONSÁGI PROJEKTET HAJTHAT VÉGRE AZ UGANDAI
KÖZTÁRSASÁGBAN
2021. július 19.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2019 óta egy átfogó nemzetközi gazdaságfejlesztési programot hajt végre az
Ugandai Köztársaságban a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, illetve a helyi lakosság megsegítése érdekében. A
zászlóshajó program keretében sor kerül többek között egy komplex kibervédelmi együttműködés megvalósítására.
A Minisztérium ennek megfelelően egy pályázati felhívást hirdetett meg, amelynek keretében gazdasági társaságok,
nemzetközi fejlesztéssel összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek, szövetségek, civil
szervezetek, illetve egyéb jogi személyek nyújthattak be projektjavaslatokat Uganda kiberbiztonsági képességeinek a
fejlesztésére, különös tekintettel a pénzügyi szektorra, illetve annak kibervédelmi igényeire.
A felhívásra beérkezett pályázatok közül a Carinex Kft. projektjavaslata került kiválasztásra. A vállalat egy komplex,
1,5 milliárd forint értékű kiberbiztonsági fejlesztési projektet valósíthat meg, amely elősegíti az ugandai pénzügyi szektor
kibervédelmét egy biztonsági műveleti központ, egy vészhelyzet reagáló csoport és egy átfogó oktatási bázis
létrehozása révén.
***

MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGÜGYI VÉDŐFELSZERELÉSEKET BIZTOSÍTOTT A NEPÁLI SZÖVETSÉGI
DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG SZÁMÁRA A COVID-19 JÁRVÁNY KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN
2021. július 26.

Magyarország 100 000 db KN95 típusú maszkot
adományozott a Nepáli Szövetségi Demokratikus
Köztársaság számára a koronavírus-járvány okozta
egészségügyi kihívások kezelése érdekében.
Az adományt Király András László nagykövet 2021.
július 26-án, Katmanduban adta át a nepáli
Egészségügyi Minisztérium számára.

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium

***

MAGYARORSZÁG LÉLEGEZTETŐGÉPEKET BIZTOSÍTOTT PALESZTINA SZÁMÁRA
2021. augusztus 9.

A magyar Kormány a koronavírus-járvány okozta egészségügyi
kihívások kezelése érdekében hét darab lélegeztetőgépet
biztosított Palesztina számára. Magyarország Ramallahi
Képviseleti Irodája 2021. augusztus 9-én, ünnepélyes keretek
között adta át az életmentő eszközöket két betlehemi keresztény
tulajdonú és fenntartású egészségügyi intézmény részére.
Az átadón a palesztin fél köszönetet mondott a magyar
adományért, valamint hozzátette, hogy a lélegeztetőgépek a
legnagyobb szükség idején érkeztek, mivel az országban
kezdődik a koronavírus-járvány negyedik hulláma.

Forrás: Külgazdasági és Külügyminisztérium
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NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS
JOÓ ISTVÁN HELYETTES ÁLLAMTITKÁR RÉSZVÉTELE AZ OECD DAC MAGAS SZINTŰ „TIDEWATER”
TALÁLKOZÓJÁN
2021. június 16-17.

