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1. A VILÁGTALÁLKOZÓ ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE ÉS A TEENDŐK 

1.1. A űSÚűSTALÁLKOZÓ ÁLTAL  
A FENNTARTHATÓ FEJL DÉS VALÓSÁGGÁ VÁLIK 

Kofi Annan, az ENSZ F titkára 

Az ENSZ f titkára nyitotta meg 2002. szeptember 2-án a Világtalálkozó magasszint  
szakaszát, az állam- és kormányf k csúcstalálkozóját. A csúcstalálkozó idején a f titkár részt 
vett a program különböz  eseményein, többek között a plenáris ülésen, a magasszint  
kerekasztal-értekezleten, a multilaterális együttm ködés jöv jével foglalkozó vitán, találkozott 
a helyi szervezetek képvisel ivel, továbbá sajtótájékoztatókon értékelte a Világtalálkozó 
jelent ségét. Az alábbiakban közreadjuk a megnyitóbeszédet és a f titkári nyilatkozatoknak a 
Világtalálkozó eredményeire vonatkozó legfontosabb megállapításait.  

----- 

„Nem messze ett l a konferenciateremt l, Lesotho, Malawi, Mozambik, Swaziland, Zambia és 
Zimbabwe területén 13 millió embert fenyeget az éhínség.  
Ha bármilyen emlékeztet re volna szükség, akkor ennek a 13 millió léleknek 
segélykiáltásaiban az is hallhatóvá válhat, hogy mi történik, ha nem megfelel en készülünk fel 
bolygónk hosszútávú jöv jének alakulására, illetve megvédésére. 
S ha van egy olyan szó, amelynek e csúcstalálkozó minden résztvev jének ajkán ott kell lennie, 
egy fogalom, amely az itt Johannesburgban elérni remélteket megtestesíti, akkor ez a 
felel sség. 
Felel sség egymásért, de különösen a szegényekért, a sebezhet kért, az elnyomottakért, akik 
társaink, mint az egységes emberi család tagjai.  
Felel sség a bolygónkért, amelynek adományai az emberi jólét és haladás els dleges alapjai. 

És legf képp felel sség a jöv ért – gyermekeinkért és az  gyermekeikért. 
Az elmúlt évtized alatt konferenciákon és az ehhez hasonló csúcstalálkozókon, a világ felvázolt 
egy hosszútávú tervet egy stabil és virágzó huszonegyedik századért. Ez a csúcstalálkozó, 
hasonlóan fordulópontot jelent  Stockholmban és Rio de Janeiróban megtartott el djeihez, e 
tervnek egy kulcsfontosságú elemére összpontosít: az emberi lények és a természeti környezet 
kapcsolatára. 
A környezethez fordulunk az élelemért és az energiáért, a gyógyszerekért és az anyagokért, 
amelyekt l társadalmaink függenek. 
Úgy fordulunk hozzá, mint a szépség birodalmához és a szellemi javak forrásához. 
De ne hagyjuk magunkat megtéveszteni, ne gondoljuk azt, hogy minden rendben van, amikor 
felnézünk a tiszta kék égre. Nincs minden rendben. A tudomány azt mondja nekünk, hogy ha 
nem tesszük meg a helyes lépéseket most, akkor az éghajlatváltozás óriási károkat fog okozni 
már a mi életünkben is. 
Ne hagyjuk magunkat rászedni, hogy amikor egy nyílt területen a tájképet szemléljük, akkor azt 
higgyük, hogy a sivatag nem terjeszkedik, vagy azt, hogy toxikus vegyi anyagok nem mérgezik 
a talajt.  
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És amikor egy csillogó tóra vagy az óceánra tekintünk, ne felejtsük el a vízszennyezést és a 
fogyatkozó halállományt a felszín alatt. 
Ne palástoljuk tovább a föld veszélyes állapotát, és ne tegyünk úgy, mintha a 
természetmeg rzés túl sokba kerülne, akkor, amikor tudjuk, hogy sokkal többe kerül annak 
elmulasztása. 
Vessünk véget annak, hogy gazdaságossági érvekkel védekezünk, s mutassunk végre politikai 
bátorságot. 
Szembe kell néznünk a kényelmetlen igazsággal: a jelenleg megszokott fejl dési modell csak 
keveseknek lett gyümölcsöz , miközben hibásnak bizonyult sokak számára. Egy olyan 
fejl dési irányról, amely tönkreteszi a környezetet és az emberiség többségét a nyomorban 
hagyja hátra, hamarosan be fog bizonyosodni, hogy zsákutcát jelent mindenki számára.  
A fenntarthatatlan szokások mélyen belefonódnak modern életünk szövetébe. Néhányan azt 
mondják, hogy szét kell tépni ezt a szövetet. Én azt mondom, hogy a tudás és az 
együttm ködés új szálait kell felhasználnunk a szövésnél.  
Már tettünk néhány kezdeti lépést ebbe az irányba. Itt Johannesburgban ennél többet kell 
tennünk. Mostantól a korábban elért sok megállapodás végrehajtására kell összpontosítanunk. 
Azok magukban foglalják a Millenniumi Fejlesztési űélokat. A fenntarthatóság egyike e 
céloknak. De ez egyúttal el feltétel ahhoz, hogy az összes többit elérjük. 
A cselekvés a kormányokkal kezd dik. A leggazdagabb országoknak kell a vezet  szerepet 
betölteniük. k rendelkeznek a gazdagsággal. k rendelkeznek a technológiával. És k 
aránytalan mértékben járulnak hozzá a globális környezeti problémákhoz. 
De a kormányok nem tudják mindezt egyedül megoldani. 
A civil társadalmi csoportoknak kritikus szerepük van, együttm köd  partnerként, az adott 
ügyek támogatóiként és éber ellen reiként. 
A kereskedelmi vállalkozások hasonlóképpen cselekszenek. A magánszektor nélkül a 
fenntartható fejl dés csupán egy távoli álom marad. Nem azt kérjük a vállalatoktól, hogy 
valami mást tegyenek, mint a szokásos üzleti tevékenységük, hanem azt, hogy szokásos üzleti 
tevékenységüket másképpen folytassák. 

A fenntartható fejl désnek nem kell várnia a holnap technológiai áttöréseire. A ma 
rendelkezésre álló politikák, tudomány és zöld technológiák alapján el lehet kezdeni a munkát. 
Öt területen – a víz, az energia, az egészségügy, a mez gazdaság és a biológiai sokféleség 
területén – összehangolt cselekvéssel sokkal gyorsabb el rehaladás érhet  el, mint azt általában 
hiszik. 

Mint mondják, mindennek megvan a maga ideje. A világ számára most el kell, hogy jöjjön az 
átváltozás id szaka, a megfelel  gondoskodás ideje. Legyen ez az id szak, amikor hosszú id re 
szóló, régóta esedékes befektetéssel megalapozzuk a következ  nemzedékek fennmaradását és 
biztonságát. 
Végül szeretném megköszönni Mbeki Elnöknek, Kormányának és Dél-Afrika népének, hogy 
kitárták szívüket és otthonaikat a világnak. Remélem, hogy viszonzásul e csúcstalálkozó egy új 
fejezetet nyitását jelenti mindannyiunk számára – a felel sség, a partneri együttm ködés és a 
végrehajtás fejezetét.”  

(a F titkár megnyitó beszéde a csúcstalálkozón,  
2002. szeptember 2.) 

----- 
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„2000 szeptemberében az Egyesült Nemzetek Millenniumi űsúcstalálkozóján a világ vezet i 
megállapodtak egy nagyra tör , de teljesíthet  programban a békéért és a fejl désért a 
huszonegyedik században. Különösen annak fontosságára összpontosítottak, hogy e század els  
1ő évét az emberiség családjának oly sok tagját sújtó rettenetes szegénység elleni nagy 
kampánynak szenteljék. Ennek érdekében meghatározták konkrét, határid höz kötött 
célkit zések egy csoportját, amelyeket önök mindannyian a Millenniumi Fejlesztési űélokként 
ismernek. 

De a Millenniumi Nyilatkozat nem csupán az emberek szegénységb l való kiragadásáról, az 
er szaktól és fegyveres konfliktustól való megóvásukról szól. Ugyanakkora figyelmet 
szenteltek közös környezetünk megvédésének is.  

Azért vagyunk ma itt, mert nagy kihívások elé nézünk a fejl dés-környezet egyenlet mindkét 
oldalának vonatkozásában. Több mint 1 milliárd embertársunk szenved a széls séges 
szegénység embertelen feltételei miatt, napi 1 dollárnál kevesebb l tengetve életét.  
A űsúcstalálkozóra készített néhány jelentés pedig egy olyan világot ábrázol, amelyet komoly 

kockázatok fenyegetnek. A 10 évvel ezel tt Rio de Janeiróban megtartott Föld űsúcs óta a 
vártnál lassúbb volt az el rehaladás. A tények egyértelm en mutatják, hogy a fejl dés jelenlegi 
mintái nem lehetnek fenntarthatóak, még azok számára sem, akik a legjobban élvezik azok 
el nyeit. 
Johannesburg azt jelenti, hogy más megoldást kell találni, egy olyat, ami javítja az 
életszínvonalat miközben védi a környezetet, egy olyat, ami minden ember számára el nyös, 
ma és holnap egyaránt. 
A kapcsolat – az emberi társadalom és a természeti környezet között – áll Johannesburgban a 
figyelem középpontjában és ez különbözteti meg Johannesburgot a többi ENSZ konferenciától 
és csúcstalálkozótól. 
A környezeti stabilitás önmagában is a Millenniumi Fejlesztési űélok egyike, de szoros és 
elválaszthatatlan kapcsolat van e cél és az összes többi között. Még ha 201ő-re el is érjük e 
célok mindegyikét, mit érünk ezzel, ha ez az eredmény nem lesz fenntartható? 

De hasonlóképpen hogyan beszélhetünk majd fenntartható fejl désr l, ha a többi célt nem érjük 
el? Az összes cél elérésére tett er feszítéseinknek egymást kell kölcsönösen er síteniük. 

Ahhoz, hogy eljussunk innen oda – a tenni akarástól az eredményig –, további er forrásokra és 
új politikákra lesz szükség. Doha meghozta azt az üzenetet, hogy a kereskedelem ugyanolyan 
fontos, mint a segély, ha a fejl d  országok tartós, fenntartható el rehaladást akarnak elérni.    
Én ezért támogatom olyannyira a Kereskedelmi Világszervezet felhívását, amely szerint a 
segélyezést a fejl d  országok kereskedelmének és tárgyalási kapacitásainak meger sítésére 
kell felhasználni azért, hogy teljességgel ki tudják használni a termelési és export 
lehet ségeiket. 
Monterrey általában a fejl déshez és különösen a Millenniumi Fejlesztési űélokhoz szükséges 
források mozgósítására összpontosított. Mind a fejl d , mind a fejlett országok nagy 
jelent ség  elkötelezettségeket tettek. Mégis, mint azt önök mindnyájan tudják, ezek a 
felajánlások még a Millenniumi Fejlesztési űélok eléréséhez szükséges minimumot sem érik 
el. 

A problémák tisztán láthatóak. A kereteket elfogadták. Most a végrehajtásra van szükségünk. 
Tudjuk, jobban mint valaha, hogy e problémák jelent s részét nem oldhatja meg egyetlen 
ország sem egymagában. Ha mégis néhány ország képes lenne egymagában néhány környezeti 
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probléma megoldására, más problémák – mint a világ más részeib l származó szén-dioxid – 

továbbra is hatással lesznek rájuk.”  
„Azzal is tisztában vagyunk, hogy a ’mi’ nemcsak az elkötelezettségeket vállaló kormányokat 
foglalja magában, hanem mindenkit, aki képes a változásért tenni valamit. Egy közös tervben 
kell megállapodni és azt a kormányoknak el kell fogadniuk. Ezt a tervet pedig meg kell 
er síteni önkéntes partnerségekkel a számos különböz  szerepl  között, úgymint: kormányok, 

az üzleti élet, nem kormányzati szervezetek, helyi közösségek, az akadémiai közösség, 
valamint érintett egyének szerte a világban.  
Ez a haladást szolgáló szövetség – az egyedüli ilyen szövetség – képes azon jelent s célok 
megvalósítására, amelyeket kit ztünk magunk elé a Millenniumi űsúcstalálkozón, Dohában, 
Monterrey-ben és most Johannesburgban.” 

„E űsúcstalálkozó által a fenntartható fejl dés valósággá válik.  
E űsúcstalálkozó elvezet bennünket arra a fejl dési pályára, ami a szegénység csökkentését 
eredményezi, miközben megvédjük a környezetet, arra a pályára, ami mindenkinek el nyös, 
gazdagnak és szegénynek, a jelenben és a jöv ben. 
A kormányok nagy jelent ség  konkrét elkötelezettségekben és tettekben állapodtak meg itt, 
amelyek a világ minden térségében él  emberek számára valódi változást fognak hozni.  
A Johannesburgi űsúcstalálkozó eredményességének igazi próbája az, hogy milyen lépéseket 
tesznek azt követ en. Innen most mennünk és cselekednünk kell. Ez nem a vég. Ez a kezdet.” 

 

 (kivonat a magasszint  kerekasztal vitán  
elhangzott felszólalásból és a világsajtó számára adott  

összefoglaló értékelésb l, 2002. szeptember 2., Ő.) 
 



9 

VILÁGTALÁLKOZÓ A FENNTARTHATÓ FEJL DÉSR L 

 

1.2. ÁLLAM- ÉS KORMÁNYF K:  
HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS FELADATOK 

A 2002. szeptember 2-Ő. között megtartott csúcstalálkozón – a plenáris ülések keretében – az 

állam- és kormányf k, illetve más magasrangú delegációvezet k beszédeikben értékelték a 
világ helyzetét, a nemzetközi fórumokon elfogadott programok végrehajtásának gondjait, a 
világszerte összességében gyarapodó szociális és környezeti problémákat. Emellett 
meger sítették elkötelezettségüket a fenntartható fejl dés, az ezt szolgáló nemzetközi 
együttm ködés er sítése mellett és szorgalmazták különböz  kötelezettségvállalások, a 
fenntarthatóság érdekében tett intézkedések végrehajtását. Az alábbiakban közreadjuk néhány 
beszéd azon részeit, amelyek els sorban a legkritikusabbnak tekinthet  globális folyamatokkal, 
a fenntartható fejl dés koncepcionális elemeivel, illetve a nemzetközi közösség el tt álló 
fontosabb teend kkel foglalkoznak. (A csúcstalálkozón elhangzott legtöbb beszéd teljes 
szövege megtalálható a Világtalálkozó honlapján.) 

Costa Rica: Abel Pacheco de la Espriella 

köztársasági elnök 

Egy kihalástól fenyegetett faj nevében kívánok szólni Önökhöz. Ez a faj az emberi faj. Ha a jelenleg is 

járt úton haladunk tovább, akkor hamarosan elpusztítjuk bolygónkat, de el tte magunkat fogjuk 
elpusztítani. (..) A űsúcstalálkozó f  kihívásaként azt szeretnénk javasolni, hogy a gazdasági 
globalizációt az emberi fejl dés globalizációjává és az igazságszolgáltatás nemzetközivé tételévé 
alakítsuk át. A globalizációt vizsgálva a f bb prioritások a következ k lennének: igazságosság a 
korrupció ellen, igazságosság a kereskedelemben és nemzetközi kapcsolatokban, igazságosság az ember 
és a természet kapcsolatában, igazságosság a technikai fejl dés hozzáférhet ségében és igazságosság a 
munkakapcsolatokban. 

Az el bb említettek segíteni fognak bennünket a szegénység elleni küzdelemben. Az nem 
lehetséges, hogy önmagában a vagyon felhalmozása legyen a célunk úgy, hogy közben a 
bolygónkat elpusztítjuk, az emberi méltóságot a sárba tiporjuk, a korrupciót megt rjük, és az 
emberi-, valamint a munkajogok puszta szimbólumokká válnak. (..) Az olyan gazdasági 
fejl dés, amelyet a bolygónk elpusztítására építünk, az egyenesen öngyilkosság. Ha már nem 
lesz több víz, nem lesz több oxigén, élet sem lesz lehetséges a Földön. A világnak sürg sen 
békét kell kötnie a természettel. 

Dánia: Anders Fogh Rasmussen miniszterelnök,  
az Európai Unió elnöke 

Azért vagyok itt, hogy ismételten kinyilvánítsam az Európai Unió elkötelezettségét a 
szegénység elleni küzdelemben, a környezet megóvása, a szabad kereskedelem és a 
fenntartható fejl dés támogatása mellett. A globalizációt mindenki számára egy pozitív er vé 
kell tennünk. Azért vagyok itt, hogy képviseljem az Unió tagországainak valamint Űulgária, 
űiprus, űsehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, 
Románia, Szlovákia, Szlovénia és Törökország kívánságát, illetve szándékát. (..)  
Harcolnunk kell a szegénység ellen, mert az emberi tisztesség megköveteli azt. Mert a remény 
alapvet  fontosságú az emberi méltóság számára. Mert tarthatatlan és elfogadhatatlan, hogy a 
Föld lakosságának 1ő százaléka birtokolja a világ vagyonát és kapja a jövedelmek 80 

százalékát. 
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Az Európai Uniónak három üzenete van Johannesburg számára. Az els  – amelyet kiemelten 

hangsúlyozunk – az, hogy fel kell számolni a szegénységet a fenntartható gazdasági növekedés 
és a fokozott piaci hozzáférés révén. Úgy gondoljuk, hogy a tisztább környezet és a fenntartható 

fejl dés egyik kulcskérdése az, hogy javítani kell a fejl d  országokban él k életkörülményeit. 
(..) Ennek eléréséhez kulcsfontosságú, hogy a világ minden nemzete számára biztosítva legyen 
a szabad kereskedelem és a jelenleginél nagyobb piaci hozzáférés. (..) Az EU már minden áru 
vonatkozásában elfogadta a szabad kereskedelmet, kivéve a legszegényebb országokból 
származó fegyvereket. Ideje, hogy mások is kövessék ezt a példát. (..) Az EU üzenet másik 
része az, hogy az iparosodott világnak növelnie kell a fejlesztési és a pénzügyi támogatást. 
Több forrásra van szükség. A gazdagabb országoknak be kellene tartaniuk régi ígéretüket, hogy 
elérjék a 0,7 százalékos célt a fejl d  országok támogatásában. Együtt kell m ködnünk a 
fejl d  országokkal, hogy javítsunk az oktatáson, az egészségügyi ellátáson, az intézményi 
rendszerek fejlesztésén és a szolgáltatásokon. Harcolnunk kell a HIV/AIDS, valamint más 
komoly betegségek ellen. (..) Az EU már jelenleg is komoly hivatalos fejlesztési támogatást 
nyújt a fejl d  országok számára. Növelni fogjuk az összesített támogatásunkat, hogy az 
megfeleljen a 0,7 százalékos célnak. (..) Még ennél is fontosabb a helyi források és a közvetlen 
külföldi befektetések mobilizálása. Éppen ezért a jó kormányzás elengedhetetlen a fenntartható 
fejl déshez. Jól kidolgozott gazdasági stratégiák és szilárd demokratikus intézmények 
szükségesek a cél eléréséhez. Minden országnak tiszteletben kell tartania az alapvet  
szabadságjogokat, a demokráciát és a jogállamiságot. Mindez nagyon fontos, hogy a legjobb 
feltételeket teremthessük meg az üzleti élet és a fenntartható növekedés számára. (..) A 
harmadik legfontosabb üzenetünk a környezetünkkel kapcsolatos. Azzal a világgal, amelyben 
élünk. Ha nem tudjuk fokozni a természet védelmét, és nem biztosítjuk a természeti források 
fenntartható kiaknázását, akkor minden más próbálkozásunk hiábavaló. Kötelességünk, hogy 
helyesen cselekedjünk a biológiai sokféleség meg rzése, a vegyi anyagok biztonságos kezelése, 
a vizek tisztaságának és a közegészségügyi szolgáltatások biztosítása, a megújuló energia 
hasznosítása és éghajlatunk védelme érdekében. (..) 

Dél-Afrikai Köztársaság:  
Thabo Mbeki köztársasági elnök 

Űiztos vagyok abban, hogy az emberek milliárdjai, akiknek szavazatai alapján mi most itt ülünk, 
világos és egyértelm  választ várnak arra, hogy akarunk-e, és képesek vagyunk-e a fenntartható 
fejl dés kihívásainak megfelelni. (..) képesek és kötelesek is vagyunk együttesen cselekedni egy olyan 
gyakorlati és átlátható globális fejl dés érdekében, amely a  szegénység felszámolását és az emberiség 
felemelkedését vonja maga után, a Föld ökológiai megóvásával összhangban. A jelenlegi 
űsúcstalálkozón konkrét terveket és feladatokat kell összeállítanunk ezen célok eléréséhez, és 
egyezségre kell jutnunk az olyan megvalósítási és utólagos figyelemmel kisérési módozatokat illet en, 
amelyek biztosítják, hogy mindannyian megfelel en tiszteletben tartsuk azokat az egyezményeket, 
amelyek megkötésére az élet kényszerít bennünket. (..)  

Ha minden lehet ség adva van, hogy a remény reális üzenetét hirdessük, akkor miért kellene 
kétségbeesni! Ha egyszer az éhség leküzdésére minden eszköz adva van, akkor miért vannak 
oly sokan megfelel  élelmiszer-ellátás nélkül, mások pedig miért szenvednek éhínségben, f leg 
itt Dél-Afrikának ezen a részén! Miért mossa el az ár az emberi sírokat, amire régebben nem 
volt példa! Miért halnak meg emberek milliói évente elkerülhet  és orvosolható betegségekben, 
amikor a tudomány, a technológia már rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel meg tudná 
menteni ezeknek az embereknek az életét! Miért vannak háborúk akkor, amikor intézményeket 
hoztunk létre a háborúk elkerülésére és befejezésére!  Miért vannak oly sokan, akik nem tudnak 
írni, olvasni és számolni, amikor az emberi intelligencia naponta számolja fel a sötétség 
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korlátait, az eddigi ismeretlent is az egyre b vül  mindennapi emberi tudás részévé teszi.  
Miért okoz a vagyon felhalmozása emberi nyomorúságot az emberi társadalomban!  
Mik a válaszok a fenti kérdésekre? Kik a haszonélvez i az ilyen visszás helyzeteknek, és kik az 
áldozatai? Kinek vagy minek a hibája ez? Mit fogunk tenni? Mit kell tennünk? Úgy gondolom, 
hogy azért gy ltünk össze itt Johannesburgban, hogy választ találjunk ezekre a kérdésekre. (..) 
minden lehet ségünk adva van arra, hogy a Johannesburgi Fenntartható Fejl dési 
Világtalálkozó dönt  mozzanatként, annak a gyermeknek a bábájaként maradjon fenn 
emlékezetünkben, amelyik Stockholmban és Rio de Janeiróban fogant, és egy olyan 
periódusban élte magzati fejl dését, amikor az ENSZ Millenniumi űsúcstalálkozó és más 
fontos konferenciák voltak az irányadók 1992 óta. Ez az, amivel meggy z désem szerint 
mindannyiunknak szembe kell néznünk, amikor e Fenntartható Fejl dési Világtalálkozón azon 
fáradozunk, hogy eredményt érjünk el. (..) Innen, az emberiség eredeti otthonából kell jönnie az 
üzenetnek arról, hogy készek és felkészültek vagyunk, és a mi munkánkat ne az elfogadott 
határozatok száma és ékesszóló nyelvezete szerint értékeljék, hanem aszerint, hogy milyen 

gyorsan tudjuk a határozatokat cselekedetekké és tettekké alakítani, és milyen eltökéltséggel 
igyekszünk segíteni a Földön él  népeket. Semmi nem indokolhat bárminem  hibát részünkr l, 
amikor ezen elvárásnak kell megfelelnünk. 

Egyesült Államok:  
Colin Powell külügyminiszter 

Űush elnök és az amerikai nép állhatatosan elkötelezték magukat a fenntartható fejl dés 
mellett. Az amerikaiak lelkének mélyén mindig ott élt a vágy: segíteni másoknak, hogy jobb 
életet teremthessenek maguknak és gyermekeiknek. Mindig tudtuk azt, hogy a mi jólétünk az 
egész Föld lakosságának jólétét l is függ. (..) A tények önmagukért beszélnek. A fejl d  
országokban még mindig minden negyedik ember napi 1 dollárból vagy még kevesebb l 
tengeti az életét. Teljes generációkat fenyeget az AIDS és más fert z  betegségek. Szárazság, 
nem megfelel  földhasználat, gazdaságirányítási hibák mind éhínséghez vezetnek. (..)  
Itt, Johannesburgban újra elköteleztük magunkat, hogy 201ő-re teljesíteni tudjuk a Millenniumi 
Határozatban kit zött célokat. Továbbá elköteleztük magunkat, hogy javítsunk a 
közegészségügyön, új halállományokat telepítsünk, támogassuk az él világ változatosságát, 
valamint a megújuló energiát. Megbizonyosodtunk arról, hogy a megfelel  gazdasági 
tevékenység, az emberekbe vetett hit és a természetr l való felel sségteljes gondoskodás 
elengedhetetlenül szükséges a fejl déshez. (..) Johannesburg egy kulcsfontosságú mérföldk  a 
Dohától és Monterrey-t l a jöv be vezet  úton. (..) A hivatalos fejlesztési támogatások 
önmagukban nem elegend ek. Az egyes országoknak képeseknek kell lenniük, hogy a saját 
javukra használják ki a kereskedelmet és a befektetéseket, amelyek a lehetséges fejlesztéshez 
rendelkezésre álló összeg 80 százalékát teszik ki. A fejl d  országok szükségletei el ször a 
Dohai Fejlesztési Fordulón kerültek a világkereskedelmi tanácskozások el terébe. (..) Az 
Egyesült Államok már bejelentette azt a javaslatot, hogy enyhíteni kell a mez gazdasági 
termékek globális kereskedelmének korlátain.  
Ez a űsúcstalálkozó a fenntartható fejl dés új képét vázolja fel. A Johannesburgi Intézkedési 
Terv egy közös teend be foglalja össze a tervezett munkáinkat, amely teend  a legjobb 
gondolatainkat jelenti a fenntartható fejl désr l. A tervek jók, és szükség is van rájuk. űsak 
cselekedeteinkkel tudunk azonban tiszta vizet osztani a szomjazó gyermekeknek, csak így 
tudjuk megakadályozni a halálos vírusoknak az anyáktól gyermekekre való átterjedését, és 
megóvni a törékeny afrikai él világ változatosságát. (..)  
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Útjára indítottunk négy új partnerkapcsolatot a jelenlegi konferencián, amelyek a vízr l, az 
energiáról, a mez gazdaságról és az erd sítésr l szólnak. Ezek a programok a jöv ben még 
több tiszta vizet és energiát juttatnak el a rászorulóknak, csökkenteni fogják a szennyezettséget, 
munkaalkalmat teremtenek, és milliók számára több élelmet juttatnak. Meger sítettük Űush 
elnök elkötelezettségét a HIV/AIDS, a tuberkulózis és malária betegségek elleni harcban. (..) 
Terveink között szerepel, hogy véget vessünk az elkeseredésnek, és reményt keltsünk az 

emberekben. Most itt az id , hogy a tervekb l cselekedetek legyenek, és kib vítsük a fejl dés 
lehet ségét Isten minden gyermekére.  

