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Nemzetközi Fejlesztési és
Humanitárius Segítségnyújtási
Hírlevél

Magyarország egy 5 milliárd forintot meghaladó nemzetközi
fejlesztési programot indít az Ugandai Köztársaságban
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értelmében a következő években
5,168 milliárd forint értékű fejlesztési
programot valósít meg a több mint
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projektalapú támogatást biztosítson egy olyan ország számára, amely jelenleg több mint 1,2
millió menekültnek ad otthont és sokat tesz a regionális stabilitás fenntartása érdekében.

A KKM a projekt keretében – a helyi igényeket szem előtt tartva – a vízgazdálkodás, a
mezőgazdaság, a kiberbiztonság, a turizmus-fejlesztés és az okmánybiztonság területeken
nyújt segítséget.
A program Magyarország történetében az első ekkora nagyságrendű, ilyen jellegű fejlesztési
kezdeményezés. A KKM célja, hogy a támogatás révén elősegítse az Ugandai Köztársaság
felzárkóztatását, valamint terepet biztosítson a magyar technológiák és szaktudások
terjesztésének.
A nemzetközi fejlesztési programról bővebben itt olvashat.

Ülésezett a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Koordinációs Tárcaközi Bizottság
Joó István, az export növeléséért felelős
helyettes államtitkár elnöklésével 2019.
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államtitkár hangsúlyozta, az EU-ra
nehezedő migrációs válság, a világ
különböző részeit sújtó gazdasági, etnikai, vallási konfliktusok, az éghajlatváltozás, valamint
a növekvő társadalmi különbségek hatásai komoly kihívások elé állítják az Európai Uniót és
Magyarországot. Ennek okán szükségessé vált, hogy hazánk még hangsúlyosabban kivegye
részét a nemzetközi közösség kihívásainak a leküzdésében.
A NEFE TB keretében Joó István felvázolta a magyar Kormány 2020 utáni nemzetközi
fejlesztési
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kidolgozásának ütemtervét. A NEFE2025 egy realisztikus, ugyanakkor ambiciózus irányt
biztosítana, amely egyebek között olyan pillérekre épülne, mint a hosszútávú, stratégiai
jellegű projektek előtérbe helyezése, valamint a magyar külgazdasági érdekek hangsúlyosabb
megjelenítése.
Bővebben az eseményről itt olvashat.

Óvodafejlesztési projektet indított a KKM Albániában
2019. február 22-én megkezdődött a Külgazdasági és Külügyminisztérium Albániára irányuló
nemzetközi fejlesztési projektje, amelynek keretében két ovi-foci pálya telepítésére kerül sor
az albániai Laknas és Cakran falvakban.
A tárca és a magyar partner, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány célja, hogy a labdarúgás
mellett egyéb sportágakkal fejlessze a helyi, hátrányos helyzetű régiókban élő óvodás
gyermekek testi és szellemi képességeit. A fiatal nemzedék számára ez az első lépcső, hogy
közelebbről megismerkedhessen a különböző sportágakkal és megszeresse a sportot, mint
mozgásformát.
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működtetett hátrányos helyzetű, speciális nevelési
igényű gyermekeket segítő iskolának. A támogatással Magyarország közvetlenül járul hozzá
az iskola fenntarthatóságához, valamint az oktatási intézmény erőforrásainak bővítéséhez.
Hazánk a Betlehem környéki iskola finanszírozásával a helyi keresztény közösség megőrzését
és életszínvonalának fejlesztését is segíti.
Bővebben az eseményről itt olvashat.

Magyarország egészségügyi projektet indított Kolumbiában

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a Kolumbiában
tartózkodó menekültek körülményeinek javítása érdekében az
országban található La Guajira tartományban egy mobil orvosi
rendelő kialakítását és üzembe helyezését támogatja.
Magyarország Bogotá-i Nagykövetsége 2019. január 17-án adta
át a Minisztérium nevében azt a támogatást, amelynek révén
lehetővé válik a projekt megvalósítása a civil partnerek, valamint
a kolumbiai kormány közreműködésével. A mobil rendelő 12
hónapon keresztül biztosít majd egészségügyi ellátást a
Venezuelából érkező menekültek és rászorulók számára.
Bővebben az eseményről itt olvashat.
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Magyarország, de az egész Európai Unió
számára is kiemelt jelentőséggel bír az
illegális migráció, valamint a terrorizmus
elleni küzdelem érdekében. A tárcavezető kifejtette, hogy Magyarország a vízgazdálkodás
területén nemzetközileg is versenyképes technológiákkal rendelkezik, melyet már világszerte
alkalmaznak.
A két ország közötti fejlesztési kapcsolatok szorosabbá tétele érdekében Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország egy olyan víztisztító
berendezést bocsát Tunézia rendelkezésére, amely hozzájárul az ország ivóvízzel való
ellátásához egy súlyos vízhiánnyal küzdő közösségben.
Bővebben az eseményről itt olvashat.