Az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottsága (Development Assistance Committee, DAC) és Írország szervezésében 2021.
június 16-17-én, virtuális keretek között került megrendezésre az OECD DAC-tagok fejlesztési minisztereinek magas
szintű informális „Tidewater” találkozója. Az eseményen napjaink legfontosabb fejlesztéspolitikai kihívásait vitatták
meg, kiemelten a „zöld és igazságos újjáépítés” témakör mentén. Hazánkat Joó István, az export növeléséért felelős
helyettes államtitkár képviselte a rendezvényen.
Joó István helyettes államtitkár felszólalásában bemutatta Magyarország 2020-ban elért nemzetközi fejlesztési
eredményeit a COVID-19 világjárványra adott válaszok tükrében, különös tekintettel a hivatalos fejlesztési
támogatások (ODA) 411,41 millió dolláros mértékére, valamint a hazai 0,26%-os ODA/GNI mutatóra. Beszámolt
mindezek mellett a 2020-2025 közötti időszakra vonatkozó magyar Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Stratégiáról
(NEFE2025). Rámutatott, hogy a világjárvány a korábbiaknál is szükségesebbé tette a szolidaritást, Magyarország ezért
széles körben hajtott végre fejlesztési projekteket, illetve adományozott a járvány elleni védekezést elősegítő
eszközöket partnereinek a koronavírus gazdasági és egészségügyi hatásainak csökkentése érdekében. A
„Tidewater” rendezvény időpontjáig 68,58 millió dollárt fordítottunk erre a célra, amelyből 49 millió dollár irányult
fejlődő országokba. Kiemelte, hogy a világjárvány különösen a legsérülékenyebb országokra volt pusztító hatással,
a magyar támogatások 11,69%-a (48 millió dollár) pedig ilyen országokba irányult.
A felszólaló tagállamok között egyetértés mutatkozott a tekintetben, hogy a világjárvány és annak utórengései
várhatóan az elkövetkező években is meghatározzák majd a nemzetközi fejlesztéspolitika irányait, súlyosbítva a nem
teljesülő Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) által rótt feladatokat. Ebből kifolyólag fontos megőrizni az ODA-ra
vonatkozó tagállami ambíciószintet, miközben maximalizálni szükséges a magántőke bevonását és a rendelkezésre
álló eszközök hatását, illetve azok hatékonyságát is növelni kell.
***

A SZLOVÉN SOROS EU-ELNÖKSÉG NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PRIORITÁSAI

2021. július 1-jén Szlovénia vette át az Európai Unió Tanácsának soros
elnökségi feladatait. A nemzetközi fejlesztési együttműködés terén a soros
szlovén EU-elnökség elsődleges célja – a koronavírus-világjárvány
fényében – az ellenállóképesség előmozdítása, amelyet két pilléren, a
zöld helyreállításon és az emberi fejlődésen keresztül kíván megvalósítani.
A víz e két pillért átívelő általános tematikus prioritásként jelenik meg
olyan területek mellett, mint a globális egészség, az élelmezés- és
táplálkozásbiztonság, a nemek közötti egyenlőség, a klímaváltozás és a
Forrás: Slovenian Presidency
biodiverzitás, az európai zöld megállapodás és a fenntartható fejlődés,
valamint a digitalizáció. A humanitárius segítségnyújtás terén a COVID19 hatásainak enyhítése mellett az elnökség kiemelt területként kezeli a legsérülékenyebb személyek
figyelembevételének a kérdését, a humanitárius-fejlesztési-béke nexust (hármas nexust), a nemzetközi humanitárius
jog és humanitárius alapelvek tiszteletben tartását, a megelőző humanitárius fellépést és a digitalizációt. Mindezek
mellett hangsúlyt kíván helyezni az EU és a 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni (ACP) ország között kötendő PosztCotonoui Megállapodás lezárására is, bár annak aláírására várhatóan nem az elnökségük ideje alatt kerül sor.
***

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
Az Európai Unió a nemzetközi fejlesztési támogatások fejlődő országokban történő biztosítása és végrehajtása
érdekében pályázati felhívásokat tesz közzé, amelyek jelenleg elsődlegesen az alábbi weboldalakon érhetők el:
· DG DEVCO weboldalán: Calls for Proposals and Tenders;
· F&T Portal (Funding & tender opportunities).
A közbeszerzési eljárások esetében a TED portál (Tenders Electronic Daily) biztosítja a pályázati lehetőségek
megismerését.
***

HÍRLEVÉL ARCHÍVUM
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
A Nemzetközi Fejlesztési Főosztály hírlevelére történő feliratkozás az alábbi e-mail címen keresztül lehetséges:
nefefo@mfa.gov.hu.