Egyesült Királyság:  
Tony Blair miniszterelnök 

Egy évtizeddel Rió után – a csúcskonferenciákról szóló minden gúnyos megjegyzés ellenére – akik 

azon részt vettek, érzékelni tudják az id közben végbement igazi fejl dést. Milliókkal több gyerek 
jutott oktatáshoz. Milliókkal több ember jutott biztonságos, tiszta vízhez. Több millió ember 
kiemelkedett a szegénységb l. Rió nem oldott meg mindent, Johannesburg sem fog. Semmilyen 

Világtalálkozó nem képes erre. Ez a Világtalálkozó képes azonban valamivel jobbá tenni világunkat, és 
jobbá is fogja tenni azt. 

Itt ma meger sítem, hogy az Egyesült Királyság ebb l teljes mértékben kiveszi részét. A 
fejl dés számunkra mindennél fontosabb. Afrika a szenvedélyem. Az államadósságok 
elengedésére büszkék vagyunk, de tudjuk, hogy itt többet kell tennünk. Űüszkék vagyunk azon 
forrásokra, melyeket adományként juttatunk a rászorulóknak, a jöv ben még többet szeretnénk 
adni, és adni is fogunk. Űüszkék vagyunk arra, hogy túlteljesítjük a Kiotóban kit zött célokat, 
de még tovább kell lépnünk. 
Vannak olyan konkrét megállapodások, amelyek ezen a csúcstalálkozón elérhet k: a 
szegénységr l, az oktatásról, a halállományokról, a vegyi anyagokról, a közegészségügyr l és 
az él világról. De ezeken túlmen en meg kell mutatni az irányt. Szabadabbá kell tennünk a 
világkereskedelmet, és ennek magában kell foglalnia a fejlett országok piacainak a fejl d  
országok termékei el tt – f ként a mez gazdasági termékek el tt – történ  megnyitását. Ez 
szabad és fenntartható fejl dést, továbbá pártatlan globalizációt jelent, biztosítva ezzel a 
kereskedelem el nyeinek egységes elosztását. Ez az Afrikával való partnerség hasznosítását is 

jelenti. Nagy-Britannia 2006-ig felemeli az Afrikának nyújtott éves fejlesztési támogatásának 
mértékét 1 milliárd angol fontra és a többi ország támogatását ő0 százalékkal növeli. Ez nem 
jótékony adakozás. Ez a közös jöv nkbe való befektetés. A szegénység nyilvánvalóan a 
szegényeket sújtja a legjobban. Ugyanakkor azonban sújtja az iparosított nagyvilágot is azzal, 
hogy megfosztja ket a szegényebb nemzetek tudásától és tapasztalataitól. Ez azt is jelenti, 
hogy megváltoztatjuk azt, ahogy az er forrásokat felhasználjuk, különösen az energiát. (..)  
Ismerjük a problémákat. Ismerjük a megoldásokat. Együtt, egy világként, meg kell találni az 
akaratot, hogy elérjük azok megvalósulását. 

Európai Bizottság:  
Romano Prodi, a Bizottság elnöke 

A multilaterális együttm ködés figyelemreméltó fejl dést hozott az elmúlt években: a Dohai 
Kereskedelmi Konferencia és a Monterrey-i Fejlesztés Finanszírozási Konferencia 
tagadhatatlan sikernek bizonyult, és a Globális Egészségügyi Alap, amelyet a fert z  
betegségek megel zésére hoztunk létre, m köd képes. Itt, Johannesburgban a mércét 
magasabbra kell tennünk. Nagyobb el rehaladásra van szükség a szegénység enyhítése és a 
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környezet pusztulásának megállítása érdekében. Együtt kell cselekednünk, hiszen ez az 
egyedüli kiút. 
A lakosságnak, itt és a nagyvilágban mindenhol, kételyei vannak a globalizációval 
kapcsolatban. Azt tudják, hogy az áruk, szolgáltatások, a t ke és emberek szabad áramlása 
vagyont kovácsol gazdaságaink számára. Ezzel egyidej leg azonban aggodalmukat fejezik ki a 
növekv  aránytalanságok, a környezet és a pénzügyi piacok stabilitásának hiánya miatt. (..) 
Együttesen meg kell nekik mutatnunk, hogy képesek vagyunk a globalizáció erejét kordában 
tartani, reményt kell adnunk a szegényeknek, és meg kell riznünk Földünk természeti forrásait 
és szépségét. (..) Európa legutóbbi fél évszázados tapasztalatára alapozva szeretném az 
elszántság és szolidaritás üzenetét közvetíteni ennek a konferenciának. Az elszántságot, amivel 
az integrációt folytattuk Európában, az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság 
vezérelték. A szolidaritás az Európai Unió 80 millió új polgárára terjeszti ki a virágzás és 
stabilitás körzetét. Ugyanebben a szellemben kívánjuk el segíteni a béke és fejl dés 
terjeszkedését határainkon túl is, kiváltképpen Afrikában és a Földközi-tenger medencéjében. 
Az el rehaladás a Rió óta eltelt tíz évben lassú volt. (..) A Millenniumi űsúcstalálkozón 
azonban ambiciózus célokat állítottunk magunk elé a szegénység leküzdésére. Ezeket a célokat 
el lehet, és el is kell érnünk. Ennek a konferenciának konkrét módozatokat kell találnia arra, 
hogy hogyan. Ha ütemtervet állítunk a célok mellé, az már része a megoldásnak. (..) Ötven év 
múlva a Földön 9 milliárd ember fog élni, és a világ termelése megnégyszerez dik. Ez azt 
jelenti, hogy meg kell találnunk a kapcsolatot a gazdasági növekedés és a környezet megóvása 
között. (..)  

Az Észak és Dél között egyre kiáltóbb megosztottságot kell kihívásként magunk elé állítani. 
Ledöntöttünk egy falat Európában. Elfogadhatatlan lenne egy új fal, amely kettészelné a 
világot. Azért vagyunk itt Johannesburgban, hogy egy új egyezséget kössön Észak és Dél a 
kölcsönös bizalomra és a fenntartható fejl dés közös céljára alapozva. Ez az egyezség a 
növekedésr l, a fejl désr l, a fenntarthatóságról és a szolidaritásról szól.     
A növekedéshez kereskedelemre és befektetésekre van szükség. (..) Az EU piacai nyitottak. 
Készek vagyunk konstruktív tárgyalásokra a Doha napirend alapján a további piaci nyitásról. 
Elismerjük a mez gazdaság fontosságát a fejl d  országok számára, és tudjuk, hogy a vámok 
csökkentése nem elég. A bels  kereskedelmet eltorzító szubvenciók és mindenféle 
exporttámogatás er teljes csökkentésére is szükség van. (..) Azt javasoljuk, hogy a 
mez gazdasági politikánkon a termelés-orientációról a vidékfejlesztés irányába változtassunk. 
Európa teljesítménye a fejlesztések támogatásában a legmagasabb a világon. Az EU országok 
vállalatainak befektetései a fejl d  országokban 2000-ben elérték a világban megvalósult 
befektetések 70 százalékát. Ennél többet is tudunk tenni azonban, ha összefogunk. (..)  
Az egyezség, amit javasolok a demokrácia, a jó kormányzás és a szociális összefogás ma 
elfogadott alapjain nyugszik. A hatékonyság érdekében a jó kormányzásnak kéz a kézben kell 
haladnia a szolidaritás megvalósítható formáival. 
Múlt tavasszal Monterrey-ben új célokat vállaltunk, éspedig azt, hogy a fejlesztési támogatást 
2006-ig felemeljük a GDP 0,39 százalékára, ami mérföldk  lenne a 0,7 százalékos cél 
eléréséhez. Kijelenthetem, hogy be fogjuk tartani, amit vállaltunk, és figyelemmel fogjuk 
kísérni beteljesedését. Tudom, hogy ez még mindig nem elég, még többet kell tennünk a 
jöv ben. Már ez is jóval több forrást biztosít azonban a fenntartható fejl dés számára: 22 
milliárd Eurót 2006-ig és utána évi 9 milliárd Eurót. Ezek a pénzeszközök els dlegesen a víz, 
az energia, az élelmiszertermelés, az oktatás és az egészségügyi projektek támogatására 
fordítódnak. 
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Az iparilag fejlett országoknak olyan termelési és fogyasztási modelleket kell kifejleszteniük, 

amelyek a fenntartható fejl dést segítik el . Ehhez minden nemzetnek hozzá kell járulnia. (..) 

Az, hogy a mostani konferenciából sikertörténetet tudunk-e kovácsolni, csak rajtunk múlik. A 
történelem leckéit már ismerjük: ismerjük a sikertelenség veszélyeit a világ békéjére és 
stabilitására. De úgy gondolom, fel tudunk n ni a feladathoz, enyhíteni tudjuk a szegénységet, 
és meg tudjuk óvni Földünk él világát. 

Finnország:  
Tarja Halonen köztársasági elnök 

Hosszú utat tettünk meg együtt Rió óta, a Millenniumi űsúcstalálkozón, Dohán és Monterrey-

en keresztül Johannesburgig. A fenntartható fejl déssel foglalkozó világkonferenciáknak már 
komoly történelmük van. Régebben felállítottuk a gazdasági és a szociális fejl déshez elérend  
célokat, most a megvalósításukról hozunk Földünk meg rzését figyelembe véve döntéseket. A 
jöv  nemzedékei számára csak így biztosíthatjuk a megfelel  életet. (..) A megfelel  élet 
mindenki számára azt jelenti, hogy még a legszegényebbek is hozzájutnak az ivóvízhez, a 
közegészségügyhöz és energiához. Jelenti továbbá a lakásellátottságot és az alapvet  élelmiszer 
ellátottságot, illetve biztonságot. (..) 

A globalizáció segíthet felülkerekedni a szegénységen és er síteni a fenntartható fejl dést. A 
bel le származó el nyöket még egyenletesebben kell elosztani országok között és nemzeteken 
belül. A globalizáció nemcsak gazdasági együttm ködést jelent, hanem figyelnünk kell a 
szociális, kulturális és környezeti aspektusaira is. Globális megoldások globális etikát 
igényelnek. (..) 

A megfelel  élet mindenki számára igényli a gazdasági növekedést. A gazdasági növekedésr l 
a káros környezetei hatásokat akkor lehet leválasztani, ha fejlesztjük az emberi er forrásokat, 
és technikai újdonságokat alkalmazunk. Kevesebb energia és kevesebb nyersanyag 
felhasználásával több terméket is el állíthatunk. A Világgazdasági Fórum Finnországot az els  
pozícióba helyezte a versenyképesség és a környezeti szempontból fenntartható fejl dés 
szempontjából. Ez mutatja, hogy ezt a két szempontot igenis össze lehet egyeztetni. Készek 
vagyunk megosztani tapasztalatainkat. (..) 

Szükségünk van egy er s és jól m köd  ENSZ-re, valamint hatékonyan együttm köd  globális 
intézményekre. űsak együttesen leszünk képesek véghezvinni a közösen kit zött célokat. Így 
képesek leszünk a fenntartható fejl déshez egy olyan alapot létrehozni, amely megmentheti a 
természetet és az emberiséget.” 

Francia Köztársaság:  
Jacques Chirac köztársasági elnök 

Leég a házunk, és nem vesszük észre. A természetet megcsonkítottuk, kizsigereltük, az már 
képtelen regenerálódni, és mi mégsem ismerjük fel a helyzetet. Az emberiség szenved. Szenved 
a nem megfelel  fejl dést l, mind Északon, mind Délen, és mi mégis közömbösek vagyunk. A 
Földünk és az emberiség veszélyben van, és ezért mi mindannyian felel sek vagyunk. 
Ideje, hogy kinyissuk a szemünket. Már minden kontinensen riadót fújtak. (..) Nem mondhatjuk 

azt, hogy mi nem is tudtunk róla. Tegyünk róla, hogy a XXI. század ne legyen az emberiség 
b ne az élet ellen. Ennek fel kell ébresztenie mindannyiunk felel sségtudatát.  El ször is a 
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fejlett országok felel sségtudatát, hiszen nekik van a leghosszabb történelmük, a legnagyobb 
hatalmuk és fogyasztásuk a legmagasabb szint . Ha Földünk minden országa úgy viselkedne, 
mint az északi országok, akkor még két bolygóra lenne szükségünk, hogy ellássuk magunkat.  
Ez azonban a fejl d  országok felel ssége is. Ezeknek az országoknak el kell ismerniük, hogy 
nincs más kiút, mint, hogy kifejlesszenek egy kevésbé környezetszennyez  növekedési 
stratégiát. 
Tíz évvel Rió után nincs okunk az ünneplésre. Az Agenda 21 megvalósítása egy hosszú és 
fáradalmas procedúra. A cselekvés hiányára való felfigyelésnek el kell vezetnie bennünket itt 
Johannesburgban ahhoz, hogy a fenntartható fejl dés érdekében egy globális egyezséget 
kössünk. Egy egyezséget, amely a fejlett országokat egy ökológiai, egy termelési és fogyasztási 
forradalom irányába vezényli. Egy olyan egyezséget, amely rákényszeríti ket arra, hogy 
cselekedeteiken keresztül szolidaritást vállaljanak a szegényebb nemzetekkel. Egy olyan 
egyezséget, amelyet Franciaország és az Európai Unió kész elfogadni. Egy olyan szövetséget, 
amelynek segítségével a fejl d  világ a helyes kormányzás és a tiszta fejl dés útjára léphet. 
Öt kiemelt terület áll el ttünk.  
Az els  az éghajlatváltozás. Az emberi tevékenység kezdte el. Ez egy teljes bolygószint  
tragédiával fenyeget minket. (..) Innen Johannesburgból egy felhívást kell intézni minden 
iparilag fejlett országhoz, hogy ratifikálják, és tartsák be a Kiotói Jegyz könyvet. (..) A 

második tevékenységi terület a szegénység felszámolása. A globalizáció korában a tömeges 
szegénység felháborító és kétségbeejt . Használjuk fel a Dohában és Monterrey-ben hozott 

döntéseket. Növeljük a fejlesztési támogatást, hogy elérjük a GDP 0,7 százalékát az 
elkövetkezend  tíz évben. (..) A harmadik terület a változatosság. Az él világ változatossága 
valamint a kulturális változatosság, mint az emberiség közös öröksége, veszélyben van. A 
válasz a változatossághoz való jog megformálása és az etikához tartozó jogi elkötelezettség. A 

negyedik terület a termelési és a fogyasztási modellekkel kapcsolatos. Szükség van arra, hogy 
az üzleti világgal együttm ködve kifejlesszünk olyan rendszereket, melyek takarékosabban 
bánnak a természeti forrásokkal, és kevesebb mellékterméket és szennyez anyagot bocsátanak 
ki magukból. (..) Az ötödik terület a globalizáció globális irányítása. Ideje elismertetnünk azt, 
hogy vannak globális közös javak, amelyekkel közösen kell gazdálkodnunk. Ideje, hogy 
felismerjük az emberiség közös igényeit, és azokat az egyes országok igényei elé helyezzük. 
A nemzetközi akció biztosításához szükség van, amint azt már Monterrey-ben említettem, egy 
Gazdasági és Szociális Űiztonsági Tanácsra. A környezet megfelel bb kezelésére és a Riói 
Alapelvek megfelel  betartása érdekében szükség van egy Környezetvédelmi Világszervezetre. 
A „Feladatok a XXI. századra” program és a Johannesburgi űselekvési Terv betartását 
figyelemmel kísérend , Franciaország javasolja, hogy a Fenntartható Fejl dési Űizottság legyen 
megbízva a pártatlan szakért k általi értékelés feladatával. Franciaország kész arra, hogy az 
els  legyen azok között, akiket ezen a módon értékelnek. 

Holland Királyság:  
Jan Peter Balkenende miniszterelnök 

Legyünk el ször is tisztában törekvéseinkkel. Ambíciókat állítottunk fel erre az évezredre. 
Most pedig további, életbevágóan fontos feladatokat állítottunk fel, éspedig a 
közegészségügyr l és a vegyi anyagokról. (..) Legyünk tisztában az él világ változatosságával 
is. Legyünk tisztában az alapelveinkkel. A Riói Alapelvek, az emberi jogok és az alapvet  
szabadságjogok megkérd jelezhetetlenek, n k és férfiak számára egyaránt. Legyünk 
határozottak. Az oktatás is egy jog, és a legjobb befektetés a jöv  generációjába. A lányoknak 
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és fiúknak egyaránt el kell végezniük az általános iskolát. A Külföldi Fejlesztési Támogatás 
(ODA) pénzügyi keretein belül növelni fogjuk az oktatásra jutó pénzt 6 százalékról 1ő 
százalékra. A következ  az elkötelezettségünk a szolidaritás mellett. (..) A holland bruttó 
nemzeti termék 0,7 százalékát továbbra is a fejlesztési támogatásokra fordítjuk, 0,1 százalékát 
pedig a nemzetközi környezetvédelmi politikára. 

Legyünk tisztában az üzlettel. Az üzlet jóval nagyobb pénzeket képes megmozgatni, mint a 
fejlesztési támogatásra szánt összegek. A befektetési terveknek fenntarthatónak kell lenniük. A 
munkaadóknak megfelel  munkakörülményeket kell kínálniuk, meg kell felelniük a 
környezetvédelmi normáknak, és a korrupció minden formáját üldözniük kell. Támogatni kell 
az üzleti tevékenységet, és törekedni kell az elszámoltathatóságra. (..)     

A jöv ért közös felel sséget viselünk. Ezért én úgy vélem, hogy a civil társadalom 
partnerségére és részvételére is szükségünk van. A kormányok akcióit támogathatják. A 
felel sséget is lehet differenciálni. A környezet pusztulása nagy részben a mi számlánkra 
írható. Ezért nekünk kell támogatnunk a fenntartható termelést és fogyasztást. A nem 
fenntartható támogatások reformja hozzájárul ehhez. 

Az élelmiszer biztonság eléréséhez és a szegénység leküzdéséhez meg kell reformálnunk a 
mez gazdaságunkat. A fejl d  országoknak profitálniuk kell a mi piacainkhoz való 
hozzáférésb l. (..) Hollandia továbbra is a vízre és az energiára fog koncentrálni, de támogatja a 
fenntartható mez gazdaság és a biológiai sokféleség területén hozott intézkedéseket. (..)  

Indonézia: Megawati Soekarnoputri  
köztársasági elnök 

(..) A Rio de Jaineróban megtartott űsúcstalálkozó kulcsfontosságú megállapodásokra jutott a 
fenntartható fejl dés terén. Azóta igazi el rehaladást értünk el a környezetvédelem területén. 
Ennek ellenére a környezet pusztulásának veszélye nem csökken. (..) 

Tíz év telt el Rió óta, de még mindig szegénységb l menekül  embereket látunk, akik a jobb 
élet reményében a falusi körzetekb l a túlzsúfolt nagyvárosokba özönlenek. Emberek milliói 
küszködnek a túlélésért úgy, hogy közben a természetet teszik tönkre, és nem veszik 
figyelembe a jöv  generáció szükségleteit. Eközben a másik féltekén a termelés és a fogyasztás 
oly mértékben meglódult, hogy az ma már nem fenntartható. 

Hiszem, hogy a probléma f  oka a politikai akarat hiánya volt a „Feladatok a XXI. századra” 
program megvalósítását illet en. Ezért ennek a csúcstalálkozónak a f  kihívása az, hogy ezeket 
megoldja, éspedig integrált és átfogó módon. Ha netán a f bb témakörökben nem tudunk végs  
következtetést levonni, akkor az azt jelenti, hogy a fenntartható fejl dés egész felvázolása csak 
szózat és elképzelés volt. (..) 

A Riói Alapelvek és a „Feladatok a XXI. századra” program megvalósítása érdekében Dohában 
úgy döntöttünk, hogy további lökést adunk ahhoz, hogy egy átlátható, méltányos, szabályozott, 
kiszámítható és nem diszkrimináló sokoldalú kereskedelmi rendszert hozzunk létre. Monterrey-

ben viszont megegyeztünk abban, hogy jobb kereteket teremtünk a fejl dés finanszírozására, 
amelyek között a fejlett országok vezet i meger sítették, hogy országuk GDP-jének 0,7 
százalékát támogatásokra fogják fordítani. Ezen túlmen en azt is kijelentettük, hogy a jó 
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kormányzás nemzeti és nemzetközi szinten kulcsfontosságú a fenntartható fejl dés céljainak 
eléréséhez. 
Miközben elfogadjuk ezt a kihívást, azt is figyelembe kell vennünk, hogy teljesítménybeli 
különbségek vannak fejlett és fejl d  országok között. (..) 
Továbbá, figyelembe kell vennünk a globalizációnak a fejl d  országokra gyakorolt igen er s 
hatásait. A vele járó lehet ségek ellenére a globalizáció kihívásai megnehezítették az általa 
nyújtott el nyök és javak kihasználását. 

Írország:  
Bertie Ahern miniszterelnök 

űsúcstalálkozónknak több nagyon fontos prioritásra kell koncentrálnia. Szeretném 
hangsúlyozni a következ ket. A Millenniumi Fejlesztési űéloknak kell a ténykedésünk 
középpontjában állnia. Johannesburg f  célja a fenntartható fejl désen keresztül a szegénység 
enyhítése. Üdvözlöm a konferenciának a szegénység felszámolására való összpontosítását. 
A partnerség alapján kell el rehaladnunk. (..) A globalizáció el nyeit csakis a fenntartható 
termelés és fogyasztás iránti közös elkötelezettségen keresztül lehet legjobban megosztani. (..) 
Jelent sen növelt ODA-ra van szükség céljaink eléréséhez. Az 1990-es években eszközölt 
ODA támogatások csökkenése szégyenletesnek, indokolatlannak és a Rióban vállaltakkal nem 
konzisztensnek nevezhet . Újból meger sítem, hogy Írország elkötelezett abban, hogy 2007-ig 

eléri az ENSZ által kit zött célt, és bruttó nemzeti termékének 0,7 százalékát az ODA-ra 

fordítja. (..) Keményen kell dolgoznunk, hogy id ben és sikeresen tudjuk teljesíteni a Dohai 
Fejlesztési Fordulóban elfogadottakat, és egy igazságos világkereskedelmet tudjunk létrehozni. 
űselekednünk kell azért, hogy a Dohában fogadott ígéreteinket teljesítsük. Többet, még többet 
kell tennünk azért, hogy az eladósodás terhét levegyük a szegény, súlyosan eladósodott 
országok válláról. Írország elvben támogatja adósságaik eltörlését. (..) Minden fejlesztésre 
szánt forrást a leghatékonyabban kell felhasználnunk. Minden hivatalos fejlesztési 
támogatásnak teljesen függetlennek kell lennie a nemzeti kereskedelmi érdekekt l. (..) 
Továbbá messzemen en támogatom az egészségügyre, – kiváltképpen a szegények által 
hordozott betegségeket, legf képpen a HIV/AIDS betegséget illet en, – az élelmiszer 
biztonságot szolgáló mez gazdasági kutatásokra, az állattartásra, az erd gazdálkodásra és a 
vízellátásra szánt megnövelt támogatásokat. Új technológiákat kell kifejlesztenünk. (..) 

10 évvel ezel tt Rió ellátott minket a fenntartható fejl désr l szóló jöv képpel: a mi dolgunk, 
hogy ezt a képet valóra váltsuk. Amire most sürg sen szükségünk van, az a cselekedet. 
Johannesburgnak kezdeményeznie kell a fenntartható fejl déssel kapcsolatos ténykedés 
évtizedét. 

Japán: Junichiro Koizumi  
miniszterelnök 

űsatlakozva más országok illusztris vezet ihez eljöttem Johannesburgba, hogy a mindenki 
számra fenntartható fejl déshez szükséges tennivalókat megfogalmazzuk. (..) Japán 
nyersanyagokban szegény ország, mégis azzá vált, ami ma, és ezt csakis az emberi er forrásai 
erejének köszönheti. Óriási hangsúlyt fektetett az oktatásra, mint a fejl dés alapjára. (..) Az 

egészségügy az oktatáshoz hasonlóan szükséges az emberek számára, hogy felismerjék saját 
képességeiket. 
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A kereskedelem el mozdítása életbevágóan fontos a fejl d  országok számára. Japán növelni 
fogja a kereskedelemhez kapcsolható kapacitás-építési támogatását. Ezzel egyidej leg meg 
fogjuk vizsgálni a fejl d  országokból származó vámmentes és kvótamentes termékek 
skálájának b vítési lehet ségét a jöv  pénzügyi évt l kezdve. A gazdasági növekedés másik 
legfontosabb mozgatórugóját a beruházások jelentik. (..) Annak érdekében, hogy a súlyosan 
eladósodott szegény országok megfelel  gazdasági politikát tudjanak alkalmazni, Japán a G-8-

ak által nyújtott támogatás több mint egy negyedét adta a súlyosan eladósodott nemzetek 
számára. (..) Japán elhatározta, hogy kiterjeszti a sürg s élelmiszer ellátmányok formájában 
nyújtandó támogatást, és 30 millió dollárt adott, hogy megmentse a dél-afrikai gyermekeket az 

éhezést l. (..) 

Felhívom minden nemzet, nemzetközi és nemzeti szervezet figyelmét, hogy együtt kell 
m ködniük annak érdekében, hogy Dél-Afrika az igazi “Jóreménység foka” legyen, amely 
megmutatja a fenntartható fejl déshez vezet  utat az emberiség számára. 