Fejlesztési és humanitárius főigazgatók találkozója
Brüsszelben
2019. március 25-26. között Brüsszelben, az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságának
szervezésében kerül sor az uniós tagállamok nemzetközi fejlesztési és humanitárius ügyekért
felelős
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találkozójára,
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és

Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya képviseli. A találkozó napirendjén
egyebek között az Európai Unió és az afrikai, karib-tengeri és csendes-óceáni államok (African,
Caribbean, Pacific, ACP) között létrejött együttműködés jövőbeli, 2020 utáni kérdései, a külső
befektetések ösztönzése, az EU-Afrika kapcsolatok, valamint a közös uniós erőfeszítések
hatékonyabb kommunikációja szerepel.
A tanácskozás kitér a tagállamok, valamint az uniós képviseletek partnerországokban
folytatott együttműködésének jobb összehangolására („working better together”), illetve az
Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ) és más nemzetközi szervezetekkel folytatott
koordináció fejlesztésére az Agenda 2030 hatékonyabb végrehajtása érdekében. A résztvevők
célja továbbá a külső befektetés-ösztönzéssel kapcsolatos lehetőségek, valamint a
partnerországok üzleti környezetének javítását célzó tevékenységek megvitatása. Szintén
napirenden szerepel az uniós fejlesztéspolitika külső dimenzióját összefoglaló első négyéves
jelentés (Joint Synthesis Report), amely a 2019. augusztusi ENSZ fenntartható fejlődéssel
foglalkozó Magasszintű Politikai Fórumon (HLPF) kerül majd bemutatásra.

Közös V4-Németország projekt Marokkóban a migráció külső
dimenziójának kezelése érdekében
A 2019. február 7-i, pozsonyi V4-Németország kormányfői találkozón megállapodás született
a felek között egy Marokkóban megvalósítandó, a migráció megállítását célzó közös projekt
kidolgozásáról. A fejlesztési projekt részleteiről jelenleg is zajlanak a szakértői egyeztetések. A
projekt az eddigi egyeztetések alapján egy határvédelmi, illetve egy gazdaságfejlesztési
pillérrel rendelkezik majd.

Az EUTF Alap Afrika szarva ablakának 2018. évi harmadik
negyedévi jelentése

2019. február 20-án jelent meg az EU Afrikai Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alap (EU Trust
Fund For Africa, a továbbiakban: EUTF Alap) Afrika szarva ablakának 2018-as harmadik
negyedévi tevékenységéről készített összefoglaló értékelő jelentés. A dokumentum bemutatja,
hogy az EUTF Alap operatív stratégiája és beruházásai miként reagáltak a régióban
tapasztalható kihívásokra, valamint részletes adatokkal szolgál az eddigi eredményekről a
tárgyidőszak során vizsgált, 446 millió euró összértékű 62 projekt esetében. A jelentés rámutat
arra, hogy az Afrika szarva ablak stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása során jelentős
eredményeket sikerült elérni, elsősorban olyan területeken, mint az illegális migráció és
visszatérés (46 500 tranzitországok tartózkodó bevándorlót, menedékkérőt, míg több mint 47
400 migránst értek el az illegális migráció kockázatairól szóló tájékoztató kampányok révén,
14 641 esetben segítették az önkéntes hazatérést, illetve 28 222 személy részesült reintegrációs
támogatásban), valamint az alapvető szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés (3,36 millió
személy esetében). Ezenfelül több mint 313 ezer embert értek el az alapvető jogokról szóló,
valamint az ellenállóképesség-erősítést célzó információs kampánytevékenységgel, míg több
mint 25 800 személy vett részt konfliktusmegelőzési és béketeremtő tevékenységekben.
A teljes jelentés itt érhető el.

Jemen megsegítésére szerveztek donorkonferenciát Genfben
Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (United Nations Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs, UN OCHA), valamint Svédország és Svájc közös szervezésében 2019.
február 26-án, Genfben került megrendezésre a harmadik magas szintű, Jemen humanitárius
helyzetének enyhítését célzó donorkonferencia. A konferencia rámutatott arra, hogy
Jemenben 360 000 gyermek alultáplált, a nők és a lánygyermekek ellen elkövetett szexuális
erőszak egyre gyakoribb, míg a gyermekházasságok aránya 50%-kal magasabb, mint a
konfliktus előtti időkben. A donorkonferencián résztvevők összesen 2,6 milliárd dollár
felajánlást tettek.
Bővebben az eseményről itt olvashat.

OECD DAC magas szintű ülés

2019. február 22-én rendezték meg az OECD Fejlesztéstámogatási Bizottságának (DAC) éves
magas szintű („Senior Level Meeting”, SLM) ülését, amelyen hazánkat a Külgazdasági és
Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Főosztálya képviselte. Az új DAC elnök, Susanna
Moorehead által elnökölt ülés eredményeként elfogadásra került a DAC-tagállamok fejlesztési
tevékenységét felülvizsgáló „Peer Review” rendszer új szempontrendszere, a humanitáriusfejlesztési-béke nexussal kapcsolatos DAC-ajánlás – amely a jobb koordináció, a jobb
programozás és a jobb finanszírozás témái köré csoportosítva 11 célkitűzést fogalmaz meg –,
valamint egy, a szexuális kizsákmányolás és visszaélések megelőzésével kapcsolatos ajánlás.
Az SLM megtárgyalta Susanna Moorehead DAC jövőjével kapcsolatos elképzeléseit, illetve az
innovatív fejlesztési finanszírozás kérdéskörét is, amellyel kapcsolatban megállapításra került,
hogy a legkevésbé fejlett országok számára juttatott segélyek aránya továbbra is élesen
szemben áll a „leave no one behind” elvével.
Bővebben az eseményről itt olvashat.
***
Itt találhatók a jelenleg futó nemzetközi fejlesztési pályázati kiírások.