Kanada: Jean Chrétien  
miniszterelnök 

Ez a űsúcstalálkozó egy kritikus mérföldkövet jelent. A nemzetek közössége azért jött 
Johannesburgba, hogy közös konszenzus alapján megtegyék a szükséges lépéseket a 

legalapvet bb közös kötelességünk teljesítésére: tisztább és egészségesebb világot teremteni 
gyermekeink és a jöv  generációi számára. 1987, a Közös Jöv nk cím  kiadvány megjelenése 
óta a fenntartható fejl dés koncepciója az elit megbeszélésekt l a nemzetközi tárgyalások 
napirendjének középpontjába került. A változás sebessége azt a tényt tükrözi, hogy a 
fenntartható fejl dés tulajdonképpen a bolygónk sorsát fogja meghatározni. (..) 
Kanada úgy véli, hogy a világon minden embernek keresnie kell a szerepét egy jobb jöv ben. 
Igaz reményt kell táplálniuk a jobb jöv ben. Ebben a tekintetben el kell ismernünk, hogy a 
megfelel  környezetvédelmi tevékenység, a béke és biztonság, a jó kormányzás, az emberi 
jogok betartása és a jogállam léte mind szükséges feltétele a fenntartható jöv nek. 
Ezért az ez évi kanadai konferencián a G-8-ak elkötelezték magukat egy új afrikai 
partnerkapcsolat mellett. A partnerség részeként és a pénzügyi kereteinken belül Kanada 6 
milliárd dollárt kíván ő év alatt az afrikai fenntartható fejl dés támogatására fordítani. 2010-t l 
megduplázzuk a fejl dés támogatására szánt összeget. Űejelentettük továbbá ezen a 
konferencián, hogy több mint a kétszeresére emeljük az UNEP Környezetvédelmi Alapjának 
adott éves támogatásunkat. 
A fejl d  országok nem lesznek képesek kiemelkedni a szegénységb l, ha nem juthatnak még 
szélesebb körben a világkereskedelem piacaihoz.  2003. január elsejét l Kanada megszünteti a 
vámot, valamint a kvótakorlátozást a fejl d  országokból származó csaknem valamennyi 
termékre. A gazdag nemzetek mez gazdasági szubvenciói továbbra is alapvet  akadályt 
jelentenek. Felhívjuk ezen nemzeteket, hogy mihamarabb szüntessék meg az el bb említett 
szubvenciókat. 

Kínai Népköztársaság:  
Zhu Rongji miniszterelnök 

A fenntartható fejl dés a világ minden országa számára dönt  fontosságú és sürget  feladat. 
Tíz évvel ezel tt a világ országainak vezet i Űrazíliában, Rio de Janeiróban gy ltek össze, és 
fektették le a fenntartható fejl dés alapelveit és akcióprogramjait. Azóta a nemzetközi közösség 

és a nemzetek kormányai komoly és fáradhatatlan er feszítéseket tettek a Riói Nyilatkozat és a 
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„Feladatok a XXI. századra” program végrehajtása érdekében. Fontos lépéseket tettek a 
gazdaság, a lakosság, a természeti források és a környezet harmonikus fejl dése érdekében. 
Továbbá több regionális és bilaterális együttm ködés keretében kísérelték meg a nagyobb 
jelent ség  környezetvédelmi fejlesztések kivitelezését. Mindeközben a környezet pusztítása 
világszerte visszafordíthatatlanul halad el re. Eközben a régóta éget  problémák – mint a 

szegénység, az éhínség, a természeti er források pazarlása, a környezet rombolása – 

megoldatlanul maradtak, s abnormális éghajlatváltozások, ivóvízhiány, a HIV/AIDS terjedése 
és további új fenyegetések bukkantak fel. 
Ahogy a gazdasági globalizáció halad el re, Észak és Dél közötti szakadék a szétnyíló ujjak 
közötti távolsághoz hasonlóan egyre csak nagyobbodik. További különös figyelmet érdemel, 
hogy a terrorista támadások, a regionális konfliktusok, a határokon átnyúló b nözés, az 

elharapódzó drogkereskedelem és más, a békét és biztonságot veszélyeztet  tevékenységek 
továbbra is igen komolyak. A kihívás és a nyomás, ami a nemzetközi közösségre nehezedik, 
nyilvánvalóan inkább n , mint csökken. A fenntartható fejl désnek a „Feladatok a XXI. 

századra” programban lefektetett megvalósítása még nehéz és hosszadalmas. (..) 
Most felhasználom az alkalmat, hogy ismertessem javaslataimat. (1) Tovább kell mélyítenünk a 
fenntartható fejl désr l szóló ismereteinket. A fenntartható fejl dés egy teljesen új 
világszemlélet, amelyet az UNűED fogalmazott meg Rióban, s amely radikálisan eltér a 
fejl dési modell hagyományos koncepciójától. (..) (2) Valamennyi nemzet egyesített 
er feszítése szükséges ahhoz, hogy a fenntartható fejl dés megvalósítható legyen. A közös 
fejl désnek kell a f  célnak lennie, és egy új, a kölcsönös tiszteleten, a méltányosságon és 
kölcsönös el nyökön alapuló partnerséget kell létrehozni.  Az UNűED által Rióban lefektetett 
alapelvekhez ragaszkodni kell, legf képpen pedig ’a közös, de megkülönböztetett felel sség’ 
elvéhez. (..)  (3) Er síteni kell a tudományos és technológiai együttm ködést a fenntartható 
fejl dés érdekében. (..) (Ő) Fel kell vállalnunk egy olyan új nemzetközi gazdasági környezet 
megteremtését, amely segíti a fenntartható fejl dést. A globálisan fenntartható fejl déshez egy 
egységes, egyenl  alapokon nyugvó, új nemzetközi gazdasági rendre és egy új 
világkereskedelmi rendtartásra van szükség. (..) A nemzetközi közösségnek teljesen meg kell 
értenie a fejl d  országok nehézségeit a támogatások, a kereskedelem és az adósságok 
területén, és megfelel  lépéseket kell tennie, hogy a saját piacukat véd  különböz  
korlátozásokat megszüntessék. A fejlett országoknak a kereskedelmi korlátozások 
megszüntetésével piacaikhoz nagyobb hozzáférést kell biztosítaniuk. A fejl d  országoknak 
aktívan részt kell venniük a nemzetközi együttm ködésben és versenyben abból a célból, hogy 
folyamatosan fejleszthessék a fenntartható fejl dés megvalósítására irányuló képességüket. (..) 
(5) A fenntartható fejl dés nem jöhet létre világbéke és stabilitás nélkül. (..) Minden államok, 
nemzetek és régiók közötti konfliktusnak békésen véget kell vetni, és az er  alkalmazását 
minden esetben el kell vetni. 

Lengyel Köztársaság:  
Aleksander Kwasniewski köztársasági elnök 

Tíz év telt el a Riói Föld űsúcs óta. Az ott elfogadott dokumentumok a résztvev k 
elhatározását fejezték ki, arra nézve, hogy Földünk minden lakójának egyforma 
hozzáférhet sége legyen az élelemhez, a javakhoz és szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz, a 

munkához és az egészségügyi ellátáshoz. Sajnos, a fent említett célok eléréséhez az 
er feszítések nem voltak elegend ek az elmúlt egy évtizedben. A negatív tendenciák nemhogy 
csökkentek, inkább er södtek. Itt a folyamatosan mélyül  szakadékról beszélek a “gazdag 
Észak” és a “szegény Dél” között, amely több tényez  következménye. (..)  
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Ma már az együttes tenni akarás melletti elkötelezettség nem elég, hogy legy zzük ezeket a 
fenyegetéseket. Itt az ideje, hogy ténylegesen tegyünk is valamit. Mindannyian felismerjük azt, 
hogy világszerte összehangolt és hatékony er feszítéseket kell tenni a stabil gazdasági 
növekedés, a szociális fejl dés és a környezet megóvása érdekében. Lengyelország bátran tesz 
hasonló lépéseket, habár saját magának még a rendszerváltásból adódó problémákat is meg kell 
oldania. (..) 

A történelmünkb l adódóan mi sem lehetünk közömbösek a bolygónkon a gazdaság 
rétegez désével szemben. A lengyel nép jól tudja, hogy a globális problémákat nem lehet 
megoldani egy új fal felhúzásával, amely mögött a gazdagok megvédik magukat a szegények 
ostromával szemben. Az izoláció és a közömbösség a bajbajutottak problémáival szemben 
nemcsak teljesen hatástalan, de mindenek felett morálisan elfogadhatatlan. Ezeket a 
problémákat nem lehet megoldani terrorakciókkal vagy er szakos cselekményekkel, amelyeket 
sohasem lehet a szegények és elnyomottak jogaiért vívott harcként legalizálni. Azt sohasem 
szabad elfelejtenünk – amit a Riói Nyilatkozat els  alapelve lefektet –, hogy mindig az 

emberek állnak a fenntartható fejl dés középpontjában. (..) 
A globális méret  problémák megoldásához nem csak nemzetközi összefogás szükséges, 
hanem az új lehet ségek felismerése is. Ma már tudjuk, hogy a katasztrófákról szóló 
jövend mondások szerencsére nem igazolódnak be, és a Földet nem veszélyezteti a 
túlnépesedés, de szembe kell néznünk az öreged  társadalmak okozta új problémával. (..) 
A világ egy gyakorlati programot vár a Johannesburgi konferenciától, amellyel a megfelel  
szándékokat és célokat valóra válthatjuk. (..) Ezért Johannesburgnak egy közérthet  jelzést kell 
a világ felé küldenie, éspedig azt, hogy –  a környezeti veszélyek elhárítása, a szegénység, az 
éhínség felszámolása, a betegségek megel zése érdekében – tudjuk mit kell tennünk, meg is 
akarjuk, és együtt meg is fogjuk azt tenni, szolidaritásban! 

Mexikó Egyesült Államok:  
Vicente Fox Quesada köztársasági elnök 

Tíz évvel ezel tt a nemzetközi közösség globális jelleg  határozatokat fogadott el. A környezet 
és természeti források vészesen tovább romlanak és a fejl dés érdekében szervezett nemzetközi 
összefogás talajt vesztett a népek nagy részének érdekeivel szemben. Ideje gyorsítani a tempót, 
és sürg s intézkedéseket hozni. Ki kell használnunk a jelenlegi Johannesburgi űsúcstalálkozó 
által adott lehet ségeket, amely konferencia az els  er feszítés egy globális fenntarthatósági 
modell felállítására ebben az évezredben. (..)  
A pár hónapja, a Monterrey-i Konferencián, Mexikóban elért megállapodások jelentik az els  lépést a 
fejlesztési támogatások mértékének növelése és a fenntartható fejl dés új finanszírozási 
mechanizmusainak keresése területén. Ennek az er feszítésnek tartalmaznia kell a források hatékony, 
átlátható és elszámoltatható felhasználása melletti elkötelezettségünket. Továbbá tartalmaznia kell a 
harcunkat az egyenl tlenséggel és szegénységgel szemben a bolygó minden kevésbé fejlett országában. 
Kétségtelenül ezen országok külföldi tartozásai jelentik számukra a legnagyobb akadályt a fenntartható 
fejl dés irányában történ  el rehaladásukban. Együttesen kell foglalkoznunk ezzel a problémával, és 
egy új, a fenntartható fejl dés érdekében létrehozott partnerséget kell kialakítanunk. (..) 

Mexikó számára a környezet megóvása és a természeti források védelme már a nemzetbiztonság ügyét 
képezi, hiszen a környezet pusztulása már kihatással van az ország növekedési potenciáljára. (..) Az 
emberiség iránt érzett felel sségtudatunkból adódóan elköteleztük magunkat – más nemzetekhez 
hasonlóan – a biológiai sokféleség meg rzése mellett, azaz 2010-re nagymértékben szeretnénk 
visszafogni a biológiai sokféleség csökkenését. (..) 
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A fenntartható fejl dés integritásának biztosítása érdekében elismerjük, hogy a szegénység 
felszámolásában nagy szerepe van az egészségügynek. Ezért Mexikó elkötelezte magát a szegénység 
ellen vívott harcban. Fontos, hogy befektetéseket eszközöljünk az egészségügybe, amely 
kulcsfontosságú eleme a fenntartható fejl désnek, mint azt a Monterrey-i Nyilatkozat is leszögezi. 

Német Szövetségi Köztársaság:  
Gerhard Schröder szövetségi kancellár 

Környezet és fejl dés – ez volt az ígéret 1992-ben Rióban. A szegénység sikeres felszámolása 
nélkül nem lehet globális környezetvédelem, sem hosszantartó béke. Az Európai Unió államai 
növelni fogják támogatásaikat a szegénység felszámolására, nevezetesen 2006-ig a jelenlegi 26 

milliárd Euróról 3ő milliárd Euróra. (..) 
A szabad, akadálytalan globális piaci hozzáférés a fejl d  országok számára legalább olyan 
fontos, mint a pénzügyi támogatás. Ez vonatkozik a piac-torzító hatású mez gazdasági állami 
szubvenciók eltörlésére is.  
A döntéseknek, amelyeket itt Johannesburgban hozunk, a gazdasági globalizációt a fenntartható 

fejl dés irányába kell elmozdítaniuk. 
Egyúttal azonban foglalkoznunk kell olyan alapvet  kérdésekkel is, mint az emberek ivóvíz 
ellátása. 
Nem szabad a reményt elvenni az emberekt l. Azt várják t lünk, hogy kézzel fogható fejl dést 
produkáljunk. Kötelességünk, hogy jobb életkörülményeket teremtsünk ebben az egy világban, 
és megóvjuk az emberiség élethez szükséges természeti forrásait. 

Nigéria:  
Olusegum Obasanjo elnök 

A Rióban 1992-ben megtartott ENSZ Környezet és Fejl dés Konferencia az emberiség számára 
egy jobb jöv  reményét nyújtotta. Azon a űsúcstalálkozón a világ nemzeteinek vezet i 
egyértelm en elkötelezték magukat nemcsak az emberek életkörülményeinek javítása, hanem 
Földünk ökológiai rendszerének a további pusztulástól való megóvása mellett is. Tíz évvel Rió 
után nyilvánvaló, hogy a remények, amelyeket Rió ébresztett, nem teljesültek, és ez mindennél 
jobban Afrikában látszik, ahol a gazdasági és szociális mutatószámok még sötétebb képet 
festenek, mint 1992-ben. Ezért e űsúcstalálkozó f  célja az, hogy átfogóan értékeljük és 
felülvizsgáljuk a „Feladatok a XXI. századra” program megvalósítását, és kijelöljük a jöv  
tennivalóit. A Fenntartható Fejl dési Világtalálkozó Végrehajtási Terve, amelyet a jelen 
űsúcstalálkozó végén fogunk elfogadni, egy összegzése lesz a „Feladatok a XXI. századra” 
programban, a Millenniumi űsúcstalálkozón, a Dohában és Monterrey-ben vállalt 
elkötelezettségeinknek. 
Reméljük, hogy a felsorolt konferenciákon vállalt elkötelezettségek elegend ek lesznek ahhoz, 
hogy a fejl d  országokat a fenntartható fejl dés helyes pályájára állítsuk. Úgy gondoljuk 
azonban, hogy amíg az országok küls  adósságainak terhe fennmarad, addig a fejl dés er sen 
korlátozott lesz. A szegénység ellen vívott küzdelem nem csak a legnagyobb mai kihívás az 
emberiség számára, hanem a fenntartható fejl dés egyik el feltétele is. Számunkra Nigériában 
és még sok más afrikai ország számára is az els  lépés a szegénység felszámolása felé az 
élelmiszer-ellátás biztosítása. (..) Mialatt mi itt ebben a csodálatos teremben ülésezünk, odakint 
emberek milliói halnak meg táplálékhiány és betegségek miatt. Az  haláluk 
megakadályozható, és biztosan tehetünk ellene valamit, ha tényleg készek vagyunk cselekedni. 
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(..) Megelégedettséggel állapítom meg, hogy a Végrehajtási Terv dokumentuma, amelyet 
nemsokára elfogadunk, tartalmazza az Új Partnerség Afrika Fejl déséért (NEPAD) számára 
szánt támogatást, amelyet három lábra helyeztünk, a tulajdonjogra, a partnerségre és a 
felel sségre. (..)  
Ma az egész világ itt van velünk Johannesburgban, hogy tanúja legyen az itt deklarálandó 
eltökélt kötelezettségvállalásunknak. Űár a megvalósítás volt a hasonló múltbeli 
kötelezettségvállalások elrontója, a szavak és cselekedetek között tátongó szakadék el idéz je. 
Kívánjuk, hogy johannesburgi sikerünket tíz év múlva annak alapján ítéljék meg, hogy e 
történelmi városban tett ígéreteinket mennyire tudjuk valóra váltani. 

Románia:  
Ion Iliescu köztársasági elnök 

A fenntartható fejl désr l szóló átfogó és cselekvésorientált vitánk két kulcsszava a 
megvalósítás és a partnerség. Még jól emlékszem arra, hogy milyen üzleti szellemben és 
elszántsággal készítettük a jöv t vázoló dokumentumokat tíz évvel ezel tt a Riói Föld 
űsúcson, és arra, hogy azok milyen lelkes válaszokat váltottak ki. A nem teljesített 
várakozások ellenére be kell vallanunk, hogy azóta nagyon sok hasznos dolgot megtanultunk, 
és sok fontos területen igazi fejl dés ment végbe világszerte, f leg a fenntartható fejl dés 
szerkezeti, jogi, intézményi elemeinek kiépítését tekintve. Azóta egy új, reális szemlélet lépett 
életbe, amelyet a tapasztalat irányít, a prioritások jobb megértése és a tennivalókhoz való 
gyakorlatiasabb hozzáállás jellemez. (..) A cselekvés ideje most van! Amint arra az ENSZ 
f titkára, Kofi Annan is rámutatott, a kulcsszó számunkra a felel sség. Felel sség a sebezhet k 
és az elnyomottak iránt, felel sség a bolygónk iránt és felel sség a jöv  iránt. (..) 
A tapasztalat megtanította nekünk, hogy a kormányok egyedül, akármilyen felkészültek is, nem 
képesek sikeresen megbirkózni a globalizáció korában a mai világ ijeszt  összetettségével. 
Természetesen a nemzeti kormányok viselik az els dleges felel sséget a helyes kormányzást és 

racionális kockázat-kezelést, valamint az olyan beavatkozásokat illet en, amikor a piaci er k 
önmagukban nem képesek a várt eredményt hozni. Ahhoz azonban, hogy valóban 
összekapcsolhassuk a fenntartható fejl dés három f  alkotóelemét – a gazdasági, a szociális és 
a környezeti elemet – jóval szélesebb látókör  megközelítésre van szükség, amelybe be kell 
vonni a magánvállalkozásokat, a tudományos és akadémikus közösséget, a civil társadalom 
különböz  rétegeit, a médiát, az állampolgárok csoportjait és az érdekelt magánszemélyeket. 
(..) 

Mint az EU egyik tagjelöltje, Románia osztja és támogatja azokat a nézeteket, amelyeket az 
Európai Unió készített erre a űsúcstalálkozóra. Ki szeretném emelni a javaslat bölcsességét, 
miszerint lépéseket kell tenni a fenntartható fejl dés céljainak megvalósításához az intézményi 
kapacitás meger sítése érdekében, mind nemzeti, mind nemzetközi szinten. 
Jó látni azt, hogy nemzetközi szervezetek fokozatosan felfigyelnek a tagországok felhívására, 
hogy még több összetartó er  legyen a fenntartható fejl dés érdekében végzett globális 
tevékenységekben. Amikor az emberiség még mindig óriási kihívásokkal áll szemben, az 
ENSZ megfelel  fórumot kínál a problémák megtárgyalására és az orvoslásához szükséges 
tennivalókra. Ezért érdemes egy még komolyabb szerepet szánni az ENSZ Gazdasági és 
Szociális Űizottsága számára, valamint a Világkereskedelmi Szervezet és a Űretton Woods-i 

intézmények számára, hogy összefogják a f  tevékenységeket a XXI. század kezdetén. F  
céljaik között kell lennie a szegénység és a komoly gazdasági egyenl tlenségek enyhítésének, 
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valamint a források megfelel  elosztásának a fenntartható fejl dés Johannesburgi Agenda 
szerinti megvalósítása érdekében. 

Svédország:  
Göran Persson miniszterelnök 

Meg vagyok gy z dve arról, hogy a fenntartható fejl dés globális stratégiája igen nagy 
lehet ségeket hordoz magában. Az oktatásba, a közegészségügybe és a szociális védelembe 
való befektetés nagyon fontos a társadalmi és a gazdasági fejl dés szempontjából. Ilyen 
befektetések nem jelentenek terhet a fejl désnek, hanem inkább a növekedést indukálják. A 
nem fenntartható termelés és fogyasztás lecserélése iránti igény ösztönzi az új találmányokat, 
az új üzleti lehet ségeket és az új munkalehet ségeket. (..) 
Képesnek kell lennünk arra, hogy azon 2 milliárd ember számára, akiknek ma nincs hozzáférési 
lehet ségük a modern energiaforrásokhoz, energiát biztosítsunk, éspedig anélkül, hogy 
növelnénk a környezetszennyezést és megváltoztatnánk él helyünk klímáját.  
Kezdeményeznünk kell az ásványi energiaforrásoknak a megújuló energiaforrásokkal való 
lecserélését. (..) Mindezt el segítené, ha 2010-ig a megújuló energiaforrások arányát 1ő 
százalékra tudnánk emelni. Az iparilag fejlett országoknak kell utat mutatniuk azzal, hogy 
megváltoztatják a termelési és fogyasztási szokásaikat, és el segítik a modern technológiák 
árucsere keretében való eljuttatását a fejl d  országokba.  Hasonló tevékenységek ösztönzésére 
a svéd kormány további 10 millió Euróval járul hozzá a Globális Környezetvédelmi Alaphoz. 

Ösztönöznünk kell az egész társadalom aktív részvételét. Kormányoknak, magánszemélyeknek, 
intézményeknek, szakszervezeteknek és magánvállalatoknak együtt kell cselekedniük, 
egyértelm  célokra, elszámoltathatóságra és utólagos nyomonkövetési lehet ségre építve. A 

változás ösztönzésének és a növekv  arányú részvételnek egyik fontos alapja az oktatás. 
Szeretném látni, hogy minél több tanár tárgyalja a mai életformának a környezetre gyakorolt 
hatásait. Az egyetemeknek a fenntartható fejl désr l és a globális túlélési lehet ségekr l 
valamennyi jelent sebb program keretében tanfolyamokat kellene tartaniuk. (..) 
Minden szinten jobb kormányzásra van szükség. A fenntartható fejl dés alapja az emberi jogok 
tiszteletben tartása, a demokrácia, a jogállam és a korrupciómentes társadalom. 
Hatékony nemzetközi együttm ködésre és a nemzetközi intézmények részér l aktív 
közrem ködésre van szükség. A nemzetközi kereskedelmi szabályoknak, a multilaterális 
környezetvédelmi egyezményeknek és a nemzetközi konvencióknak – olyan területeken, mint a 

munkaügyi el írások – egyaránt a fenntartható fejl dést és egymást kell támogatniuk. 
Életbevágóan fontos, hogy el rehaladást érjünk el a fejl d  országok számára a megnövelt 
piaci hozzáférésben, valamint a kereskedelmet torzító és a környezetre káros állami 
szubvenciók csökkentésében. (..) 

Új-Zéland:  
Helen Clark miniszterelnök 

Az új-zélandi delegáció azért jött el erre a konferenciára, hogy támogassa a fenntarthatóságot. 
(..) Mi, új-zélandiak azzal a hittel jöttünk ide, hogy a problémákat meg lehet oldani. Az 

azonban, hogy ez így legyen, jóval nagyobb nemzetközi elkötelezettséget igényel, mint eddig 
tapasztaltuk. 

Mint minden nemzet, Új-Zéland is gazdaságának növelésére törekszik. Úgy próbáljuk ezt 
megtenni, hogy az környezetileg fenntartható és szociális szempontból el nyös legyen. (..) A 
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már meglév  gazdasági, környezeti, és társadalmi stratégiáinkat vetjük össze ahhoz, hogy egy 
egységes, fenntartható fejl dési stratégiát képezzünk Új-Zéland számára. Komolyan vesszük 
nemzetközi elkötelezettségeinket, és szándékunkban áll ratifikálni minden ENSZ konvenciót, 
amely a fenntarthatóságot szolgálja. (..) 
Az elmúlt évben, Új-Zéland újrafogalmazta a fejlesztési támogatási programját úgy, hogy a 
szegénység felszámolása legyen a f  célja. Ez azt jelenti, hogy a program az egészségesebb 
élelmiszerekhez és ivóvízhez, a lakhatáshoz és az alapiskoláztatáshoz való hozzáférhet ségre 
helyezi át a hangsúlyt.  Továbbá ösztönzi a munkalehet ségek teremtését, és az er források 
fenntartható használatát, a mez gazdaságot és a kereskedelmet. A programunk támogatja a 
helyes kormányzást is, felismerve azt, hogy e nélkül fenntartható fejl dés nem létezhet. (..) 

Képesek vagyunk rá, hogy mint egy nemzetközi közösség a szegénység enyhítése, a megfelel  
víz- és közegészségügyi ellátás, a megújuló energiaforrások, a hal- és erd állományok, a 
biológiai sokféleség meg rzése, valamint a fejl d  világot er sen károsító mez gazdasági 
export támogatások felszámolása érdekében elérhet  célokat állítsunk, és azokat el is érjük. 
A legutóbbi két évben több figyelemreméltó nemzetközi találkozó volt, amelyek kedvez  
stratégiákat szolgáltattak a fejl dés számára. E űsúcstalálkozót azonban az különbözteti meg 
az ENSZ Millenniumi űsúcstalálkozójától, a Világkereskedelmi Szervezet Dohai Programjától 

és a Monterrey-i Megegyezést l, hogy a fenntarthatóságra összpontosítunk. Az olyan 
kereskedelmi és fejl dési el rehaladás, mely nem veszi figyelembe bolygónk ökológiai 
korlátait, kudarcra van ítélve. Az olyan kereskedelmi és fejl dési el rehaladás, amely nem 

veszi figyelembe az alapvet  emberi szükségleteket, szintén kudarcra van ítélve. 
Új-Zéland komoly elkötelezettségi szándékokat vár ett l a konferenciától a fenntarthatóság 
mellett. A problémák már jól meghatározottak és a megoldások kézenfekv ek. Ami hiányzott 
eddig az a politikai akarat a cselekvésre. De tartozunk ennyivel a jöv  nemzedékeinek.  
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1.3. A VILÁGTALÁLKOZÓ: EL ZMÉNYEK ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEK 

Az ENSZ eddigi legnagyobb szabású eseményét, a Fenntartható Fejl dési Világtalálkozót 
2002. augusztus 26. és szeptember Ő. között a dél-afrikai Johannesburgban tartották meg. E 
kiemelked  jelent ség  eseményen és a vele párhuzamosan szervezett számtalan rendezvényen 
több mint hatvanezer személy vett részt. A világ államainak, kormányzati és nem kormányzati 
szervezeteinek képvisel i a civilizáció jöv jét fenyeget  veszélyek árnyékában ültek 
tárgyalóasztalhoz. Tíz esztend vel a Rio de Janeiróban megtartott Föld-csúcs után arra kellett 
választ keresniük: milyen módon lehet felülkerekedni világunk jelenlegi fenntarthatatlan 

folyamatain? A társadalmak közötti és társadalmakon belüli jóléti-szegénységi 
kettészakítottság növekedésén; a földi környezet állapotában emberi hatásokra bekövetkez , 
mind kockázatosabb változásokon; a természeti er források gyorsuló fogyatkozásán és 
min ségének romlásán? 

E folyamatok felismerése nem új kelet . A teend kre vonatkozóan az 1992. évi riói Környezet 
és Fejl dés Konferencián fogadták el a fenntartható fejl désre való áttérés átfogó programját 
(„Feladatok a XXI. századra”). Most, tíz esztend vel kés bb, a johannesburgi világtalálkozóra 
várt a program végrehajtásának értékelése, illetve számos vonatkozásban éppen annak 
felmérése, hogy mi és miért nem valósult meg a tervekb l. Éppen azért, hogy a részvev k az 
eddigieknél sokkal konkrétabb végrehajtási tervet fogadjanak el, és a legmagasabb szinten 
nyilvánítsák ki politikai elkötelezettségüket a fenntartható fejl dés mellett.   

A fenntartható fejlődés fogalma, jelentősége 

A Környezet és Fejl dés Világbizottság (Űrundtland-bizottság) „Közös jöv nk” cím  je-

lentésében így határozták meg a fenntartható fejl dés fogalmát 1987-ben: „A fenntartható 
fejl dés olyan fejl dés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jöv  
nemzedékek esélyét arra, hogy k is kielégíthessék szükségleteiket.” 

Ez a megfogalmazás els sorban politikai üzenet volt a fejl d  világ és a gazdagabb országok 
alacsony jövedelm  társadalmi csoportjai részére, hogy reményt adjon a jöv höz. De politikai 
üzenet volt a fogyasztói társadalomnak is, hogy szerényebb, takarékosabb termelési és 
fogyasztási szokásokat alakítson ki a jöv  generációk érdekében. Kés bb sokfajta és részben új 
értelmezés jelent meg a fenntartható fejl désr l. H. Daly sokkal pontosabb megfogalmazása 
szerint, például, a fenntartható fejl dés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az 
ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk. Ma már általánosan elfogadott 
nézet, hogy három alapvet  pilléren nyugszik: környezeti, gazdasági és szociális alapokon. 
Vagyis a fenntartható fejl dés nem egyenl  a környezetvédelemmel, hanem annál szélesebb és 
komplexebb dimenziókat ölel fel. Mindezekre figyelemmel, Gyulai I. összegzése szerint a 
fenntarthatóság legfontosabb feltételei: a folyamatos szociális jobblét megvalósulása; az 
emberek alapvet  szükségleteinek kielégítése, az er forrásokból származó hasznok igazságos 
elosztása, az egyenl  lehet ségek megteremtése; a holisztikus gondolkodásmód, az ágazatok 
közötti integráció; az er források fenntartható, eltartó képesség szerinti használata; a 
környezetmin ség szavatolása. 
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Egy másik megközelítési mód alapján úgy vélik, hogy a fenntartható fejl désnél kiemelend  az 
energia- és anyagtakarékos eljárások igénye, a helyi er források hasznosítása, a megújuló ter-
mészeti er források el térbe helyezése, a hulladékképz dés minimalizálása, a szennyez dések 
csökkentése, a mennyiség helyett a min ség ösztönzése, a természeti értékek tisztelete és 
védelme. A gazdasági életben a fenntartható fejl dés általánosságban nincs ellene a 
növekedésnek. A fejl d  világ nem fogadna el olyan koncepciót, amely megtiltaná számára a 
gazdasági növekedést. Ám a minden áron való növekedés nemkívánatos gyakorlatot is 
jelenthet. 

Egyre jobban el térbe kerülnek az emberi vonatkozások is. Az életmód, az életmin ség, a 
tudatosság, az értékmeg rzés, a tradíciók tisztelete mellett a mindennapi létszükségletek 
kielégítését lehet vé tev  foglalkoztatottság, továbbá az alapvet  emberi jogok tiszteletben 
tartása és a demokratikus intézményrendszer m ködtetése is el feltétele a fenntartható 
fejl désnek. 

A Világtalálkozó előkészületei 

Az ENSZ Közgy lés határozata alapján 2001 tavaszán kezd dött meg a felkészülés a johan-

nesburgi világtalálkozóra. Az 1992-es riói konferencia után megalakult Fenntartható Fejl dés 
Bizottság kapta azt a feladatot, hogy határozza meg a tanácskozás programját. Készítse el az 
állam- és kormányf k csúcstalálkozója elé terjesztend  dokumentumokat, és m ködjön együtt 
minden érintett nemzetközi szervezettel, nem kormányzati érdekképviseleti csoporttal.  

A felkészülés „alaphangját” az ENSZ f titkárának az a jelentése adta meg, amely szerint – bár 
egyes régiókban és egyes szakterületeken, ágazatokban történtek kifejezetten kedvez  
változások – összességében jelent s elmaradás jellemzi az 1992-ben elfogadott program 

végrehajtását. Világméretekben növekedtek a jóléti különbségek. Egyes régiók – fejlettségüket, 
a lakosság alapvet  igényeinek kielégítését tekintve – még a korábbinál is jobban leszakadtak. 
Földi méretekben a környezet állapota egyáltalán nem javult. Folytatódott az él világ 
elszegényesedése, a nem megújuló természeti er források kimerülése.  

A tényleges helyzet nem csupán a fenntartható fejl dés 1992-es programja esetében tért el a 
korábbi céloktól. Az azóta megtartott számos világértekezleten szintén fontos állásfoglalások 
születtek Ezekben vagy egy-egy konkrét területre fogalmaztak meg új  fejlesztési, 
környezetvédelmi és más célokat, vagy meger sítették és konkrétabbá tették a korábbi 
vállalásokat. Ezek sorában az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata tekinthet  a 
legkiemelked bbnek, mert egyértelm  célokat és határid ket szabott meg els sorban a 
szegénység elleni küzdelemre és a fejl d  országok ezzel kapcsolatos tevékenységének 
támogatására.  

A tanácskozás el készítésére az ENSZ Titkársága regionális értekezleteket szervezett. 
Összesen öt ilyen rendezvényt tartottak. Európa és Észak-Amerika; Afrika; Kelet-Ázsia és a 
csendes-óceáni térség; Közép- és Dél-Ázsia; Latin-Amerika és a karibi térség regionális 
összejövetelein huszonöt-harminc meghívott vett részt. Egyharmaduk az üzleti szférát, 
egyharmaduk a nem kormányzati szervezeteket (a zöldeket, a szakszervezeteket, az 
önkormányzatokat), míg a többiek a tudományos kutatás és a technológiai fejlesztés 
szakterületeit képviselték. Mindegyik regionális értekezleten természetesen hangot kaptak a 
térség sajátos gondjai. De volt néhány olyan téma, amely szinte valamennyi vitában felszínre 
került. Néhány ezek közül a teljesség igénye nélkül: 
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– A fenntartható fejl dés két legnagyobb akadálya a politikai akarat hiánya, illetve annak fel 

nem ismerése, hogy az állami politika középpontjába a fenntartható fejl dést kellene állítani. 
– Elodázhatatlan a kormányzati és az üzleti szféra, valamint a civil társadalom 
együttm ködésének miel bbi megteremtése, er sítése. 
– A szegénység elleni küzdelem nem ismer országhatárokat. Még a gazdagabb országokban is 
vannak sérülékeny társadalmi csoportok, amelyek támogatásra szorulnak. A fejl d  országok 
megsegítése a szegénység globális csökkentését eredményezi. 
– A gazdasági növekedés GDP-ben mért mutatóit korrigálni kell a társadalmi és a környezeti 
költségekkel. 
– A képzés, a nevelés, az ismeretterjesztés a jöv  egyik kulcskérdése. A tudomány igen sokat 
tehet a fenntartható fejl dés jelent ségének megértetéséért és a helyes cselekvési akciók 
megtervezéséért. 
– Elemzésre váró, új kérdés, hogy a globalizáció milyen hatással lehet az egyes országokban a 
fenntartható fejl dés megvalósítására. 

Az öt ENSZ régióban kormányközi konferenciákra is sor került, majd ezeket követ en a 
világtalálkozót el készít  Fenntartható Fejl dés Űizottság összesen négy ülésszakot tartott. A 
részvev k mindenekel tt abban jutottak egyetértésre, hogy nem kell és nem szabad a korábbi 
programot és célokat újratárgyalni, hanem a végrehajtás érdekében kell határozott lépéseket 
tenni. Sajátos módon a most lezárult id szak konkrétabb kritikai értékelése is lekerült a 
napirendr l – elkerülend  a felel sséggel kapcsolatos nem céltalan, de reménytelen politikai 
vitát. Mindezek szellemében a hangsúly el bb a végrehajtási terv f  kereteinek elfogadására, 
majd a konkrét intézkedések tartalmára került.  

A tárgyalásokba gyakorlatilag az ENSZ összes tagállamának delegációja bekapcsolódott. Az 
ülésszakokon emellett nagy számban vettek részt az ENSZ különböz  szakosított 
szervezeteinek és a legkülönböz bb társadalmi csoportoknak a képvisel i.  

A johannesburgi világtalálkozó elé került tervezet három egymással is szorosan összefügg , 
átfogó feladatkört jelölt meg a további cselekvés alapjaként: a szegénység elleni küzdelmet; a 
fenntarthatatlan fogyasztási és termelési minták megváltoztatásának szükségességét; a 
természeti er források meg rzését, illetve az azokkal való fenntartható gazdálkodást. E 
területeken kívül olyan témakörökben is célokat és eszközöket fogalmazott meg a tervezet, 

mint az egészség és az alapvet  egészségügyi szolgáltatások, a globalizáció és a fenntartható 
fejl dés, Afrika fejl désének el segítése. A feladatok hatékony ellátásához pedig 
elengedhetetlennek min sítette az intézményrendszer továbbfejlesztését mind nemzetközi, 
mind nemzeti szinten. 

A környezetvédelmi jelleg  intézkedések tervezetében a legtöbb esetben általános jelleg  
javaslatok szerepeltek, akár az egyes környezeti elemekr l és folyamatokról, akár a környezetet 
ér  hatásokról lett légyen is szó. Az el zetes tárgyalások alapján a természeti er forrásokkal 
kapcsolatos kérdéskör ígért különösen szenvedélyes vitát. Ennek itt és most, csak néhány 
kritikus pontját említjük. A mind nagyobb mérték  felhasználás visszafogásával, mintegy 
másfél évtizeden belül meg kellene állítani a természeti er források fogyatkozását. Fontos cél 
lenne, hogy csökkenjen felére a biztonságos ivóvízellátásban nem részesül k aránya, ezzel 
párhuzamosan növekedjen hasonló mértékben a megfelel  közegészségügyi ellátásban 
részesül k száma. A globális környezeti problémák kialakulása kapcsán az államok ismerjék el 
a közös, de megkülönböztetett felel sség elvét. űsökkentsék az üvegházhatású gázok 
kibocsátását, és fogadják el, hogy ennek érdekében a Kiotói Jegyz könyv egy jelent s eszköz. 
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Karolják fel a sivatagosodás elleni er feszítéseket, er sítsék meg az erre vonatkozó egyezmény 
pénzügyi támogatási rendszerét, mérsékeljék számottev en a biológiai sokféleség csökkenését.  

A Világtalálkozóval kapcsolatos ellentmondások és várakozások 

A kormányzati delegációknak a már említett dokumentumok vitájának befejezése volt az 
els dleges feladata, hogy a magas szint  szakaszon részt vev  delegációvezet k dönthessenek 
ezek elfogadásáról. A csúcstalálkozó idején tárgyalóasztalhoz ül  állam- és kormányf k 
programjában a fenntartható fejl dés legkényesebb problémáinak és ezek lehetséges megoldási 
módozatainak megvitatása is helyet kapott. 

Az elmúlt tíz év egyik eredményének tekinthet , hogy nagy társadalmi csoportok érdek-

képviseleti szervezetei bekapcsolódhattak a fenntartható fejl déssel az ENSZ szintjén 
foglalkozó együttm ködésbe. k a világtalálkozó el készít  ülésszakain is közreadhatták 
értékeléseiket és elmondhatták javaslataikat. E szervezetek – a „civilek” – ezúttal is egy 
nagyszabású párhuzamos rendezvényt készítettek el  Johannesburgban. A várakozások szerint 
emellett azoknak az együttm ködési kezdeményezéseknek a bejelentése és elismerése is 
napirenden volt a világtalálkozón, amelyek az egyes kormányok, kormányközi szervezetek, 
illetve nemzeti és nemzetközi nem kormányzati szervezetek részvételével segíthetik el  a 
fenntartható fejl dés megvalósulását. Ez utóbbiakkal kapcsolatban azonban többen 
aggodalmuknak is hangot adtak, mert úgy vélik: ezek a kezdeményezések nem helyettesíthetik 
a kormányok kötelezettségvállalásait és a hatékony kormányközi együttm ködést.  

Az el készületekb l világosan kit nt, hogy a Fenntartható Fejl dés Világtalálkozója 
megtartásának els dleges célja nem a környezettel és a környezetvédelemmel kapcsolatos, 
hanem a fenntarthatóság társadalmi kérdéseivel, az ezek megoldására irányuló nemzetközi 
együttm ködés feladataival, s ezeken belül is a legkevésbé fejlett országok gondjaival. E 
gondok orvoslása azonban elképzelhetetlen anélkül, hogy lényegi változások történjenek a 
természeti er forrásokhoz, az alapvet  életfeltételekhez való hozzájutásban. Mindez pedig csak 
úgy valósulhat meg hosszú távon, ha megsz nik a természeti er források jelenlegi ütem  
kiaknázása, s határozott intézkedések történnek annak a veszélynek a mérséklésére, 
elkerülésére, hogy az emberi tevékenységek jóvátehetetlen változásokat okozzanak a földi 
környezet állapotában. Az el készületek során azonban nem alakult ki egyetértés az alapvet  
teend kr l, a konkrét célokat és határid ket tartalmazó intézkedésekr l, s f képpen a fejl d  
országok felemelkedését el segít , különösen gyakorlati lépésekr l. Több más elvi jelent ség  
kérdés is nyitva maradt, s komoly ellentétek maradtak arra vonatkozóan is, hogy az egyes célok 
elérésére megszabhatók-e konkrét határid k. Ilyen szempontból is sokat mond, hogy az 
indonéziai Űaliban 2002. június 7-én éjjel véget ért legutolsó el készítési ülésszakon sem 
sikerült befejezni a végrehajtási terv vitáját. Emiatt is rendkívül nagy volt a johannesburgi 
világtalálkozón részt vett kormányzati delegációk felel ssége, mert szinte reménytelennek 
látszott legalább a további konkrétabb cselekvési irányok ügyében a konszenzus megtalálása. A 
Világtalálkozó el tt tehát úgy merült fel a kérdés: miközben a világ bajai sokasodnak, lehet, 
hogy túl kevés id  telt el az 1992-es Környezet és Fejl dés Konferencia óta; lehet, hogy még 
mindig nem eléggé egyértelm , hogy a nemzeti és helyi er feszítések mellett közös és hatékony 
lépésekre van szükség a Föld és az emberiség bajainak miel bbi orvoslására?  

 

(A „Természetbúvár” 2002. évi ő. számában „Világtalálkozó a fenntartható fejl désr l” címmel 
megjelent cikk részben átdolgozott változata; Faragó T., Láng I., 2002) 
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2. A VILÁGTALÁLKOZÓ ESEMÉNYEI  

2.1. A VILÁGTALÁLKOZÓ PROGRAMJA ÉS RÉSZTVEV I 

A Világtalálkozóra hivatalosan 191 állam, az ENSZ regionális bizottságai, szakosított szervei, 
programjai, továbbá kormányközi és nem kormányzati szervezetek, illetve a sajtó 
képviseletében összesen több mint húszezer résztvev  érkezett, emellett a kiegészít  és 

párhuzamosan megtartott eseményeken – az összesített becslések alapján – mintegy 

negyvenezer f  vett részt. 

A Világtalálkozó el tt álló legfontosabb feladat: 

• egyrészt a fenntartható fejl dés melletti el kötelezettség meger sítését jelent  magasszint  
Politikai Nyilatkozat kidolgozása és annak a űsúcstalálkozón az állam- és kormányf k 
általi elfogadása, 

• másrészt annak a Végrehajtási Tervnek a véglegesítése volt, amely az 1992-ben elfogadott 

fenntartható fejl dési program, az abból fakadó teend kkel foglalkozó 1997. évi Rendkívüli 
ENSZ Közgy lési Ülésszakon jóváhagyott feladatterv, illetve az elmúlt tíz évben megtartott 
és a fenntartható fejl déshez kapcsolódó témaköröknek szentelt világrendezvényeken 
elhatározott kötelezettségvállalások hatékony megvalósítását célozta.  

A Végrehajtási Terv végleges összeállításával a kormányzati delegációk nem tudtak 
megbirkózni az el készít  ülésszakok során: a dokumentum jelent s része ugyan elkészült, de 
rendkívül sok és bonyolult kérdésben nem alakult ki konszenzus. Ugyanakkor általános 
egyetértés volt abban, hogy a Politikai Nyilatkozat vitáját nem célszer  addig elkezdeni, amíg 
nem zárulnak le valamiképpen a Végrehajtási Terv egyeztetései. Erre a kényes helyzetre való 
tekintettel az indonéziai Űaliban megtartott utolsó el készít  ülésszak végén bevezették a 
tárgyalások „bécsi formátumát”, s e sajátos eljárási rendnek megfelel en alapvet en az egyes 
országcsoportok a kijelölt szószólóikon keresztül fejezték ki véleményüket a nyitott 
kérdésekben. E megoldás a legegyértelm bben a fejl d  országok kiterjedt csoportja, illetve az 
Európai Unió esetében érvényesült: az el bbi csoport képviseletében általában Venezuela, az 
EU esetében pedig értelemszer en az elnöki szerepkört betölt  Dánia kért és kapott szót. A 
többi fejlett ország „laza” érdekcsoportja csak nagyon korlátozott mértékben képviselt közös 
álláspontot a fennmaradt kérdésekben, így általában külön-külön is véleményt nyilvánítottak. 
Végül az ENSZ-ben formálisan elismert kelet-európai országcsoportból az el készít  
ülésszakokon csupán néhány delegáció vett részt a vitában vagy legalábbis annak egyes 
szakaszaiban. 

Johannesburgban a tényleges tárgyalások az említett formában folytatódtak – sokszor az 

éjszakába nyúlóan. Ezeknek formális keretet az ún. F bizottság adott, s ennek élére a korábban 
m ködött El készít  Űizottság elnökét, az indonéz Emil Salimot választották meg; valójában e 
F bizottság alig kapott szerepet, hanem összehívását követ en azonnal a már említett 
informális „bécsi formátum” kezdte meg a m ködését a Dél-Afrikai Köztársaság ENSZ-

nagykövetének koordinálásával, akit ebben a tevékenységében Űrazília és Indonézia ENSZ-

nagykövete segített. (Említésre méltó, hogy többen helytelenítették Svédország, illetve a svéd 
nagykövet mell zését – figyelemmel arra, hogy a nevezetes 1972. évi ENSZ-konferenciának 
Svédország adott otthont, továbbá azt is felvetve, hogy ezáltal csak a fejl d  országok 
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diplomatái kaptak tárgyalásvezet ként hangsúlyos szerepet). A johannesburgi tárgyalásokon a 
fent említett csoportok mellett magyar-máltai kezdeményezésre az EU társult országai is 
bejelentett, önálló tárgyalócsoportként vettek részt (Ő. fejezet). Az informális plenáris 
egyeztetések mellett egy-egy összetettebb témakörben külön informális egyeztet  csoportok 
m ködtek vagy valamely ország, illetve delegátus kapott felkérést arra, hogy kísérelje meg egy-

egy kérdésben a mindenki számára elfogadható kompromisszumot jelent  célkit zés, illetve 
megfogalmazás elérését. Külön említend , hogy a dél-afrikai külügyminiszter, N. Zuma 
vezetésével informális egyeztet  csoport is m ködött, amely zárt ülésein a számos kényes 
kérdést vitatott meg, többek között a Politikai Nyilatkozattal kapcsolatban.  

Miután a tervekkel szemben a Végrehajtási Terv el készítése nem zárult le a Világtalálkozó 
el tt, ezért el zetes informális egyeztetéseket tartottak 2002. augusztus 23-2ő. között – de 

végül ezeken is alig történt el rehaladás.  

A Világtalálkozót hivatalosan augusztus 26-án nyitották meg; a szakért i el készít  szakasz 
szeptember 1-jéig tartott. A hivatalos megnyitón a találkozó „alaphangját” a dél-afrikai 

köztársasági elnök adta meg, aki keményen bírálta a fejlett országokat els sorban a gazdag 
fejlett és a szegény fejl d  országok közötti fejlettségbeli különbségek gyors növekedéséért. 
Ezt követ en elfogadták a napirendet és megválasztották a találkozó elnökségét. A 
Világtalálkozó elnöke a dél-afrikai köztársasági elnök, Thabo Mbeki lett; az egyik alelnöki 
posztra Magyarország képvisel jét választották meg, s az ezzel járó feladatokat Faragó T. látta 
el (a találkozó elnökségének ülése, a F bizottság vezet ivel való egyeztetések, a dél-afrikai 

külügyminiszter által vezetett informális egyeztet  csoport ülései). 

A szakért i szakasz keretében a plenáris ülésen a társadalmi párbeszéd folyt: a nagy társadalmi 
csoportok, illetve a kormánydelegációk képvisel i folytattak vitát a fenntartható fejl dés egyes 
témaköreiben a jelenlegi helyzetr l és a teend kr l. Ezután került sor a különböz  
kormányközi és nem kormányzati nemzetközi szervezetek vezet inek beszédeire.  

A kormányok és a társadalmi csoportok párbeszéde kifejezetten meger södött és lényegében 
„intézményesült” 1992 óta az ENSZ keretében folyó nemzetközi rendezvényeken, különösen a 
fenntartható fejl dés kérdéseivel foglalkozó fórumokon. A Világtalálkozó el készületei során 
és magán a Világtalálkozón is a hivatalos program része volt e társadalmi dialógus: általában a 
világ helyzetér l, a fenntarthatatlan folyamatokról, a változások szükségességér l, illetve 
konkrétan a teend kr l és a Világtalálkozón hivatalosan tárgyalt dokumentum tervezetek 
tartalmáról. Johannesburgban e párbeszéd még rendezettebb formát öltött azáltal, hogy az els  
héten tematikus vitát szerveztek az ENSZ f titkára által alapvet  fontosságúnak tartott 
konkrétabb témakörökben. E témakörök a következ k voltak: víz (ivóvízkészletek és azokkal 
kapcsolatos alapvet  használati, szolgáltatási, környezeti és közegészségügyi kérdések), energia 
(energia-ellátási és fogyasztási problémák, szociális, környezeti, közgazdasági stb. vetületek), 
egészség (alapvet  egészségügyi ellátások, környezet-egészségügy stb.), mez gazdaság és 
élelmiszer-ellátás, biológiai sokféleség. (E témaköröket angol megnevezéseinek kezd bet i 
után „WEHAŰ”-témákként említették a Világtalálkozón.) E témakörökr l a vita el készítése 
érdekében az ENSZ-titkárság háttéranyagokat készíttetett (ezek hozzáférhet k a Világtalálkozó 
ENSZ-es honlapján). A civilek részér l azok a nagy csoportok képviseltették magukat, amelyek 
formális elismerést nyertek 1992-ben és az akkor elfogadott programban: a tudósok, a nem 
kormányzati szervezetek (környezetvéd k), önkormányzatok, a szakszervezetek, az üzleti élet, 
a mez gazdaságban dolgozók, n k, az ifjúság, a bennszülött népek képvisel i. E kilenc csoport 
keretében a világ minden tájáról érkezett résztvev k és az érintett nemzetközi szervezetek 
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képvisel i dolgoztak együtt, s adták közre az egyes témakörökben álláspontjukat a csoportok 
el zetes „bels ” egyeztetéseit követ en. 

Ugyancsak még a űsúcstalálkozót megel z en kaptak szót a plenáris ülésen a kormányközi 
szervezetek – az ENSZ szakosított szervezeteinek és más jelent s nemzetközi szervezetek – 

vezet i. 

A plenáris ülésekkel párhuzamosan informális tárgyalásokon folytatódott a Végrehajtási Terv 
„nyitott” részeinek egyeztetése. Az el készít  ülésszakok eredményeképpen e dokumentum 
tervezete jelent s mértékben elkészült, de a legtöbb kritikusnak tekintett kérdésben nem 
született kompromisszum. A legkritikusabb vitapontokkal kapcsolatos tárgyalásokat és azok 
eredményeit külön összegezzük (3. fejezet). 

A Világtalálkozó magasszint  szakaszán – a űsúcstalálkozón – több mint száz ország 
képviseltette magát állam- vagy kormányf i szinten, a többi ország delegációját ekkor általában 
valamelyik kormánytag vezette (külügy-, fejlesztési vagy a környezetvédelmi miniszter). A 

csúcstalálkozón részt vett az ENSZ f titkára, az ENSZ szakosított szervezeteinek és számos 
nemzetközi szervezetnek a vezet je. A fejlett államok vezet i felszólalásaikban általában a 
fejl d k fejlesztési, a szegénység mérséklését célzó programjainak támogatásával, a 
nemzetközi együttm ködéssel kapcsolatos politikai prioritásaikat fejtették ki. Több fejl d  
ország vezet je éles kritikát fogalmazott meg a nyugati országokkal szemben a fejlettségbeli, 
az er források felhasználásával összefügg  egyre nagyobb különbségek miatt. Ebben a 
szakaszban a plenáris üléseken összesen 187 állam vezet  képvisel je (valamint az Európai 
Űizottság elnöke) mondott beszédet: a sort a Dél-Afrikai Köztársaság elnöke kezdte ( t az 
ENSZ-f titkár és az ENSZ Közgy lés elnöke követte), majd az indonéz elnök (Indonézia volt 
az utolsó el készít  ülésszak házigazdája), Venezuela elnöke (Venezuela volt a fejl d  
országcsoport koordinátora-szószólója), az EU-elnökség feladatát ellátó Dánia miniszterelnöke 
következett, míg végül a politikai nyilatkozatok hosszú sorát szeptember Ő-én délután az éppen 
függetlenné vált és megfigyel i min ségben meghívott Kelet-Timor (Timor-Leste) 

külügyminisztere zárta. (Néhány kiemelked  jelent ség  felszólalás fontosabb részeit az 1. 
fejezetben adjuk közre, illetve a magyar Országgy lés elnökének beszédét a Ő. fejezetben 
ismertetjük.)  

Miután a Végrehajtási Terv néhány kérdése még mindig nyitott volt, illetve a Politikai 
Nyilatkozat tervezete még nem készült el, ezért még a űsúcstalálkozó idején is a „háttérben” 
kemény tárgyalások folytak a kompromisszumok érdekében - többek között a már említett, a 
dél-afrikai külügyminiszter által vezetett informális csoport keretében.  

A magasszint  szakasz nevezetes eseményei voltak a „kerekasztal-megbeszélések”. Összesen 

négy ilyen eseményt tartottak a legmagasabb szint  politikai vezet k részére úgy, hogy egy-egy 

alkalomra az államok és a nemzetközi szervezetek összesen mintegy ötven vezet  képvisel je 
kapott meghívást (ld. Ő. fejezet).  

A Világtalálkozó utolsó napján, a határozat-tervezetek záró vitája és azok elfogadása el tt újra 
„társadalmi párbeszédre”, illetve az egyes nagy csoportok általuk felkért képvisel inek 
felszólalásaira lehet séget adó plenáris ülést tartottak azzal a céllal, hogy e csoportok 
közreadhassák értékelésüket a Világtalálkozóról, elmondhassák véleményüket az elfogadásra 
el készített dokumentumokról, valamint a további teend kr l –  különösen azokról, amelyek 
nem kerültek be vagy szerintük nem kell  hangsúllyal és konkrétsággal kerültek be a 
Végrehajtási Tervbe. Az ifjúság képvisel je élesen kritizálta a konkrétabb 
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kötelezettségvállalások hiányát; a bennszülött népek szószólója hangsúlyozta e társadalmi 
csoport jelent ségét és jogaik elismerésének fontosságát; a nem kormányzati szervezetek 
részér l különösen a globalizáció kapott kritikát, mint amelyik lehetetlenné teszi a fenntartható 
fejl dést és sürgették, emellett külön szóltak az adósságkezeléssel, a nemzetközi pénzügyi 
rendszerrel, a fenntarthatatlan fogyasztási szokásokkal kapcsolatos kritikus helyzetr l; az 
önkormányzatok képvisel je kiemelte a helyi szint  cselekvés és a decentralizáció fontosságát; 
a szakszervezetek véleményének keretében a szociális igazságosságról, a fenntartható termelés 
és a foglalkoztatottság közti kedvez  összefüggésekr l, az állam, az ILO és magánszektor 
alapvet  szerepér l hangzottak el lényeges gondolatok; az üzleti szféra képvisel je 
hangsúlyozta szerepüket a fenntartható termelési és fogyasztási minták elérésében, valamint 
elismerte a vállalatok beszámolási és számonkérhet ségi felel sségét; a tudományos közösség 
kiemelte a tudomány szerepét a fenntartható távlatok, megoldások kidolgozásában; a 
mez gazdasági termel k képvisel je sajnálattal állapította meg, hogy a vidék mez gazdasága 
nem kapott kell  hangsúlyt, pedig az élelmiszerellátás és az élelmiszerbiztonság szerepel az 
alapvet  nemzetközi fejlesztési célok között; a n k csoportjának nevében elhangzott, hogy 
méltatlan módon volt ismét vita tárgya az egyenjogúság kérdése és a bizonyos mérték  
eredmények elismerése mellett továbbra is hiányoznak a végrehajtást támogató megfelel  
intézmények és er források. 

A csúcstalálkozó zárónapján a résztvev k elfogadták a Politikai Nyilatkozatot és a részletes 
Végrehajtási Tervet. A tárgyaló csoportok vezet i és számos delegáció vezet je értékelte a 
Világtalálkozót, az elfogadott dokumentumokat, illetve elismerését fejezte ki a vendéglátó 
országnak a színvonalas szervezésért. A fejl d  országok nevében Venezuela elnöke (H. 
űhavez) hangot adott annak, hogy a csoport sokkal többet és konkrétabbat remélt ett l az 
eseményt l, az EU nevében szóló dán államtitkár (ű. Staur) különös hangsúllyal szólt a 
fenntartható fejl dés egyik kulcskérdésének tekintett energia ellátásról és a megújuló 
energiaforrások jelent ségér l, majd ismertette az ezzel kapcsolatban kiadott, számos ország 
által támogatott nyilatkozatot; a kis fejl d  szigetállamok képviseletében Santa Lucia 
minisztere (J. Hunt) kapott szót és méltatta, hogy az elfogadott dokumentum részletesen 
foglalkozott ezekkel az országokkal, ugyanakkor kételyének adott hangot a különböz  
kötelezettségvállalások komolyságát illet en. Az országcsoportok képvisel i mellett rövid 
értékelések, illetve észrevételek hangzottak el a svájci, a vatikáni, a mexikói, a tunéziai, az 
argentin, a brazil, az ausztrál, a török, a szamoai, az equadori, a perui, a norvég, a francia, az 
ugandai, a chilei, a máltai, a tuvalui, az indiai, a salvadori, végül az USA delegáció részér l. Ez 
utóbbi felszólalásban egyebek mellett elhangzott, hogy az USA nem fogadja el a riói 
felel sségi alapelv kiterjesztését és a nemzetközi fejlesztési segélynyújtásban a GNP arányában 
a hozzájárulási célok megállapítását.  

Végül a Világtalálkozó f titkára, majd a dél-afrikai köztársasági elnök mondott záróbeszédet. 
A f titkár megköszönte a tárgyaló delegációk és a szervezésben közrem köd k tevékenységét, 
méltatta a Világtalálkozó jelent ségét, majd reményének adott hangot, hogy az elkövetkez  1ő 
éven belül a nemzetközi közösség legfontosabb vállalásai a fenntartható fejl dés érdekében 
teljesülnek. A köztársasági elnök, mint a Világtalálkozó elnöke elismeréssel szólt a találkozó 
eredményeir l, méltatta a kompromisszumkészséget és reményének adott hangot, hogy a 
johannesburgi megállapodások hozzájárulnak a súlyos globális, regionális és nemzeti 

problémák megoldásához, a különböz  korábbi nemzetközi konferenciákon vállalt 
kötelezettségek és felajánlások teljesítéséhez. 

----- 
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A következ  államok delegációi vettek részt a Világtalálkozón (zárójelben a Világtalálkozó 
magasszint  szakaszán a delegációvezet ; k.e.: köztársasági elnök, k.e.-h.: köztársasági 
elnökhelyettes, m.e.: miniszterelnök, m.e.-h.: miniszterelnök-helyettes, m.: miniszter)  

Afganisztán (Hedayat A. Arsala, k.e.-h.); Albánia (Fatos Nano, m.e.); Algéria (Abdelaziz 

Bouteflika, k.e.); Amerikai Egyesült Államok (Colin L. Powell, m.); Andorra (Olga Adellach, 

m.); Angola (Dr. Joao Bernardo de Miranda, m.); Antigua és Barbuda (Lester B. Bird, m.e.); 

Argentina (Juan Carlos Maqueda, k.e.-h); Ausztrália (David Kemp, m.); Ausztria  (Benita 

Ferrero-Waldner, m.); Azerbajdzsán (Vilayat Guliyev, m.); Bahrein (Jawad Salim Al-Arayed, 

m.); Banglades (Saifur Rahman, m.); Barbados (Elizabeth Thompson, m.); Belgium (Fülöp 
herceg és Guy Verhofstadt, m.e.); Belize (John Űriceño, m.e.-h.); Benin (Mathieu Kerekou, 

k.e.); Bhután (Lyonpo Kinzang Dorji, m.e.); Bolívia (José Guillermo Justiniano Sandóval, m.); 
Bosznia-Hercegovina  (Dragan Mikerević, m.e.); Botswana (Seretse Khama Ian Khama, k.e.-

h.); Brazília (Fernando Henrique Cardoso, k.e.); Brunei Darussalam (Ahmad Jumat, m.); 

Bulgária (Georgi Parvanov, k.e.); Burkina Faso (Salif Diallo, m.); Burundi (Domitien 

Ndayizeye, k.e.-h.); Chile (Soledad Alvear Valenzuela, m.); Ciprus (Costas Themistocleous, 

m.); Comoros (Azali Assoumani, (k.)e.); Cook-szigetek (Robert Woonton, m.e.); Costa Rica  

(Abel Pachedo de la Espriella, k.e.); Csád (Haroun Kabadi, m.e.); Csehország (Petr Mareš, 
m.e.-h.); Dánia (Anders Fogh Rasmussen, m.e.); Dél-Afrikai Köztársaság (Thabo Mbeki, k.e.); 

Dominika (Pierre Charles, m.e.); Dominikai Köztársaság (Rafael F. Moya Pons, m.); Dzsibuti 

(Abdallah Abdillahi Miguil, m.); Ecuador (Gustavo Noboa Bejarano, k.e.); Egyenlítői Guinea 

(Obiang Nguema Mbasogo, k.e.); Egyesült Arab Emírségek (Hamad bin Mohammad Al-Sharqi 

sejk, m.e.-h.); Egyiptom (Faiza Abou El Naga, m.); Elefántcsontpart (Affi N’Guessan, m.e.); 
Eritrea (Isaias Afwerki, k.e.); Észtország (L. Tönisson, m.); Etiópia (Mulatu Teshome, m.); 

Európai Közösségek Bizottsága (Romano Prodi, bizottsági elnök); Fehéroroszország (Vladimir 

Drazsin, m.e.-h.); Fidzsi-Szigetek (Laisenia Qarase, m.e.); Finn Köztársaság (Tarja Halonen, 

k.e.); Franciaország (Jacques Chirac, k.e.); Fülöp-Szigetek (Dante B. Canlas, m.); Gabon (El 

Hadj Omar Bongo, k.e.); Gambia (Alhaji Dr. Yahya A.J.J. Jammeh, k.e.); Ghana (Alhaji Aliu 

Mahama, k.e.-h.); Görögország (George M. Papandreou, m.); Grenada  (Clarice Modeste-

Curwen, m.); Grúzia (Irakli Menagarashvili, m.); Guatemala (Juan Francisco Reyes López, k.e-

h.); Guinea (Lamine Sidime, m.e.); Guinea-Bissau (Almara Intchia Nhasse, m.e.); Guyana 

(Bharrat Jagdeo, k.e.); Haiti (Jean-Bertrand Aristide, k.e.); Hollandia  (Jan-Peter Balkenende, 

m.e.); Honduras (Alberto Diaz Lobo, elnöki megbízott); Horvátország (Stjepan Mesić, k.e.); 
India (Yashwant Sinha, m.); Indonézia (Megawati Soekarnoputri, k.e.); Irak (Tariq Aziz, m.e.-

h.); Irán (Masoumeh Ebtekar, k.e.-h.); Írország (Bertie Ahern, m.e.); Izland (David Oddsson, 

m.e.); Izrael (Simon Peres, m.e.-h.); Jamaica (A. J. Nicholson, m.); Japán (Junicsiro Koizumi, 

m.e.); Jemen (Abdulmalik A. Al-Eryani, m.); Jordánia (Bassem Awadallah, m.); Jugoszlávia 

(Vojislav Koštunica, k.e.); Kambodzsa (Sar Kheng, m.e.-h.); Kamerun (François-Xavier 

Ngoubeyou, m.); Kanada  (Jean űhrétien, m.e.); Katar (Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al 

Thani sejk, m.e.); Kazahsztán (Nursultan Nazarbajev, k.e.); Kelet-Timor (Jose Luis Guterres, 

m.); Kenya (Daniel Toroitich Arap Moi, k.e.); Kína (Zhu Rongji, m.e.); Kirgizia  (Osmonakun 

Ibraimov, m.); Kiribati (Teburoro Tito, k.e.); Kolumbia  (Francisco Santos űalderón, k.e.-h.); 

Kongói Demokratikus Köztársaság (Joseph Kabila, k.e.); Kongói Köztársaság (Denis Sassou-

Nguesso, k.e.); Koreai Köztársaság (Choi Sung-Hong, m.); Koreai Népi Demokratikus 
Köztársaság (Yang Hyong, m.e.-h.); Közép-Afrikai Köztársaság (Ange Felix Patasse, k.e.); 

Kuba (Felipe Pérez Roque, m.); Kuvait (Mohamed Al-Jarallah, m.); Laosz (Somsavat 

Lengsavad, m.e.-h.); Lengyelország (Aleksander Kwaśniewski, k.e.); Lesotho (Pakalitha B. 

Mossili, m.e.); Lettország (Vladimirs Makarovs, m.); Libanon (Michel Moussa, m.); Libéria 

(Abraham B. Kroma, m.e.-h.); Líbia (Abdurrahman Mohamed Shalghem, m.); Liechtenstein 



34 

VILÁGTALÁLKOZÓ A FENNTARTHATÓ FEJL DÉSR L 

(Alois Ospelt, m.); Litvánia (Arünas Kundrotas, m.); Luxemburg (Charles Goerens, m.); 

Macedónia (Boris Trajkovski, k.e.); Madagaszkár (Marc Ravalomanana, k.e.); Magyarország 

(Szili Katalin, az Országgy lés elnöke); Malájzia (Dato’ Seri Abdullah Űin Ahmad Űadawi, 
m.e.-h.); Malawi (Bakili Muluzi, k.e.); Maldívia (Maumoon Abdul Gayoom, k.e); Mali 

(Amdou Toumani Touré, k.e.); Málta (Lawrence Gonzi, m.e.-h.); Marokkó (VI. Mohamed 

király); Marshall-Szigetek (Kessai H. Note, k.e.).Mauritánia (Maaouya Ould Sid’ Ahmed Taya, 
k.e.); Mauritius (Anerood Jugnauth, m.e.); Mexikó (Vicente Fox Quesada, k.e.); Mikronézia 

(Leo A. Falcam, k.e.); Moldova (Gheorghe Duca, m.); Monakó (Albert herceg trónörökös); 
Mongólia (Natsagiin Bagabandi, k.e.); Mozambik (Joaquim Alberto Chissano, k.e.); Myanmari 

Államszövetség (Win Aung, m.); Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság (Tony 
Blair, m.e.); Namibia  (Sam Nujoma, k.e.); Németország (Gerhard Schröder, m.e.); Nepál (Prem 

Lal Singh, m.); Nicaragua  (José Rizo űastellón, k.e.-h.); Niger (Aïchatou Mindaoudou, m.); 
Nigéria (Olusegun Obasanjo, k.e.); Niue (Toko Talagi, m.e.-h.); Norvégia (Kjell Magne 

Bondevik, m.e.); Olaszország (Silvio Berlusconi, m.e.); Omán (Sayyid Assad bin Tariq Al-

Said, felsége képvisel je); Oroszország (Mihail M. Kaszjanov, m.e.); Örményország 

(Andranik Margaryan, m.e.); Pakisztán (Shahida Nighat Jamil, m.); Palau (Tommy E. 

Remengesau Jr., k.e.); Palesztina  (Farouk Al Qaddumi, az elnök képvisel je); Panama (Arturo 

Vallarino, k.e.-h.); Pápua Új-Guinea (Rabbie L. Namaliu, m.); Paraguay (Luis Alberto Meyer 

Jou, m.); Peru (Allan Wagner, m.); Portugália (José Manuel Durão Űarroso, m.e.); Románia 

(Ion Iliescu, k.e.); Ruanda (Paul Kagame, k.e.); Saint Kitts és Nevis (Timothy Harris, m.); Saint 

Lucia  (Walter Francois, m.); Saint Vincent és Grenadines (Douglas Slater, m.); Salamon-

szigetek (Snyder Rini, m.e.-h.); Salvador (María Eugenia Űrizuela de Avila, m.); Samoa 

(Tuilaepa Sailele Malielegaoi, m.e.); Sao Tomé és Principe (Fradique Bandeira Melo de 

Menezes, k.e.); Seychelle (R. Jurneau, m.); Sierra Leone (Solomon Berewa, k.e.-h.); 

Spanyolország (Jaune Matas, m.); Sri Lanka  (Shivaji Rukman Senanayaka, m); Suriname 

(Clifford Marica, m.); Svájc (Joseph Deiss, m.); Svédország (Göran Persson, m.e.); Szaúd-

Arábia (Osama Jafaar Faquih, m.); Szenegál (Abdoulaye Wade, k.e.); Szingapúr (Lim Swee 

Say, m.); Szíria (Adnan Khozan, m.); Szlovákia (Miklós László, m.); Szlovénia (Janez Kopač, 
m.); Szomália (Yusuf Hassan Ibrahim, m.); Szudáni Köztársaság (El-Tijani Adam El-Tahir, 

m.); Szváziföld (III. Mswati király); Tadzsikisztán (Kozidavlat Koimdodov, m.e.-h.); Tanzánia 

(Benjamin William Mkapa, (k.)e.); Thaiföld (űhulabhorn Mahidol hercegn ); Togó (Koffi 

Sama, m.e.); Tonga (James Cecil Cocker, m.e.-h.); Törökország (Ahmet Necdet Sezer, k.e.); 

Trinidad és Tobago (Martin Joseph, m.); Tunézia (Mohamed Ennabli, m.); Tuvalu (Saufatu 

Sopoanga, m.e.); Uganda (Yoweri Kaguta Museveni, k.e.); Új-Zéland (Helen Clark, m.e.); 

Ukrajna  (Leonyid D. Kucsma, k.e.); Uruguay (Carlos Cat, m.); Üzbegisztán (Noszirjon 

Juszupov, m.e.-h.); Vanuatu (Rialuth Serge Vohor, m.); Vatikán (Renato Raffaele Martino 

érsek, apostoli nuncius); Venezuela (Hugo űhávez, k.e.); Vietnam (Pham Gia Khiem, m.e.-h.); 

Zambia (Enock P.Kavindele, k.e.-h.); Zimbabwe (Robert G. Mugabe, k.e.); Zöldfoki 
Köztársaság (Pedro Verona Rodrigues Pires, k.e.). 

Többek között az alábbi ENSZ regionális és szakosított szervezetek, valamint kormányközi 
szervezetek képviseltették magukat a Világtalálkozón: 

ENSZ regionális bizottságok; testületek és programok; szakosított szervezetek: ENSZ Európai 
Gazdasági Űizottság, ENSZ Ázsiai és űsendes-óceániai Gardasági és Szociális Űizottság, 
ENSZ Latin-amerikai és Karib-térségi Gazdasági Űizottság, ENSZ Afrikai Gazdasági 
Űizottság, ENSZ Nyugat-ázsiai Gardasági és Szociális Űizottság; ENSZ Emberi Jogi 
F biztosának Hivatala, ENSZ Környezetvédelmi Program, ENSZ Gyermek Alap, ENSZ 
Továbbképz  és Kutatási Intézet, ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia, ENSZ 



35 

VILÁGTALÁLKOZÓ A FENNTARTHATÓ FEJL DÉSR L 

Fejlesztési Program, ENSZ Emberi Települések Program, ENSZ Népesedési Alap, ENSZ 
Egyetem, ENSZ Közös HIV/AIDS Program, ENSZ Kábítószer-ellen rzési és Ű nmegel zési 
Hivatal; Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, Élelmezésügyi és Mez gazdasági Szervezet, ENSZ 

Oktatási Tudományos és Kulturális Szervezet, Egészségügyi Világszervezet, Világbank, 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet, Mez gazdasági 
Fejlesztési Alap, Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, Nemzetközi Valutaalap, Távközlési 
Világszervezet, ENSZ Iparfejlesztési Szervezet, Szellemi Tulajdonjogok Világszervezete, 
Meteorológiai Világszervezet, Idegenforgalmi Világszervezet, Világkereskedelmi Szervezet  

Kormányközi szervezetek: Afrikai Fejlesztési Űank, Afrikai Unió, Afrikai, Karib-tengeri és 
Csendes-óceániai Államok űsoportja, Andesi Közösség, Arab Államok Ligája, Arab Űank 
Afrika Gazdasági Fejlesztéséért, Ázsia és Afrikai Jogi Tanácsadó Űizottság, Ázsiai Fejlesztési 
Bank, Balti-tengeri Államok Tanácsa, űsendes-óceáni Szigetek Fóruma, Dél-ázsiai 
Környezetvédelmi Együttm ködési Program, Dél-csendes-óceáni Állandó Űizottság, Délkelet-
ázsiai Államok Szövetsége, Északi Tanács, Európai Tanács, Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Űank, Európai rügynökség, Frankofón Nemzetközi Szervezet, Független Államok 
Nemzetközössége, Gazdasági Együttm ködés és Fejlesztés Szervezete, Globális Környezeti 
Alap, Inter-Amerikai Fejlesztési Űank, Interparlamentáris Unió, Interpol, Iszlám Fejlesztési 
Űank, Iszlám Konferencia Szervezete, Karibi Államok Szövetsége, Karibi Fejlesztési Űank, 
Kémiai Űiztonság Kormányközi Fórum, K olajexportáló Országok Szervezete, Nemzetközi 
Energiaügynökség, Nemzetközi Génsebészeti és Űiotechnológiai Központ, Nemzetközi 
Hidrográfiai Szervezet, Nemzetközi Mez gazdasági Kutatási Konzultációs űsoport, 
Nemzetközösségi Titkárság, Trópusi Fákkal Foglalkozó Nemzetközi Szervezet  
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2.2. A GLOŰÁLIS FÓRUM, A PARLAMENTI KÉPVISEL K 
TALÁLKOZÓJA 

ÉS A TOVÁŰŰI PROGRAMOK 

A Világtalálkozó alkalmat teremtett számtalan szervezet számára egy-egy témakörben tevé-

kenységük, eredményeik bemutatására, a figyelemfelhívásra, vagy akár a kormányközi 
tárgyalások középpontjában álló kérdésekben nem hivatalos vitafórum biztosítására, 
álláspontjuk, javaslataik ismertetésére. A Világtalálkozó f  színhelyén (általában a 
konferenciaközpontban vagy annak közvetlen közelében) megtartott kísér  rendezvények és a 
párhuzamos – esetenként több napig tartó – tematikus események hihetetlen gazdagságát 
nemcsak a fenntartható fejl dés kimeríthetetlen témaköre indokolhatta, hanem az is, hogy a 
Világtalálkozó okán nagy számban voltak jelen a kormányzati és a nemzetközi szervezetek, 
valamint a sajtó képvisel i. A Világtalálkozó során több nagyszabású demonstrációra is sor 
került els sorban a helyi lakosság, illetve a Globális Fórumon résztvev  civil csoportok 
képvisel inek felvonulásával, akik mindenekel tt a szegénység elleni küzdelem támogatását 
követelték.  

A jelent sebb párhuzamos és kiegészít  események közül a teljesség igénye nélkül csak néhá-

nyat említünk meg: Tudományos Fórum (tudomány, technológia, innováció hozzájárulása a 
fenntartható fejl déshez), Üzleti Fórum, Ülésszak a helyi kezdeményezésekről (ICLEI 

ülésszak), Kiállítás a legjobb gyakorlatokról; Konferencia az együttműködési kezdeményezések 
végrehajtásáról (a partnerségek áttekintése, konkrét együttm ködési kezdeményezések 
bejelentése és bemutatása); Bennszülött Népek Csúcstalálkozója; Fiatalok Csúcstalálkozója; a 

Föld Tanács vitafóruma (a különböz  érdekcsoportok részvételér l és együttm ködésér l a 
fenntartható fejl dés folyamatában, illetve a Föld Kartával kapcsolatos fejleményekr l); a 
„Waterdome” (vízkupola) elnevezés  rendezvénysorozat (az édesvízzel összefüggésben a 
regionális integráció, az élelmiszerbiztonság, a természetvédelem, a szegénységgel és a 
globalizációval kapcsolatos problémák megvitatása; az afrikai országokban a vízellátás, 
vízgazdálkodás el segítését célzó EU kezdeményezés belejelentése, a 2003. évi Víz 
Nemzetközi Éve eseménysorozat bejelentése; az egyik demonstrációs eseményként a Tisza 
vízgy jt  területére tervezett regionális fenntartható fejl dési program bemutatása a REű 
Magyar Iroda részér l); Népesedés és a fenntartható fejlődés (az ENSZ Népesedési Alapjának 
parlamenti fóruma); Oktatás egy fenntartható jövőért (UNESűO rendezvény a Rióban 
elfogadott programban az oktatással, társadalmi tudatossággal, képzéssel foglalkozó célok 
eddigi megvalósításának értékelésér l, annak a javaslatnak a megvitatásáról, hogy 200ő-t l 
tartsák meg az oktatás, a fenntarthatóságra nevelés évtizedét); A Világ 2012-ben (a fenntartható 
termelés és fogyasztás megvalósításának kérdései); Fenntartható turizmus és a szegénység 
elleni küzdelem; az IUCN és a WWF által szervezett eseménysorozat, amelynek keretében a 
társadalmi jöv kép és a környezet- és természetvédelem számára kiemelked  jelent ség  
ügyekkel kapcsolatos programok kaptak helyet; „Access Initiative” („hozzáférési 
kezdeményezés”) nemzetközi együttm ködési programhoz kapcsolódó események (tíz ország, 
köztük Magyarország érintett szervezetei által folytatott, a Riói Nyilatkozat 10. alapelvében 
foglaltak szerint a nyilvánosság részvételével, az elért eredmények értékelésével és a 
továbbfejlesztéssel foglalkozó program bemutatása, továbbvitelének lehet ségei; magyar 

részr l a kezdeményez k között az EMLA szerepel); Kerekasztal-értekezlet a foglalkoztatásról 
és a szociális kérdésekről.   
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Ezen események sorából az alábbiakban részletesebben a Globális Fórumot és a parlamenti 
képvisel k találkozóját mutatjuk be. 

A Globális Fórum 

A fenntartható fejl dés alapelvének számító „partnerség” szempontjából a legfontosabb kísér  
rendezvénynek kétség kívül a Globális Fórumot kell tekinteni, amelyet a Világtalálkozóval 
párhuzamosan 2002. augusztus 19. és szeptember Ő. között rendeztek meg. A Fórum már 1992-

ben Rióban is a civilek nagyszabású seregszemléje és vitáik meghatározó kerete volt. Ezúttal 
viszont sokkal „szervesebb”, közvetlenebb volt a kormányzati és a nem kormányzati 
képvisel k közötti kapcsolat, hiszen például eleve a Világtalálkozó programjában is szerepelt a 
párbeszéd a nagy társadalmi csoportokkal, s ez még akkor is lényeges fejlemény, ha továbbra is 
kétségek merülhetnek fel az együttm ködés hatékonyságát illet en.  

A Fórum helyszíne a kiállítási központ (Nasrec, Expo űenter) volt Johannesburgban, ahol több 
mint 22 ezer regisztrált résztvev  volt és a helyszínre látogató kormánydelegációkat is 
beleszámítva több, mint Ő0 ezer ember fordult meg a központban. 

A Fórum a civil szervezetek százait fogadta a világ minden részér l, akik a fenntartható 
fejl dés, az egyenetlen gazdasági fejl désb l adódó szociális problémák, a környezet- és 
természetvédelem, a demokrácia, az igazságosság, az emberi jogok és a globalizáció témáival 
foglalkozó párhuzamos programok százait tartották meg, illetve vehettek részt azokon. A 
Fórum e programok mellett kiemelten foglalkozott a Politikai Nyilatkozat tartalmával és a 
Végrehajtási Tervvel, els sorban annak vitatott részeivel, illetve ajánlások készültek azok 
módosítására. A Fórum munkájának szervezéséhez a Űaliban megtartott utolsó el készít  
ülésszakot követ en megalakult nemzetközi koordinációs csoport járult hozzá (ennek tagja lett 
a REű Magyar Irodájának vezet jeként űsobod É. is). E csoport foglalkozott a Fórum 
programjának el készítésével, a plenáris ülések témáinak kiválasztásával, az együttm ködési 
stratégia kialakításával. 

A Fórum 2002. augusztus 2Ő-30. közötti plenáris ülései a következ  témákkal foglalkoztak: a 
szegénység csökkentése a Millenniumi Fejlesztési űélok alapján, a jó kormányzás követel-

ményei globális és regionális szinten, az emberek biztonsága és a környezeti igazságosság, a 
tudomány és a technológia szerepe, az egészség és az oktatás kérdései. A Fórum képvisel i 
augusztus 31-én részt vettek egy nagyszabású demonstrációban: a Világtalálkozó helyszínére 
eljutó szolidaritási felvonulás résztvev  szorgalmazták a szegénység elleni küzdelem nemzet-
közi támogatását és a gyakorlati programokban kifejezhet  konkrét lépéseket a világ kormányai 

részér l. A szeptember 1-4. között megtartott plenáris ülések f ként a civil társadalom jelen és 
jöv beli összefogását érint  kérdésekkel foglalkoztak: a globális és a regionális 
együttm ködés, a közös politikai szándékok és eredmények meger sítése, a globális koalíció és 
a hosszútávú megállapodások kérdései, a Globális Fórum dokumentumainak véglegesítése. A 
Fórum nemzetközi koordináló csoportjának megválasztott tagjai juttatták el a Fórum 
javaslatait, állásfoglalásait a kormányzati delegátusokhoz. 

A Fórum eredményei, a Nyilatkozat és a űselekvési Program a Világtalálkozó által kiadott 
Politikai Nyilatkozattal és Végrehajtási Tervvel egy id ben kerültek nyilvánosságra, jelezve az 
együttm ködés szándékát a kormányzatok által elfogadott dokumentumokban megfogalmazott 

célok érdekében, de egyúttal kifejezve az eltér  hangsúlyokat és törekvéseket. A Fórum 
dokumentumai értelmében a leghangsúlyosabb különbségek: a civil társadalom reformot tart 
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szükségesnek a fenntartható fejl dés tervezett végrehajtásának folyamatában; a civil társadalom 
nagyobb politikai elkötelezettséget vár a pénzügyi források megteremtésében és a határid k 
betartásában; a civil társadalom konkrét cselekvésre szólít fel a tervezést l a végrehajtásig; a 
civil társadalom kinyilvánította kezdeményez  és részvételi szándékát a fenntartható fejl dés 
gyakorlati megvalósításában. A Fórumon elfogadták a „űivil társadalmi nyilatkozat: a 

fenntartható világ lehetséges” cím  dokumentumot, amely szerint:  

„Tíz évvel ezel tt a Riói Föld űsúcson megegyezésre jutottunk, hogy a környezet védelme, a 
társadalmi és a gazdasági fejl dés el mozdítása a fenntartható fejl dés alapvet  pillérei. Mégis 
meg kell állapítanunk azt a tényt, hogy tíz évvel a Riói űsúcstalálkozó után nyilvánvaló az 
el rehaladás hiánya a végrehajtási folyamatokat illet en mindannyiunk részér l, de különösen a 
Kormányok részér l. Ezt példázza az Észak és Dél között egyre növ  szakadék, a szegények és 
a gazdagok közötti állandóan növekv  szociális és gazdasági különbség, ami különösen érinti 
az afrikai származású népeket és a természeti er források folyamatos pusztulását.  

Az a jöv re vonatkozó elképzelés, ami elvitt bennünket Rióba és Johannesburgba, továbbra is 
vezérli er feszítéseinket, értékrendünket és meggy z désünket. A Földet és az összes integrált, 
sokféle és egymástól függ  életfenntartó rendszereit fenn kell tartani, illetve megújuló 
képességeinek megtartását biztosítani kell a jelenlegi és minden jöv beli nemzedék számára. 
Az emberiséget és a természetet világszerte érint  problémák sürg ssége és nagysága miatt 
megfelel  ütemben és sürg sen cselekednünk kell. Felszólítunk minden kormányt, hogy a 
Rióban és Johannesburgban vállalt kötelezettségeknek tegyenek eleget. Az üres ígérgetéseket 
és a komoly lépések hiányát jelent  id szak kritikája mellett olyan lépésekre és kampányokra 
van szükség, amelyek biztosítják a civil társadalom teljes kör  bevonását a ’Feladatok a XXI. 
századra’ program, a Riói űselekvési program és a többi ENSZ Konferencia, köztük a 
johannesburgi konferencia programjának végrehajtásába.  

Hisszük, hogy a civil társadalmi szervezeteknek létfontosságú szerepet kell játszaniuk a fenn-

tartható fejl dés eszméinek el revitelében. A civil társadalom magában foglalja a ’Feladatok a 
XXI. századra’ programban meghatározott nagy csoportokat, formális és nem formális kö-

zösségi szervezeteket, a szegényekkel együtt és érdekeik képviseletéért tevékenyked  nem 
kormányzati szervezeteket, illetve a rasszizmus áldozataival együtt és érdekeik képviseletéért 
tevékenyked  nem kormányzati szervezeteket. A civil társadalmi szervezetek központi szerepet 

játszanak abban, hogy a Riói Alapelvek és a ’Feladatok a XXI. századra’ program a fenn-

tartható fejl dést szolgáló konkrét programok, projektek és végrehajtási stratégiák keretében 
érvényesüljenek. Meger sítjük, hogy a fenntartható fejl désért vállalt szolidaritás és együtt-
m ködés a világosan meghatározott emberi szükségletek, valamint azon kapcsolódó célok, 
célkit zések és tettek alapját képezik, amelyek a szegénység felszámolására, a fizikai, a tár-
sadalmi és az univerzális szellemi környezet helyreállítására irányulnak. A fenntartható fej-
l dést szolgáló partnerségek kialakításának alapja a kölcsönös tisztelet, bizalom, az átlátha-

tóság, a közös döntéshozatal, az elszámoltathatóság és egy egészséges környezeti jöv kép.” 

A nyilatkozat a következ  f  témakörökbe rendezve tartalmazza a Fórum álláspontját a fenn-

tartható fejl dés megvalósítása érdekében: a társadalmi pillér keretében az egyenl ség és az 
emberi jogok; a gazdasági pillér keretében az igazságos kereskedelem, az újraelosztás (a 
természeti er források elosztása), a vállalati elszámoltathatóság, az adósságok felszámolása és 
fellépés a magánosítás ellen (a természeti er források és az alapvet  szolgáltatások 
privatizációja); a politikai pillér keretében az átláthatóság, a szuverenitás, a részvétel 
(társadalmi részvétel a döntéshozatali folyamatokban), fegyverkezés (a fegyverkezés és a 
háborús konfliktusok ellen); a környezeti pillér keretében a környezeti fenntarthatóság, a gén-
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technológiák, a halászat és a partmenti területek, a megújuló energia. A nyilatkozat az alábbi 
végkövetkeztetéssel zárul. 

„Mi, a űivil Társadalom tagjai a Nasrec-ben megtartott Globális Népi Fórumon azért gy ltünk 
össze, hogy elkötelezzük magunkat egy népi cselekvési terv mellett, valamint meger sítsük 
elkötelezettségünket a ’Feladatok a XXI. századra’ program, a Millenniumi űélok és a 
Fenntartható Fejl dési Világtalálkozó eredményei mellett. Újra hangsúlyozzuk azt a 
jelszavunkat, hogy a fenntartható világ lehetséges és annak érdekében fogunk dolgozni, hogy 

ezt elértjük.”  

Parlamenti képviselők tanácskozása 

Az Interparlamentáris Unió (IPU) és a dél-afrikai parlament által közösen szervezett 
tanácskozásra 2002. szeptember 29-30. között került sor és ezen 380 törvényhozó, illetve az 
IPU-ban társult tagsággal vagy megfigyel i státusszal rendelkez  nemzetközi szervezet 
küldötte vett részt. Az eseményen a magyar Országgy lés a következ  delegációval 
képviseltette magát: dr. Fazakas Szabolcs a magyar IPU csoport elnöke, dr. Pap János 
képvisel , dr. Hegyi Gyula képvisel , Kovács László IPU titkár.  

A szervez k célja az volt, hogy a Világtalálkozó parlamenti dimenziót kapjon, lehet séget 
teremtve arra, hogy a jelenlév  képvisel k véleményt cseréljenek a fenntartható fejl déssel 
kapcsolatos kérdésekr l. A vita négy témakörben folyt: Parlamentek szerepe a Világtalálkozó 
határozatainak végrehajtásában és a kormányok jelentéstételi kötelezettségeinek teljesítésében; 
fenntartható fejl dés, mint a biztonság alapja; a nemzetközi környezet javítása a fenntartható 
fejl dés érdekében; Új Partnerség Afrika fejl déséért és más új együttm ködési formák a 
fejl désért.  

A tanácskozáson nyilatkozatot fogadtak el a fenntartható fejl dés megvalósításáról és ebben a 
nemzeti parlamentek szerepér l. Ebben a nyilatkozatban a résztvev k elkötelezték magukat a 
fenntartható fejl dés, a szegénység elleni küzdelem valamint egy olyan társadalom építése 
emellett, amely a szolidaritás, az egyenl ség, a diszkriminációtól való tartózkodás és a 
tolerancia, valamint az összes emberi jog tiszteletben tartásának alapvet  elvein alapul. A 
konkrét teend k sorában kiemelked  figyelmet szenteltek a jó kormányzás követelményeinek 
és ebben a parlamentek szerepének. Erre vonatkozóan kinyilvánították, hogy szükséges:  

• új szabályozási és adminisztratív alapok létrehozása, amelyek gondoskodnak arról, hogy a 
fenntartható fejl déssel kapcsolatos integrált szemléletmód áthassa a kormányok minden 
egyes intézkedését;  

• a fenntartható fejl dést célzó hosszú távú nemzeti programok kidolgozása, amelyek 
intézkednek az állami és a magánintézmények decentralizálásáról, hogy helyileg megfelel  
döntések születhessenek a koherens politikai keret és a mérhet  el irányzatok biztosítására.  

A Nyilatkozat kifejezi a parlamenti képvisel k elkötelezettségét arra, hogy saját 
parlamentünkben hivatalosan áttekintik a fenntartható fejl dés témájában megrendezett 
Világtalálkozó Végrehajtási Tervét, és sürg sen végrehajtják, a törvényhozás révén, beleértve 
költségvetési intézkedéseket is, a Tervnek azokat a rendelkezéseit, amelyek a hatáskörükbe 
tartoznak. 
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3. NEMZETKÖZI TÁRGYALÁSOK A TEENDŐKRŐL ÉS  

A POLITIKAI ELKÖTELEZETTSÉG MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 

3.1. A POLITIKAI NYILATKOZAT VITÁJA ÉS ELFOGADÁSA 

A Világtalálkozó legfontosabb eredményének – a Végrehajtási Terv mellett – a Politikai 

Nyilatkozat tekinthet . Ennek elfogadását célul t zték, de az el készít  tárgyalások során az a 
megállapodás született, hogy a Nyilatkozat alapvet  célja a Végrehajtási Tervben 
megfogalmazandó legfontosabb cselekvési irányok és feladatok kiemelése és a végrehajtás 
melletti elkötelezettség kifejezése lesz, s erre is tekintettel csak a Terv összeállítását követ en 
kezd dhetett meg a Nyilatkozat tényleges el készítése.  

Emiatt tervezetének elkészítésére és megvitatására csak a Világtalálkozó utolsó napjaiban 

került sor és nagyon kevés id  állt rendelkezésre a kiegészít  javaslatok megvitatására és az 
egyetértés kialakítására. Így számos kérdéskör, amelyet egyes országok vagy országcsoportok 
szorgalmaztak, például az óceánok és a biológiai sokféleség ügye kimaradt a dokumentum 

végs  változatából, s abban a környezetvédelmi célok is csak marginálisan kerülnek említésre. 
Más megközelítésben viszont ez is jól mutatja, hogy a szociális kérdések, a szegénység elleni 
küzdelem, a méltányos életfeltételek biztosításának, a szegényebb és a gazdagabb országok 
közötti együttm ködés feladatai kapták a legnagyobb figyelmet. A tárgyalási id  rövidsége 
eredményezhette azt is, hogy a Nyilatkozat a Végrehajtási Tervhez képest nyelvezetében 
„gyengébben” fejezi ki a politikai akaratot a fenntartható fejl dés kritikus problémáinak 
megoldására és azok a kérdések, amelyekben egyes országcsoportok között komoly ellentétek 
voltak, teljességgel kimaradtak e dokumentumból.  

Mindezen problémák ellenére a Nyilatkozat nagyon jelent s állásfoglalást fejez ki a 
legmagasabb politikai vezet k részér l a fenntartható fejl dés mellett: 

• „7. .. az emberiség válaszúthoz érkezett ..”; 

• „ő. .. közös felel sséget vállalunk a fenntartható fejl dés egymással összefügg  és egymást 
kölcsönösen er sít  pilléreinek – a gazdasági fejl désnek, a társadalmi fejl désnek és a 
környezetvédelemnek – helyi, nemzeti, regionális és globális szinten történ  el mozdítására 
és megszilárdítására.” 

• „3ő. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy együttesen cselekszünk azon közös elhatározás 
által egyesítve, hogy megmentsük bolygónkat, el mozdítsuk az emberi fejl dést és 
megvalósítsuk az egyetemes jólétet és békét.” 

• „36. Elkötelezzük magunkat a Johannesburgi Végrehajtási Terv mellett és amellett, hogy 
felgyorsítjuk az abban foglalt, határid höz kötött társadalmi-gazdasági és környezeti célok 
megvalósítását.” 

A meger sített politikai kötelezettségvállalások kiterjednek a Riói űsúcstalálkozó 
eredményeire, az ENSZ Millenniumi Nyilatkozatára, a fejlesztések finanszírozásáról szóló 
Monterrey-i Megegyezésre, a világkereskedelemr l szóló Dohai Konferencia 
zárónyilatkozatában foglalt célokra, valamint – a Hivatalos Fejlesztési Segélyalapra (ODA) 
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való hivatkozás formájában – a fejlett országok részér l korábban elfogadott 
szándéknyilatkozat szerinti, a fejl d  országok fejlesztésének céljára szolgáló 0,7 százalékos 
GNP-felajánlásra.  

Az alábbiakban külön is kitérünk – az azok elfogadását megel z  vitára is figyelemmel – a 

Nyilatkozat néhány különösen fontos elemére, „üzenetére”: 

• „3. .. biztosítsuk cselekedeteinkkel .. egy olyan világ öröklését, amely mentes a 
megaláztatástól és a szegénység által el idézett méltatlanságtól, a környezet pusztulásától 
és a fenntarthatatlan fejlődés mintáitól.” E bekezdés tömören ötvözi a fenntartható 
fejl désnek azt a hármas – a szegénységt l mentes méltányos életre, a földi környezet 
meg rzésére, a fenntartható fogyasztásra vonatkozó – követelményét, amelyet a 
Végrehajtási Terv is a legátfogóbb célkit zésként jelöl meg a 2. bekezdésében. Ezt a 
gondolatot pontosabban megismétli a 11. bekezdés.  

• A korábbi programokra vonatkozó végrehajtás és a Világtalálkozó egyfajta kritikai 
értékelésének is tekinthet  a 10. bekezdés: „10. A Johannesburgi Világtalálkozón sokat 
értünk el a népek és a nézetek gazdag palettájának összehozásával, alkotó módon keresve a 

közös utat egy olyan világ felé, amely tiszteletben tartja és megvalósítja a fenntartható 
fejl déssel kapcsolatos elképzelést. Johannesburg meger sítette azt is, hogy jelent s 
el relépés történt a bolygónk valamennyi népe közötti globális egyetértés és partnerség 
megvalósításában.” Más szóval a végrehajtással kapcsolatos kritika helyett a Nyilatkozat a 
rendkívül széleskör vé vált dialógust, a problémákra és a közös teend kre vonatkozóan a 
korábbinál sokkal nagyobb mérték  egyetértést és a b vül  együttm ködést hangsúlyozza. 
A partnerség itt gyakorlatilag minden érintett félre, azaz minden országra, érdekcsoportra, 
illetve a közöttük formálódó, a végrehajtás felel sségét is megosztó együttm ködésre utal. 
A tényleges kritika elemeit – a szociális és a környezeti téren a fenntartható fejl déssel 
szemben a problémák sokasodását, mélyülését – a 12. és a 13. bekezdések jelzik. 
Ugyanakkor komoly vitákat követ en a Nyilatkozatba nem került be sem a kialakult 
helyzetért els sorban a fejlett világot kritizáló, a „közös, de megkülönböztetett 
felel sséget” hangsúlyozó riói alapelvre vonatkozó utalás, sem arra, hogy emiatt a 
megoldások tekintetében a fejlett világnak kell vezet  szerepet betöltenie.  

• Ugyancsak jelent s vita volt arról, hogy mennyire lehet és kell konkrétnak tekinteni a 
Végrehajtási Tervet, mennyire hangsúlyosan emelheti ki a Nyilatkozat a konkrét teend ket 
és azok megvalósítását (azon túlmen en, hogy például közvetve tartalmazza a hivatkozást a 
Millenniumi Fejlesztési űélokra is). Végül a 18. bekezdés utal az alapvet  feladatkörök 
kapcsán elfogadott célokra és határid kre, de csak kifejezetten azokat a területeket 
megemlítve, amelyekre vonatkozóan sikerült valamilyen konkrétabb kötelezettségvállalást 
meger síteni vagy ezúttal elfogadtatni. („18. .. elhatároztuk magunkat – célokról, 
határidőkről és partnerségekr l hozott döntéseken keresztül –, hogy gyors ütemben 
növeljük a hozzáférést az olyan alapvet  követelményekhez, mint a tiszta víz, 
közegészségügyi ellátás, megfelel  lakáskörülmények, energia, egészségügyi ellátás, 
élelmiszerbiztonság és a biológiai sokféleség védelme.”)    

• Az egyes országok szuverenitásának hangoztatása, a tradíciók és kultúrák sokszín sége, a 
kormányzatok által képviselt nemzeti jogrendek különböz sége miatt mind a Végrehajtási 
Terv, mind a Nyilatkozat megfogalmazása során nehéz volt egyezségre jutni többek között 
az olyan kérdésekben, mint a jó kormányzás, a civilizációk, kultúrák, értékrendek 
sokféleségének tisztelete, a n k esélyegyenl sége, a bennszülött népek szerepe. Ezekre 
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vonatkozóan a Terv keretében több fontos megállapítás található, a Nyilatkozat a fent 
említett gondok miatt csak utalásszer en hivatkozik ezekre a szempontokra, elvárásokra a 
fenntartható fejl déssel összefüggésben („30. Vállaljuk, hogy megerősítjük és javítjuk a 
kormányzást minden szinten ..”; „17. .. sürgetjük a világ civilizációi és népei közötti 
párbeszéd és együttműködés el segítését fajra, képesség hiányára, vallásra, nyelvre, 
kultúrára és hagyományra való tekintet nélkül.”, illetve a 20. és a 2ő. bekezdések). 

• Az egyik legnehezebben feloldható, egyértelm en politikai ellentétek miatti probléma a 
fenntartható fejl déssel szöges ellentétben lév  „állapotok” felsorolása miatt alakult ki. 
Gyakorlatilag közvetlenül a Világtalálkozó vége el tt született meg a megegyezés, 
amelynek értelmében mindegyik felvetett probléma helyt kapott a felsorolásban; ez azt is 
jelenti, hogy ezek mindegyikének megoldása (kiküszöbölése) a fenntartható fejl dés 
elismerten elengedhetetlen feltétele („19. .. a krónikus éhezés; az alultápláltság; idegen 
megszállás; fegyveres konfliktusok; a tiltott kábítószerekkel kapcsolatos problémák; a 
szervezett b nözés; a korrupció; a természeti katasztrófák; a tiltott fegyverkereskedelem; az 
emberkereskedelem; a terrorizmus; a faji, etnikai, vallási türelmetlenség, az ezekre való 
felbujtás és a gy lölet más formái; az idegengy lölet; az endemikus, a fert z  és a krónikus 
betegségek, különösen a HIV/AIDS, a malária és a tüd baj”). 

• A Nyilatkozat meger sítette, hogy a fenntartható fejl dés eléréséhez hosszútávú szemlélet 
és a minden társadalmi csoporttal, érdekelt féllel való együttm ködés szükséges (26., 3Ő. 
bekezdés). A társadalmi részvételhez kapcsolódóan a Nyilatkozat külön is említ néhány 
különösen fontos vagy sajátos helyzet  csoportot (3., 20., 2ő., 27.). Az állam, a kormányok, 
a közhivatalok mellett a magánszektor szerepér l hangsúlyosan szól a Végrehajtási Terv, s 
a Politikai Nyilatkozat is komoly figyelmet szentel ennek utalva mind a fenntartható 
fejl déssel kapcsolatos teend kre, mind a magánszektor szerepl inek felel sségére (27., 29. 
bekezdés).  
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3.2. A VÉGREHAJTÁSI TERV VITÁJA ÉS ELFOGADÁSA 

A Világtalálkozó legfontosabb célja a tíz évvel korábban elfogadott átfogó fenntartható 
fejl dési program („Feladatok a XXI. századra”), valamint az azóta jóváhagyott és célkit zéseit 
illet en szorosan kapcsolódó más nemzetközi programok, illetve nemzetközi megállapodások 
végrehajtását el segít  konkrét terv megfogalmazása és elfogadása volt. Az elmúlt évtized 
b velkedett az ilyen állásfoglalásokat, programokat és jogi eszközöket tárgyaló vagy értékel  
nemzetközi találkozókban. Ezek eredményeinek sorában a legnagyobb figyelmet az ENSZ 
Millenniumi Nyilatkozata, a világkereskedelmi rendszerrel foglalkozó dohai miniszteri fórum 

záródokumentuma, a fejlesztések finanszírozási kérdéseinek szentelt ENSZ-konferencián 
elfogadott Monterrey-i Megegyezés, a Riói űsúcstalálkozó ő. évfordulóján megtartott 
rendkívüli ENSZ közgy lési ülésszak által jóváhagyott terv, a koppenhágai Szociális Fejl dési 
Világtalálkozó eredménye, illetve a Kiotói Jegyz könyv és a Globális Környezeti Alap 
támogatási rendszere kapta. Az ezekben és a számtalan további nemzetközi dokumentumban 
foglalt célokat, kötelezettségvállalásokat, végrehajtási eszközöket messzemen en figyelembe 
vették a johannesburgi világtalálkozó el készületei során.  

A Végrehajtási Terv kidolgozása az el készít  ülésszakokon kezd dött meg, de a több mint 
egyéves intenzív munka ellenére a legkényesebb kérdésekben nem született megállapodás, s 
emiatt a tárgyalások a Világtalálkozó idején – egyes kérdésekben még a magasszint  szakasz 
utolsó napjaiban – is folytatódtak.  

A Végrehajtási Terv szerkezetére vonatkozóan viszonylag korán konszenzus alakult ki, s ehhez 
képest csak annyi változás történt az utolsó el készít  ülésszakon, hogy az afrikai fejezet 
el készítése mellett a többi régió képvisel i is módot kaptak saját célkit zéseik megjelenítésére 
egy további rövid fejezet néhány bekezdésében. A bevezet  fejezetet követ  három fejezet 
egyértelm en jelzi a fenntartható fejl dés érdekében jelenleg mindenekel tt követend  hármas 
cselekvési irány jelent ségét és ezek sorrendje egyúttal egyfajta „hallgatólagos” prioritási 
rendet is jelenthet. Ez összhangban áll a Terv 2. bekezdésével: „ .. A szegénység felszámolása, 
a fenntarthatatlan termelési és fogyasztási minták megváltoztatása, a gazdasági és társadalmi 
fejl dés természeti er forrás alapjának a védelme és az azzal való gazdálkodás a fenntartható 
fejl dés átfogó célkit zései és alapvet  követelményei.” Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az 
elmúlt tíz esztend  tapasztalatai, tendenciái, nemzetközi együttm ködési fejleményei alapján a 
fenntartható fejl dés koncepciójához, összefüggésrendszeréhez megvalósításához f z d  
nézetek és hangsúlyok bizonyos mértékig változtak. A Terv szerkezete ennek megfelel en a 
következ  kulcstémákat követi: legáltalánosabb kérdések, el zmények (I.), szegénység, 
társadalmi-gazdasági esélyegyenl ség (II.), fogyasztási szokások és termelési eljárások (III.), 
természeti er források (IV.), globalizáció (V.), egészség (VI.), országcsoportok, régiók 
helyzete, sajátos feladatai (VII., VIII., IX.), a végrehajtás eszközrendszere (X.), az 
együttm ködést, koordinációt szolgáló intézményrendszer (XI.).  

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatjuk a legkritikusabb vitapontokat, a markáns 
álláspontokat, az azokra vonatkozóan végül elfogadott vagy éppenséggel elvetett 
kompromisszumos javaslatokat. Külön kiemeljük, ha az adott témakörben valamilyen – 

politikai vagy végrehajtási szempontból – konkrétabb eredmény született vagy egy korábban 
elfogadott konkrét cél kapott meger sítést. (A fenntartható fejl dés elérésének alapvet  
célkitűzése mellett, a Végrehajtási Terv tizenegy fejezetében megfogalmazott számtalan 
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általánosabb feltételekkel megszabott célon túlmen en a legnagyobb figyelmet a konkrét 
határidőkhöz kötött konkrét szint, eredmény elérését tartalmazó politikai 
kötelezettségvállalások, illetve az ilyenekre irányuló javaslatok kapták. - a Szerk.). A 

Világtalálkozó vagy a Végrehajtási Terv jelent ségét azonban nem lehet csupán a mintegy 
negyven konkrétabb célt tartalmazó vállalással értékelni, hiszen az eseményen, annak 
el készítése során és magában a Tervben is gyakorlatilag világunk minden lényegesebb 
problémája és az azok közötti sokoldalú összefüggések is el kerültek.  

Alapelvek: a fenntartható fejlődés elvei 

Háttér, érdekellentétek. A fenntartható fejl dés alapelveit 1992-ben a Riói Nyilatkozat 
keretében fogadták el. A Végrehajtási Terv vitájában egyes elvek különös hangsúlyt kaptak, s 

miután  az utolsó el készít  ülésszak sem hozott eredményt, a Világtalálkozón külön tárgyaló 
csoport alakult a dél-afrikai A. Paterson vezetésével. A legélesebb vita a „közös, de 
megkülönböztetett felelősség” alapelvének megfelel  értelmezése és figyelembevétele miatt 
alakult ki. Az 1992-ben elfogadott megfogalmazás szerint a fejlett országoknak vezet  szerepet 
kell betölteniük az érintett problémák megoldásában arra való tekintettel, hogy korábbi 
fejl désük során jelent sen hozzájárultak a földi környezet állapotának romlásához. Erre az 
elvre a fejl d  országok képvisel i ezúttal sokkal tágabb értelemben akartak hivatkozni. Ezen 
túlmen en különös figyelmet kapott néhány más fenntartható fejl dési alapelv is, például az 
el vigyázatossággal vagy a társadalmi részvétellel kapcsolatos alapelvek. Az elővigyázatosság 

kérdése a természeti er források meg rzése, a kémiai biztonság és a nemzetközi kereskedelem 
kapcsán is felmerült; emellett – az erre az alapelvre is épül  – Kiotói Jegyz könyv 
hatálybalépése miatt is kényes problémának bizonyult. 

Eredmények, kompromisszumok. Az alapelvekre vonatkozóan rendkívül nehezen születtek meg 
a kompromisszumok. A felelősségi elvet a korábbi tervezetek számos helyen említették, a 
fejlettebb államok képvisel i viszont indokolatlannak tartották ennek az egy elvnek a 
túlhangsúlyozását, a többszörös hivatkozást és az elv kiterjesztett – a fejlettek és a fejl d k 
közötti növekv  szakadék minden, azaz nem csak környezeti vonatkozású vetületéért a 
felel sséget a fejlettekre hárító – értelmezését. A Világtalálkozó viszont els sorban éppen a 
fejlett-fejl d  kapcsolatról szólt a változó világrend keretében. Az egész Világtalálkozó és a 
Terv f  irányultságát világosan jelzi, hogy végül a bevezet ben ott szerepel ez az alapelv, mint 
a nemzetközi együttm ködés er sítésének vezérelve – de nem kiterjeszt  jelleggel és „csak” 
mint a riói alapelvek egyike (2. „figyelembe véve a Riói Alapelveket, beleértve többek között a 
’Riói nyilatkozat a környezetr l és a fejl désr l’ 7. alapelvében megfogalmazott módon a 
közös, de megkülönböztetett felel sségek alapelvét”). Ugyanebben az értelemben és a politikai 
szempontok alapján indokoltan maradt meg a hivatkozás a nem fenntartható fogyasztási 
szokások, az energiaágazat, az éghajlatváltozás és a globális leveg szennyezés kapcsán (1Ő, 20, 
38, 39), valamint az átfogó végrehajtási teend k és a megfelel  eszközök biztosítása ügyében 
(81). Ugyanakkor a nemzetközi intézményrendszer fejlesztésénél az összes riói alapelvre 
tekintettel kell lenni – itt már külön nem kiemelve a felel sségi elvet, mint ahogy azt eredetileg 
a fejl d  országok javasolták (137).   

Az elővigyázatossági „megközelítésre” való hivatkozás végül megmaradt a kémiai 
biztonsággal foglalkozó rendelkezésben (23), valamint a végrehajtás eszközei sorában tárgyalt 
tudományos kutatási részben (109.f), de elhúzódó „diplomáciai” küzdelem után sem sikerült 
egyetértésre jutni abban, hogy általában a természeti er források felhasználása kapcsán is 
tekintettel kell lenni erre az elvre (24. - ennek korábbi tervezetében még a következ  változat 
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szerepelt: „olyan stratégiák végrehajtására van szükség, amelyek alkalmazzák az 
elővigyázatosság elvét és amelyek ..”). Az el vigyázatossági elv a nemzetközi 
kereskedelemmel kapcsolatban is napirenden volt, de ennek kapcsán elutasítva azt, hogy ezt az 
elvet a fejl d  országokkal szemben alkalmazzák bizonyos korlátozó intézkedések 
bevezetésekor: végül ez az utalás is kikerült a tervezetb l. A fenntartható fejl dés érdekében a 
társadalmi részvétel er sítése, az információhoz való hozzáférés biztosítása hangsúlyosan 
szerepel a Tervben túlmutatva a vonatkozó és csak környezeti vetület  riói alapelven is (128, 
139.g;  16Ő: „Segítsék el  továbbá a nyilvánosság teljes részvételét a fenntartható fejl déssel 
kapcsolatos politikák kialakításában és végrehajtásában.”). Végül említésre méltó a „szennyező 
fizet elvre” való hivatkozás (1ő.b, 19.b) a fenntartható termelési eljárásokkal kapcsolatban 

fejezetben.  

Kormányzás: a jó kormányzás kritériumai,  
az emberi jogok és az etikai megfontolások 

Háttér, érdekellentétek. Els sorban az USA szorgalmazta – a többi fejlett ország eltér  mérték  
támogatásával – a jó kormányzás (mindenekel tt a demokratikus intézményrendszer) f  
követelményeinek rögzítését, mint amelyek betartása a fenntartható fejl dés egyik alapvet  
feltétele. Meglehet sen egyértelm  volt e követelmények teljesítésének elvárása és a fejl d  
országok számára a fenntartható fejl désük érdekében történ  nemzetközi támogatás politikai 
„összekapcsolása”. A másik oldalról többen a belügyekbe való beavatkozásnak tekintették ezt a 
kérdést, és arra hivatkoztak, hogy nem lehet és nem szabad egyöntet  szabályokat alkalmazni, 
figyelembe kell venni az eltér  tradíciókat, kultúrákat. A probléma kényességét érzékelteti, 
hogy bár eredetileg a Terv egyetlen bekezdésér l volt szó (Ő), de e témakörben külön egyeztet  
csoport alakult és csak rendkívül elhúzódó tárgyalások után alakult ki a megegyezés, ami 
kihatott a nemzeti intézményrendszerekkel szemben támasztott általános követelmények 
megfogalmazására is (138). 

Eredmények, kompromisszumok. Az egyes országok szintjén elvárt jó kormányzásra 
vonatkozóan végül elfogadott szövegben egyrészt csak a legalapvet bb – s tágan értelmezhet  
– jellemz k maradtak meg, másrészt éppen a fent említett „árukapcsolás”, azaz a nemzetközi 
együttm ködés er sítése különösen a fejl d  országok támogatásának területén: „Ő. .. Országos 
szinten a jó környezeti, társadalmi és gazdasági politikák, az emberek igényeinek megfelel  
demokratikus intézmények, a törvényesség, a korrupció elleni intézkedések, a nemek közti 
egyenlőség és a beruházást támogató környezet képezik a fenntartható fejl dés alapját. .. A 
fejlett és fejl d  országok közti szakadék rámutat a .. nemzetközi gazdasági környezet 
megteremtésének folyamatos szükségességére, különösen a pénzügy, a technológia átadás, az 
adósság és kereskedelem területén, továbbá a fejl d  országok teljes mérték  és hatékony 
részvételére vonatkozóan a globális döntéshozatal területén. ..”. A tárgyalások kés bbi 
szakaszában a jó kormányzáshoz kapcsolódóan más fontos követelmények is elfogadásra 
kerültek nemcsak a minden egyes országra való utalás nélkül, azaz az általánosság szintjén (ő, 
6), hanem az egyes országokon belüli elvárásként is: „138. A jó kormányzás alapvet  
fontosságú a fenntartható fejl dés szempontjából. .. A szabadság, a béke és a biztonság, az 
országon belüli stabilitás, az emberi jogok, köztük a fejlődéshez való jog tiszteletben tartása, a 
törvényesség, a nemek egyenlősége, a piac-orientált politikák, valamint az igazságos és 
demokratikus társadalmak iránti átfogó elkötelezettség szintén alapvet  fontosságúak és 
egymást kölcsönösen er sítik.” Ebben a megközelítésben komoly vitát váltott ki az emberi 

jogokra és a nemek egyenl ségére való hivatkozás formája.  
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Szegénység: a szegénység elleni küzdelem 

Háttér, érdekellentétek. A szegénység csökkentését célzó megfontolások kapták a legnagyobb 
figyelmet, hiszen az elmúlt tíz évben tovább növekedtek az átlagos életszínvonalbeli 
különbségek. E probléma nemcsak fejlett és fejl d , gazdag és szegény országok közötti 
különbségként merült fel, hanem teljes általánosságában és emellett különös tekintettel a 
fejl d  világra (7). A korábbi ENSZ-nyilatkozatokban elfogadott célkit zések meger sítése 
mellett a további konkrét javaslatok miatt alakultak ki komolyabb ellentétek a fejlett országok 
álláspontjában. Az USA – többnyire Ausztrália, Japán, Kanada – támogatásával ellenezte újabb 
kötelezettségvállalások megfogalmazását és amellett állt ki, hogy inkább a már ismertek 
végrehajtására kellene összpontosítani.  

Eredmények, kompromisszumok. A politikai kötelezettségvállalások a szegénység 
csökkentésére els sorban a Millenniumi Nyilatkozatban fogalmazódtak meg és azokat 
meger sítette a Végrehajtási Terv (7, 2ő):  „7.(a) űsökkentsék felére 201ő-re a világ 
népességében azok arányát, akik napi jövedelme kevesebb, mint 1 dollár, és azok arányát, akik 
éheznek, továbbá, ugyanerre az id pontra csökkentsék felére azok arányát, akik nem jutnak 
biztonságos ivóvízhez”. Az EU ezen a területen is – általában a fejl d k, továbbá Izland, 
Norvégia, Svájc és egyes társult országok aktív támogatásával – a korábbiakkal összefügg  
további konkrét javaslatok figyelembevételét szorgalmazta. Az egyik legnehezebben feloldható 
problémát az ivóvíz ellátásban és azzal is összefüggésben az alapvet  közegészségügyi 
szolgáltatásokban nem részesed  népesség arányának ő0%-os csökkentésére irányuló 
célkit zések összekapcsolása jelentette. Ebben a kérdésben végül egyetértés született „8. Az 
emberi egészség és a környezet védelméhez szükséges a tiszta ivóvíz és a megfelelő 
közegészségügyi ellátás. E tekintetben egyetértünk abban, hogy 201ő-re felére kell csökkenteni 
azok arányát, akik nem jutnak biztonságos ivóvízhez vagy nem tudják megfizetni azt (amint ezt 
a Millenniumi Nyilatkozat körvonalazta), illetve azoknak az arányát, akik nem férnek hozzá az 
alapvető közegészségügyi ellátáshoz”. Az alapvet  szükségletek vagy az esélyegyenl ség 
feltételeinek biztosítása számos más vetületben is végül helyt kapott a Tervben bár kevésbé 
konkrét formában: (7.f) az alapvet  egészségügyi szolgáltatások biztosítása, (7.j, 7.k, Ő0.a) az 
élelmiszerbiztonság el segítése, (9) hozzáférés a megbízható és megfizethet  
energiaszolgáltatásokhoz, (10.b) foglalkoztatási lehet ségek növelése, (11.a) a városi és vidéki 
szegények hozzáférése a földhöz, a tulajdonhoz, a megfelel  lakáskörülményekhez és az 
alapvet  szolgáltatásokhoz stb. Ez utóbbihoz kapcsolódik az egyik meger sített konkrétabb cél: 
„11. 2020-ra érjenek el jelent s javulást legalább 100 millió nyomornegyedekben lakó ember 
esetében, mint azt a ’Városok nyomornegyedek nélkül’ kezdeményezésben javasolták”. 

Fenntarthatóság: a fenntartható termelési eljárások és fogyasztási szokások 

Háttér, érdekellentétek. A világszerte növekv  fogyasztás és termelés mind nagyobb terhelést 
jelent a környezetre. E témakörben az EU és több más ország „programozott” megközelítést 
tartott szükségesnek, azaz egy tízéves globális keretprogram kialakítását és végrehajtását 
figyelembe véve az egyes országok, társadalmi csoportok, gazdasági szektorok eltér  helyzetét 
és adottságait. A fejl d  országok csoportja szerint viszont ezzel a gazdag országoknak kell 
foglalkozniuk, hiszen gazdagságukat is a környezeti er források igazságtalan túlhasználatával 
és az aránytalanul nagy környezetszennyezéssel érték el, a fejlettek sorában pedig többek között 
az USA ellenezte az egységes programot arra hivatkozva, hogy e tekintetben az egyes 
országoknak sajátos feltételeikhez igazítva kell cselekedniük. Ugyanakkor minden delegáció 
általánosságban elismerte, hogy különösen a legfejlettebb országok jelenlegi fogyasztási 
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tendenciái miatt gyorsan degradálódnak a természeti er források, növekednek az er források 
hasznosításában megmutatkozó különbségek és emiatt sürg s intézkedésekre van szükség.  

Eredmények, kompromisszumok. A mindenki számára elfogadható szövegszer  megoldást 
végül a „közös, de megkülönböztetett felel sség” elvére és ezáltal a fejlett országok „élenjáró” 
szerepére való hivatkozás, valamint az egységes keretprogram helyett a programokat átfogó 
tízéves keret kidolgozásában való megállapodás jelentette: „1ő. Ösztönözzék és segítsék el  
programok egy 10-éves keretének kidolgozását a regionális és nemzeti kezdeményezések 
támogatására annak érdekében, hogy felgyorsítsák az elmozdulást a fenntartható fogyasztás és 
termelés irányába, ezáltal támogassák a társadalmi és gazdasági fejl dést az ökológiai 
rendszerek eltartó képességének határain belül, ahol helyénvaló, a gazdasági növekedés és a 
környezet degradációja közti kapcsolat szétválasztásával .. . Minden országnak cselekednie 
kell, a fejlett országokkal az élen – figyelembe véve a fejl d  országok igényeit és képességeit 
..”.  

E keret elfogadása mellett számos fontos „részletkérdésben” is hosszadalmas és parázs vita 
volt: ennek eredményeképpen került elfogadásra a fent említett hivatkozás az ökológiai 
rendszerek eltartó képességének határaira; továbbá az olyan lényeges eszközökre, mint az 
életciklus elemzés (1ő.a, 1ő.c); az el rehaladás méréséhez a nemzeti indikátorok (1ő.a) – bár 
többen az összevethet ség érdekében a f bb indikátorok globális egyeztetését szorgalmazták; 
fogyasztói tájékoztatási eszközök (1ő.e) – viszont végül kimaradt az „öko-címkék” 
alkalmazásának említése. Nem jelentett különösebb problémát a tisztább termelés és az 
ökológiai hatékonyságot célzó befektetések általános jelleg  ösztönzése (16), de hosszas 
koncepcionális vita után elvetették például az er forrás-hatékonyság egyértelm  („faktor-Ő” 
azaz négyszeres) javítását jelent  konkrét cél kimondását.   

Az egyes ágazatok vonatkozásában specifikusabb célokat fogalmaz meg a Végrehajtási Terv, 
de általában mell zve a határid höz kötött konkrét hatékonyságjavítási szintek megadását; a 
tételesen figyelembevett szektorok a következ k: energiagazdálkodás (20. - erre az 

alábbiakban külön kitérünk), közlekedés (21), hulladékgazdálkodás (22). Az energia területe 
mellett e rész egyik legfontosabb és legtovább egyeztetett témaköre a vegyi anyagok termelése 
és kezelése volt (ld. alább).  

Természeti erőforrások: az erőforrások degradációja, a biológiai sokféleség csökkenése 

Háttér, érdekellentétek. Az elmúlt tíz év alatt – bár egyes régiókban és egyes vonatkozásokban 
komoly és eredményes er feszítéseket tettek – összességében a természeti er források degra-

dációja folytatódott. Ebben teljes kör  egyetértés volt, de a konkrét teend ket és a felel sség 
megosztását illet en nagyon nehezen alakult ki egyetértés. Mindenekel tt hosszú vita volt 
arról, hogy a természeti er források degradációjának megállítására megfogalmazható-e szám-

szer síthet  és határid höz köthet  cél. Alapvet  koncepcionális és szakpolitikai kérdések 
merült fel – jól mutatva az országok, illetve a tárgyaló delegációk közötti jelent s érdek- és 
megközelítésbeli különbségeket. A viták „eredményeképpen” – számos ország (EU-tagálla-

mok, sok fejl d  ország, Svájc, Norvégia, hazánk) határozott támogatása ellenére – kimaradt a 

degradáció megállítására vonatkozó konkrétabb határid , az el vigyázatosság elvének figye-

lembevétele, az átfogó jelleg  „ökorendszer” megközelítés támogatása, valamint a természeti 
környezettel foglalkozó megannyi nemzetközi egyezmény koherens végrehajtásának ösztön-

zése. Ennél konkrétabb és szakszer bb tárgyalás folyt a biológiai sokféleség meg rzésér l és a 
veszélyesen csökken  tengeri halállományokkal kapcsolatos teend kr l. E kérdések, illetve 
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más intenzíven használt és nemzetközi jelent ség  természeti er források kapcsán is egyértel-

m en a közvetlen gazdasági érdekek ütköztek a hosszabbtávú er forrás-gazdálkodási szem-

pontokkal. A közös javak, er forrás-összetev k (földi légkör, óceánok stb.), illetve a közös 
jelleg  kockázatok (biológiai sokféleség, erd állományok csökkenése, sivatagosodás stb.) ese-

tében legalábbis a nemzetközi együttm ködés f  feladataink szintjén – különösen meglév  
nemzetközi programok, megállapodások esetében – viszonylag egyszer en elérhet  volt a meg-

egyezés. Az együttm ködés hatékonyságának javításához szükséges er források ügyében 
(kapacitás-építés, pénzügyi források, technológia-átadás) pedig e területeken is értelemszer en 
a legtöbbször a közös, de megkülönböztetett felel sség elvére történt hivatkozás.  

Eredmények, kompromisszumok. A legkomolyabb ellentétek a fentiekben említett módon az 
érintett fejezet egyedüli felvezet  bekezdésének tartalma körül mutatkoztak; amely végül csak 
általános jelleg  felhívást tartalmaz a degradáció megállítására: „2Ő. .. annak érdekében, hogy a 
természeti erőforrások degradációjának jelenlegi irányát a lehető leggyorsabban megfordítsuk, 

olyan stratégiák végrehajtására van szükség, amelyek nemzeti és megfelel képpen regionális 
szinten elfogadott konkrét célokat tartalmaznak az ökológiai rendszerek védelmére, valamint a 
földdel, a vízzel és az él világ er forrásaival való integrált gazdálkodás megvalósítására ..”.  

Ezt követ en a témakörrel foglalkozó fejezet tételesen végigveszi a természeti rendszer 
összetev it és többé vagy kevésbé konkrét célokat és feladatokat sorol fel. E kérdéskörök a 
következ k. A biztonságos ivóvíz és a szennyvízkezelés (25-29), ahol a korábban említett célok 
mellett az integrált vízkészlet gazdálkodásra vonatkozó tervek 200ő-re történ  kidolgozása 
jelent egészen konkrét kötelezettséget. Az óceánokkal, tengerekkel, szigetekkel, partmenti 
területekkel, tengeri és partmenti biológiai sokféleséggel, tengeri környezet szennyezésével 
kapcsolatos teend k (30-36), ezen belül a halászattal, halgazdálkodással összefügg  feladatok, 
ahol az egyik legjelent sebb megegyezés értelmében „31.(a) Az állományok fenntartása és 
helyreállítása olyan szinten, hogy az maximális fenntartható szaporulatot eredményezzen, 
sürg sséggel – ahol lehetséges, nem kés bb, mint 201ő-re – teljesítve e célokat a kimerült 
állományok esetében”. Továbbá kiemelend k a halászati kapacitásokra és az illegális halászat 
megel zésére utaló rendelkezések (31.d, 31.f), valamint a tengeri környezet védelmére a 
szennyez  tevékenységekkel szemben (33, 3Ő).  

A természeti katasztrófák és hatásaik mérséklésével kapcsolatos ezúttal meger sített akciók a 
meglev  együttm ködési programkeretekre épültek (37), ezzel szemben alig lehetett 
megállapodásra jutni az üvegházhatású gázok növekv  kibocsátása miatti éghajlatváltozás 
kockázatának mérséklése ügyében (e témára külön térünk ki). A földi légkörrel kapcsolatos 

további problémákkal és teend kkel is röviden foglalkozik a Terv (39).  

A természeti er forrásokkal való hatékony gazdálkodást tárgyaló fejezet sajátos módon két 
ágazati részt is tartalmaz: a mezőgazdaság kapcsán itt találhatók az integrált földgazdálkodásra, 
talajvédelemre vonatkozó teend k (Ő0), az idegenforgalom kapcsán pedig értelemszer en a 
természetmeg rzés idekapcsolódó feladatai (Ő3). Részben az el bbi kérdéskörhöz is 
kapcsolódóan foglalkozik a sivatagosodással összefügg  teend ket tárgyaló rész, mely téma a 
Terv más fejezeteiben is hangsúlyosan szerepel, különös tekintettel számos afrikai ország ezzel 
összefügg  problémáira. Itt a legkritikusabb kérdést a vonatkozó nemzetközi egyezmény 
pénzügyi támogatási rendszere jelentette, s végül az eredetileg fenntartásaikat hangoztató egyes 
donor-országok hozzájárulásával elfogadott megegyezés értelmében a Globális Környezeti 
Alap majd támogatást nyújthat e területen is (Ő1.f).  
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A biológiai sokféleség meg rzése, azaz csökkenésének megállítása kapcsán viszonylag 
egyszer en jutottak egyezségre a tárgyaló delegációk – konkrét határid  kit zésével 
meger sítve a vonatkozó egyezmény keretében korábban elfogadott célokat és f bb teend ket, 
illetve azt összekapcsolva a fejl d  országok támogatási igényeinek elismerésével: „ŐŐ. .. 
Ahhoz, hogy az Egyezmény három célkit zését hatékonyabban és egymással összhangban 
valósítsák meg, valamint 2010-re jelentősen csökkentsék a biológiai sokféleség csökkenésének 
jelenlegi ütemét, új és kiegészít  pénzügyi és m szaki er forrásokra lesz szükség a fejl d  
országok számára ..”. E témakörben el lehetett fogadtatni az ökorendszer szemléleten alapuló 
átfogó megközelítés alkalmazásának szükségszer ségét (ŐŐ.e), ami nem volt lehetséges a 
legáltalánosabb szinten (2Ő). Érdekes módon itt nem okozott különösebb gondot az 
egyezményhez kapcsolódó űartagenai Jegyz könyv hatálybalépését sürget  felhívás (ŐŐ.t).  

A fenntartható erdőgazdálkodással, annak feladataival foglalkozó rész ugyancsak viszonylag 
ellentmondásmentesen volt lezárható (Őő), hiszen annak rendelkezéseit els sorban az ENSZ 
keretében hosszabb ideje folytatott együttm ködés eddigi eredményeire és már elfogadott 
általánosabb jelleg  céljaira alapozták. 

Éghajlatváltozás: a Kiotói Jegyzőkönyv hatálybalépése 

Háttér, érdekellentétek. Annak ellenére, hogy a 2001 végén lezárultak a nemzetközi tárgyalások 

a Kiotói Jegyz könyv eljárási szabályairól, nehezen körvonalazódott még a Világtalálkozón is 
a hatálybalépést és a végrehajtást sürget  rendelkezésekre vonatkozó kompromisszum. 
Egyfel l Norvégia az EU és a társult országok támogatásával határozottabb „felszólítást” 
szorgalmazott minden állam számára, másfel l az USA egyértelm vé tette, hogy továbbra sem 
változtat a jegyz könyvet elutasító álláspontján. E vita lezárásához és a megoldáshoz részben 
hozzájárult Kanada és az Orosz Föderáció részér l annak a politikai szándéknak a bejelentése, 
hogy csatlakoznak a Kiotói Jegyz könyvhöz. Ezáltal belátható közelségbe került e nemzetközi 
megállapodás hatálybalépése. A Világtalálkozón jelentette be Kína is a csatlakozási szándékot. 
A kérdéskörben rendkívül megosztott volt a fejl d  világ is, hiszen, többek között az afrikai 
államok és a kis szigetállamok határozottan kiálltak a kibocsátások további jelent s 
csökkentése mellett, bizonyos országok viszont els sorban az ilyen intézkedésekb l fakadóan a 
gazdaságaikat várhatóan ér  káros hatások miatt fejezték ki aggodalmukat.  

Eredmények, kompromisszumok. E tárgykörben a kompromisszumos megoldást végül az jelen-

tette, hogy a legátfogóbb hivatkozások (38, 38.a, 38.b) az 1992-ben elfogadott keretegyez-

ményre, illetve a Millenniumi Nyilatkozatra történtek, hiszen ezekhez akkor gyakorlatilag min-

den állam csatlakozott. A további sürg s teend ket illet en pedig jobb híján a Terv arra utal, 
hogy „38. .. a Kiotói Jegyzőkönyvet már ratifikált Államok határozottan sürgetik azokat az 
Államokat, amelyek ezt még nem tették meg, hogy id ben ratifikálják a Kiotói Jegyz könyvet”. 

Egészségügy: az egészségügyi ellátás helyzete 

Háttér, érdekellentétek. A Végrehajtási Tervnek egyedül az egészségüggyel foglalkozó 
fejezetét sikerült feltételesen lezárni az el készít  ülésszakok során – egy kényes kérdés 
kivételével. E témakört illet en általában nagy volt az összhang, hiszen az egészség kérdését a 
fenntartható fejl dés szempontjából mindenki az egyik legnyilvánvalóbb feltételének tekintette. 
Különös hangsúlyt kapott a HIV/AIDS kérdése és az azzal kapcsolatos feladatkör. Az említett 
kivétel az alapvet  egészségügyi ellátással kapcsolatban az emberi jogokra való hivatkozást 
érintette. A probléma hátterében – kimondatlanul – a n knek a magzattal kapcsolatos jogai 
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húzódtak meg, s különösen Kanada állt ki rendkívül határozottan mindenekel tt Vatikán 
delegációjával vitatkozva e hivatkozás szerepeltetése mellett.  

Eredmények, kompromisszumok. Az egészség kérdését a Végrehajtási Terv keretében nemcsak 
általában a fenntartható fejl dés keretében kezelik, hanem azt a szegénység elleni küzdelem 
feladataihoz is egyértelm en kapcsolják. E fejezet több fontos általános és néhány egészen 
konkrét célt is megjelöl (őŐ.e, őŐ.f, őő), ezek sorában a legkritikusabbnak a HIV/AIDS-re 

vonatkozó tekinthet  „őő. .. Hajtsák végre a megállapított id kereteken belül a Közgy lés 26. 
rendkívüli ülésszakán elfogadott ’HIV/AIDS Kötelezettségvállalási Nyilatkozat’-ban foglalt 

valamennyi kötelezettségvállalást, kiemelve különösen a HIV megbetegedések 2ő%-os 

csökkentését a 1ő-2Ő év közötti életkorú fiatal férfiak és n k körében a leginkább érintett 
országokban 200ő-re, világviszonylatban pedig 2010-re ..”. Ugyanakkor egy témakörben – 

nevezetesen a benzin ólomadalék globális beszüntetése ügyében – hosszas vita után sem 
született konszenzus egy konkrét határid re vonatkozóan. A fent említett kényes kérdésben 
csak közvetlenül a magasszint  szakasz el tt,  elhúzódó és feszült vita után alakult ki a 
megegyezés meglehet sen szabadon értelmezhet  megfogalmazással és hivatkozásokkal: „őŐ. 
.. biztosítani tudják mindenki számára hatékony, hozzáférhet  és megfizethet  módon az 
alapvet  egészségügyi szolgáltatásokat .. összhangban az emberi jogokkal, az alapvető 
szabadságjogokkal, valamint a nemzeti jogszabályokkal, kulturális és vallási értékekkel, 
figyelembe véve az Egyesült Nemzetek vonatkozó konferenciáinak és csúcstalálkozóinak, illetve 
a Közgyűlés rendkívüli ülésszakainak jelentéseit.”  

Finanszírozás: a fejlődő országok fejlesztési programjainak támogatása 

Háttér, érdekellentétek. A fenntartható fejl dés témakörei közül a szegénység elleni küzdelem, 
illetve tágabb nemzetközi vetületben a fejl d  országok életszínvonalbeli, gazdasági 
felzárkózásának kérdése kapta a legnagyobb figyelmet, de az általános megállapítások és a 
többé-kevésbé konkrét célok meghatározása mellett a nemzetközi támogatások ügyében 
bontakozott ki jelent s vita. A támogatások kulcsterületei: a technológiai-átadás, általában véve 
a kapacitások építése és b vítése, valamint a minden terület vonatkozásában tárgyalt 
finanszírozás. Különösen három pontban alakult ki nagyon nehezen a konszenzus: a Hivatalos 
Fejlesztési Segélyalaphoz (ODA) való hozzájárulás növelésére irányuló korábbi 
szándéknyilatkozatok meger sítése és a betartásuk sürgetése, egy nemzetközi Szolidaritási 
Alap felállítása, valamint a Globális Környezeti Alap kiterjesztése tárgyában. A pénzügyi 
támogatási rendszer kérdéseivel is külön egyeztet csoport foglalkozott J. Ashe (Antigua és 
Űarbuda) vezetésével, amely egyúttal a nemzetközi kereskedelem kritikus ügyeit is tárgyalta. E 
kérdéscsoportban hosszú ideig reménytelennek látszott a megállapodás, az utolsó el készít  
ülésszak végén éjszakába nyúlóan már miniszteri, delegációvezet i szinten igyekeztek a nyitott 
kérdésekr l egy „csomagban” megegyezni, de az akkor a dél-afrikai miniszter által tett 
kompromisszumos (a Végrehajtási Terv jelenlegi X. fejezetére tett) javaslatokat a fejl d  
országok aggodalommal figyelték jóval egyértelm bb támogatást várva e területeken, az EU-

csoport nem tudott megegyezni a kereskedelmet torzító támogatások ügyében, az USA pedig 
számos kényes kérdésben kívánta módosítani a javaslatot. A találkozó külön is részletesen 
áttekintette a legtöbb gonddal küszköd  afrikai államok, illetve a rendkívül „sérülékeny” kis 
fejl d  szigetállamok fejlesztési és fejlesztés-finanszírozási kérdéseit. 

Komoly ellentétek övezték az ODA témájában javasolt lépéseket: az 1992-ben Rióban ajánlott 
hozzájárulási szint figyelembevételével átlagosan csökkent ahelyett, hogy növekedett volna a 
fejlett államok támogatása. A Monterrey-i Konferencián tett felajánlások alapján – teljesítésük 
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esetén – ez e tendencia valamelyest megfordulna; a fejl d  országok további lépéseket 
szorgalmaztak. Emellett egyfajta világpolitikai szimbólumként vetették fel a szegénység 
leküzdését szolgáló szolidaritási alap létrehozását. Ez utóbbival a legtöbb fejlett országbeli 
delegáció nem értett egyet, hiszen nyilvánvaló volt, hogy a meglev  támogatási keretek (köztük 
kiváltképpen az ODA) sem kell en feltöltöttek és nincs nagyobb szándék az összesített 
hozzájárulások növelésére. Végül a Globális Környezeti Alap (GEF) pénzügyi keretének és 
támogatási területeinek határozott tágítását kérték a fejl d  országok – különös tekintettel a 
meglev  támogatási területeken a fejlesztések növelése érdekében, illetve a mez gazdasági 
termelés, élelmiszerellátás szempontjából fontos föld-, illetve talajdegradáció, a sivatagosodás 
elleni beavatkozások el segítése érdekében. 

Eredmények, kompromisszumok. Az új pénzügyi alap kérdésében végül megállapodás született, 
de a részletek hiánya el revetíti, hogy legalábbis egyel re ez csak egy „szimbolikus” keret lesz: 
„7.(b) Hozzanak létre egy szolidaritási világalapot a szegénység felszámolására és a szociális és 
emberi fejl dés támogatására a fejl d  országokban a Közgy lés által meghatározandó módon, 
de hangsúlyozva a hozzájárulások önkéntességét, valamint annak szükségességét, hogy 
elkerüljék az Egyesült Nemzetek keretében már meglév  alapok megkett zését ..”. A fejlesztési 
támogatások, illetve konkrétabban a hivatalos fejlesztési segélyezés kapcsán – az arra is 

vonatkozóan a Monterrey-i Konferencián elhangzott felajánlások betartása érdekében – sürget  
felhívásokat tartalmaz a Végrehajtási Terv (Ő, 62, 82, 8ő). „82. A pénzforrások mozgósítása és 
fokozottan hatékony felhasználása, továbbá a szegénység felszámolására, a társadalmi 
körülmények javítására, az életszínvonal emelésére és a környezetünk védelmére irányuló 
nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok – köztük a Millenniumi Nyilatkozatban foglalt célok 
– megvalósításához szükséges nemzeti és nemzetközi gazdasági feltételek megteremtése lesz 
az els  lépés, amellyel biztosítjuk azt, hogy a huszonegyedik század mindenki számára a 
fenntartható fejl dés százada legyen. .. 8ő.(a) Űocsássák rendelkezésre a számos fejlett ország 
által a fejl dés finanszírozásával foglalkozó nemzetközi konferencián bejelentett 
kötelezettségvállalások szerinti megemelt, hivatalos fejlesztési segélyezési hozzájárulásokat. 
Sürgessék azokat a fejlett országokat, amelyek ezt még nem teljesítették, konkrét erőfeszítések 
megtételére annak érdekében, hogy a nemzeti össztermék 0,7 százalékát fordítsák a hivatalos 
fejlesztési segélyek céljára a fejl d  országok részére ..”. Mintegy ennek az éremnek a másik 
oldalaként, els sorban a fejlett országok véleményeként jelenik meg a Tervben a támogatások 
hatékonyabb fogadására, felhasználására vonatkozó igény (8ő.b).  

A Globális Környezeti Alapra (GEF) is többször hivatkozik a Terv, hiszen ez a támogatási 
mechanizmus az elmúlt tíz évben meglehet sen hatékonynak bizonyult, szigorú szabályok 
szerint, de új és kiegészít  forrást jelentett els sorban a fejl d  országok számára néhány 
támogatási területen (20.(n), ő8, 87, 1Ő0, 1ő1). A kérdés id szer ségét azt is adta, hogy a 
Világtalálkozó után volt esedékes a GEF Második Közgy lése, amely hivatott volt dönteni az 
Alap további m ködésér l, pénzeszközeir l. A globális jelleg  támogatási területek 
kib vítésének kérdésében is megállapodás született.  

Kereskedelem: a világkereskedelmi rendszer reformja 

Háttér, érdekellentétek. A reformmal a Világkereskedelmi Szervezet tavalyi dohai értekezlete 
foglalkozott, s útjára indított egy sokoldalú tárgyalási folyamatot. A világkereskedelmi 
rendszerben való hatékony részvétel kulcsfontosságú a fejl d  országok számára. A mostani 
Világtalálkozón többen azt képviselték, hogy legfeljebb a meger sítés szándékával kell 
hivatkozni a Dohában elhatározottakra. Mások a fenntartható fejl dés átfogó követelményei 
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alapján további elvárásokat akartak keresztülvinni különösen a legkevésbé fejlett országok 
termékeinek piacra jutására, a fejletteknél alkalmazott export-támogatásokra vonatkozóan. Az 
elhúzódó és feszült vitát követ en végül az egyik legkényesebb – alig feloldható – problémát a 
világkereskedelmi szabályok és a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények 
rendelkezéseinek harmonizálása, egyenrangúságának elismerése jelentette. Napirenden volt a 
fejl d  országok teljes kör  részvételének kérdése is a világkereskedelmi szervezetben és a 
világkereskedelmi rendszerre kapcsolatos döntéshozatalban. 

Eredmények, kompromisszumok. A világkereskedelmi rendszer jelent ségére, reformjára, az 
ezzel kapcsolatos általános szempontokra, teend kre utaló megállapítások igények átszövik a 
Tervet (4, 15(e), 16(b), 19(b), 47, 48, 67, 81, 90-99, 1Ő1, 1ő1). Emellett konkrét áruk, 
tevékenységek (halászat, erdei termékek, energia, ózonkárosító anyagok stb.) kapcsán is fontos 
megállapítások fogalmazódtak meg.  

A fejl d  országok piacra jutási lehet ségeinek el segítése volt ezúttal is az egyik 
közmegegyezést élvez  terület - legalábbis az általános megközelítések szintjén: „67.(c) 
Javítsák az áruk, ezen belül az afrikai országokból, különösen a legkevésbé fejlett országokból 
származó áruk piacra jutását – a Kereskedelmi Világszervezet keretében folyó tárgyalások 
kimenetelének el feltételezése nélkül – a Dohai Miniszteri Nyilatkozat keretében, valamint 
kedvezményekkel foglalkozó megállapodások keretében”.  

A nemzetközi kereskedelmi szabályok jelent s mértékben összefüggnek olyan kényes 
kérdésekkel, mint a szellemi tulajdonjogok vagy a nemzetközi környezetvédelmi 
megállapodások rendelkezései. E nemzetközi rendszerek ellentmondásai, illetve harmonizálási 
igényei régóta napirenden vannak a szakosított tárgyalási fórumokon, de ezúttal a 
Világtalálkozó keretében egy helyen vitatkozhattak az eltér  szakterületek és nézetek 
képvisel i e kérdésekr l. Végül meger sítették, illetve kiegyensúlyozottabbá tették a Dohában 
elfogadott szempontrendszert és útjára indított tárgyalási folyamatot egyebek mellett az említett 
két kritikus „találkozási” területen. A szellemi tulajdonjogok kérdése különösen a biológiai 
sokféleség (biológiai és genetikai források), valamint az egészségvédelem (gyógyászati 
eljárások, készítmények) kapcsán kritikus kérdés: „ŐŐ.(r) Az egymást er sít  kölcsönhatások és 
a kölcsönös támogatás el mozdítása céljából, figyelembe véve az érintett megállapodások 
keretében hozott döntéseket, segítsék el  az Egyezmény (a Űiológiai Sokféleség Egyezmény), a 
nemzetközi kereskedelemr l és a szellemi tulajdonjogokról szóló megállapodások közötti 
kapcsolatok megvitatását e vita eredményének el feltételezése nélkül ..”; „100. Kezeljék a 
számos fejl d  és legkevésbé fejlett országot érint  közegészségügyi problémákat, különösen a 
HIV/AIDS-b l, tuberkulózisból, maláriából, és más ragályos betegségekb l ered ket, 
miközben fontosnak tartják ’A szellemi tulajdonjogok kereskedelemmel kapcsolatos 
vonatkozásairól szóló megállapodást’ (TRIPS Megállapodás) és a közegészségügy kérdésével 
foglalkozó Dohai Nyilatkozatot, amelyben a megállapodtak arról, hogy a TRIPS Megállapodás 
nem akadályozza és nem akadályozhatja a WTO tagokat intézkedések megtételében a 
közegészség védelmére. .. a Megállapodást oly módon lehet és kell értelmezni, illetve 
végrehajtani, hogy az erősítse a WTO tagok jogát a közegészség védelmére, és különösen a 
gyógyszerekhez való hozzáférés elősegítésére mindenki számára.” 

A támogatások kérdésében meger sítették, hogy el  kell segíteni az ezek fokozatos leépítését 
célzó reformot, elkerülve ezáltal a kereskedelemtorzító és a káros környezeti hatásokat. „97(b) 
Támogassák a Dohai Miniszteri Nyilatkozat támogatásokról szóló munkaprogramjának a befe-

jezését, hogy ezáltal el segítsék a fenntartható fejl dést és meger sítsék a környezetvédelmet, 
valamint ösztönözzék azon támogatások reformját, amelyek jelent s negatív hatással vannak a 
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környezetre és összeegyeztethetetlenek a fenntartható fejl déssel”. A szubvenciók kérdése 
különösen a mez gazdasági termékek kapcsán volt napirenden: „92.(c) .. Teljesítsék a tárgya-

lások eredményének el feltételezése nélkül a Mez gazdasági Megállapodás 20. cikkében 
kezdeményezett átfogó tárgyalásokra vonatkozó kötelezettségvállalást .., amelyek célja a 

piacokhoz való hozzáférés lényeges javítása, az export támogatások valamennyi formájának 
csökkentése azok fokozatos megszüntetésének céljával, a kereskedelem torzító hazai 
támogatások lényeges csökkentése .. .”  

A nemzetközi kereskedelem fejlesztése és a nemzetközi környezetvédelmi követelmények 
szigorítása hosszú ideje párhuzamosan fut, ezek viszonyának, de legalábbis egyenrangúságának 
elismerése fontos politikai kompromisszumot jelentett: „97. Folytassák a kereskedelem, a 
környezetvédelem és a fejl dés kölcsönösen egymást er sít  jellegének er sítését a 
fenntartható fejl dés elérése érdekében .. 98. Segítsék elő, hogy a multilaterális kereskedelmi 
rendszer és a multilaterális környezetvédelmi megállapodások kölcsönösen támogassák 
egymást, összhangban a fenntartható fejl dés céljaival .., miközben elismerik annak 
fontosságát, hogy fenntartsák mindkét eszközcsoport integritását.” 

Energia: megújuló energiaforrások aránya 

Háttér, érdekellentétek. Az elhúzódó egyeztetések ellenére sem alakult ki általános egyetértés a 
megújuló energiaforrások körének meghatározásáról és arányuk számszer síthet  növelésér l. 
Az energiatermelés és -ellátás kérdése mindhárom átfogó témakörben – a szegénység elleni 
küzdelem, a fenntartható termelési-fogyasztási minták, a természeti er forrásokkal való 
gazdálkodás kapcsán – lényeges szerepet kapott. A jól kivehet  ellentétek miatt már az 
el készítési folyamat korai szakaszában külön tárgyalócsoportot hoztak létre az argentin 
Gustavo Ainchil vezetésével, de különösen a megújuló energiaforrások ügyében szinte csak a 
legutolsó pillanatban zárultak le az egyezkedések. A f  vitapontok a következ k voltak: a 
megújulókra konkrét cél kit zése; a megújulók körének meghatározása, lehatárolása; a 
megújulók mellett a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos hatékony technológiák 
támogatása. Az EU, több más fejlett, társult és fejl d  állam támogatta valamilyen konkrétabb, 
számszer sített cél elfogadását, de más fejlett és egy sor fejl d  állam a nemzeti sajátosságokra 
való hivatkozással elfogadhatatlannak tartotta egy globális szint  cél kimondását. A számos 
ajánlott változat sorában egy id határhoz kötött globálisan 1ő%-os arány elérése volt a 
legtovább tárgyalt kompromisszumos lehet ség, de ebben sem született egyetértés.  

Eredmények, kompromisszumok. A Végrehajtási Terv végül több helyen kitér e kérdéskörre, de 
a legkényesebb kompromisszumokat a fenntartható termelési és fogyasztási mintákkal 
foglalkozó fejezet energetikai része tartalmazza. A megújulókra vonatkozó konkrétabb cél 
helyett végül a következ  megfogalmazás került be a Tervbe: „20.(c) Fejlesszék és terjesszék 
az alternatív energia technológiákat azzal a céllal, hogy az energiaforrások összetételében 
jelentősebb arányban részesedjenek a megújuló energiák, javítsák az energiahatékonyságot, 
valamint fokozottan támaszkodjanak a fejlett energiatechnológiákra, ezen belül a tisztább 
fosszilis tüzel anyag technológiákra; .. (e) .. jelentős mértékben növeljék a megújuló 
energiaforrások globális részesedését azzal a célkitűzéssel, hogy növekedjen hozzájárulásuk a 
teljes energiaellátáshoz, elismerve a nemzeti és az önkéntes regionális célként kit zött konkrét 
szintek, valamint kezdeményezések szerepét, ahol ezek léteznek, .. továbbá rendszeresen 
értékeljék ennek érdekében a rendelkezésre álló adatokat az el rehaladás áttekintésére”. Látva, 
hogy elérhetetlen a konkrét célra irányuló megegyezés, az EU kezdeményezésére a 
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Világtalálkozó végén sok delegáció – köztük a magyar delegáció – nevében külön nyilatkozat 
hangzott el a megújuló energiákkal kapcsolatban.  

Szociális pillér: a fenntarthatóság szociális kritériumai,  
a teendők és a nemzetközi intézmÉnyrendszer 

Háttér, érdekellentétek. A Világtalálkozón a fenntartható fejl dés szociális pillérének 
összetev i kapták a legnagyobb figyelmet, ezek sorában els sorban a szegénység elleni 
küzdelem feladatai. Emellett a mindenki számára méltányos életfeltételek biztosítása, az 
esélyegyenl ség kérdései és számos más olyan fontos terület, amely szerepelt többek között a 
koppenhágai Szociális Fejl dési Világtalálkozó által elfogadott programban és az annak 
végrehajtását követ  nemzetközi folyamat keretében. Az esélyegyenl ség, a szociális jogok 
biztosítása különösen a n k és a gyermekek társadalmi helyzetével összefüggésben kapott 
hangsúlyt és a fenntartható fejl dés átfogó keretébe illesztve meger sítették azokat a 
célkit zéseket és feladatokat, amelyeket a kifejezetten ezzel foglalkozó világtalálkozókon 
fogadtak el (Világkonferencia a N kr l, Világértekezlet a Gyermekekért).  

A szociális kérdések ezúttal a gazdasági és környezeti követelményekkel, szempontokkal szo-

rosan összefonódva voltak napirenden és jelentek meg a Végrehajtási Tervben. A nemzetközi 
együttm ködés és a kormányok feladatai mellett a különböz  társadalmi csoportok helyzetére, 
részvételére is kitér a Terv. E téren az egyik kényes kérdésnek a vállalatok szociális felel ssé-

gének er sítése bizonyult beleértve a munkahelyeken a megfelel  munkakörülmények biztosítását. 

A szociális feltételek javítására, a méltányos életkörülmények biztosítására vonatkozó – 

korábban már vázolt – konkrét célok mellett e rendkívül tág témakör legvitatottabb célkit zése 
a nemzetközi intézményrendszernek a jobb koordinációt és összhangot biztosító ésszer sítése 
volt. Egyes javaslatok szerint az ENSZ keretében a gazdasági, a szociális és a környezeti 
ügyekkel foglalkozó bizottsági mechanizmusokat össze kellene vonni, s hasonlóképpen kellene 
fejleszteni a regionális bizottságok tevékenységét: az ezzel is kapcsolatos intézményfejlesztési 
vita gyakorlatilag az ENSZ átfogó intézményi reformját érintette.  

Eredmények, kompromisszumok. Elismerést nyert, hogy a szociális ügyekben (is) óriási elma-

radás mutatkozik a korábbi célkit zések, kötelezettségvállalások teljesítésében, s a fenntartható 
fejl désre irányuló nemzetközi együttm ködés szempontjából ez a terület túlzott mértékben 
külön kezeltté vált; ezt tükrözi a Végrehajtási Terv megfogalmazása: „1Ő0.(b) A nemzetközi 
közösség .. Er sítse és jobban integrálja a fenntartható fejl dési politikák és programok három 
dimenzióját, valamint segítse el  a fenntartható fejlődési célkitűzések maradéktalan integrá-

lását azon testületek programjaiba és politikáiba, amelyek elsősorban társadalmi kérdésekkel 
foglalkoznak. A fenntartható fejlődésnek különösen a társadalmi dimenzióját kell erősíteni, 

többek között a Szociális Fejl dési Világtalálkozó eredményeinek megvalósítását ..”  

Az ENSZ keretében a szociális pillér jobb integrálása érdekében tett intézményfejlesztési 
javaslatok végül nem kaptak teljes kör  támogatást és így csak a jobb koordinációra való 
utalást tartalmaz a Terv. Ennek értelmében az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsa 
„1ŐŐ.(a) Növelje szerepét az Egyesült Nemzetek fenntartható fejl dés el mozdítására irányuló 
politikáinak és programjainak gazdasági, társadalmi és környezeti vonatkozásaival kapcsolatos, 
az egész rendszerre kiterjed  koordinálása és kiegyensúlyozott integrálása felügyeletében; .. (d) 
Segítse el  a ’Feladatok a XXI. századra’ program végrehajtásában érintett funkcionális 
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bizottságai és más kisegítő testületei tevékenységeinek fokozottabb koordinálását, egymást 
kiegészít  jellegét, eredményességét és hatékonyságát”.  

A vállalatokkal szembeni szociális és környezeti elvárások kifejtésére végül az önkéntesség 
hangsúlyozása mellett volt mód (ld. külön). 

Vállalkozások: szociális és környezeti felelősségük 

Háttér, érdekellentétek. A magánszféra közrem ködése a fenntartható fejl dés céljainak 
elérésében hangsúlyosan szerepelt a tárgyalásokon és tükröz dött végül a Végrehajtási Tervben 
is. E téren különösebb vita folyt a vállalatok „magatartásáról” a fenntartható fejl dés, illetve 
konkrétabban a fenntartható termelés alapelveinek, céljainak követésében és az erre vonatkozó 
elvárásokról. Els sorban a fejl d  országok képvisel i szorgalmazták egyértelm bb elvárások, 
normák megfogalmazását, amelyek mind a szociális, mind a környezeti felel sségre 
vonatkoznak. Nemzetközi szervezetek keretében hosszabb ideje folynak ezzel kapcsolatos 
elemz , egyeztet  tevékenységek, ezekre is támaszkodva a Világtalálkozón ezek 
továbbfejlesztése és alkalmazása mellett érveltek többen. E kérdésben rendkívül aktívnak 
bizonyultak az érintett érdekcsoportok képvisel i is (különösen az üzleti szféra és a nem 
kormányzati környezetvéd  szervezetek). 

Eredmények, kompromisszumok. A vállalatok teend it, környezeti és szociális felel sségét, 
ezirányú tevékenységük átláthatóságát, a számonkérhet séget illet en végül a leglényegesebb 
követelményekr l megegyezés született, igaz azon az „áron”, hogy e követelmények 
követésének egységesül  nemzetközi irányelvek alapján, de önkéntes intézkedésekkel tesznek 
eleget az üzleti élet képvisel i (18, 18.a, Ő9, 1Ő0.f). 

Vegyianyagok: a káros egészségi és környezeti hatások minimalizálása 

Háttér, érdekellentétek. A vegyi anyagokkal, technológiákkal kapcsolatos adatok gy jtésével, 

kezelésük szabályozásával sok nemzetközi szervezet foglalkozik, azokra vonatkozóan számos 
nemzetközi program és megállapodás létezik, ennek ellenére egyre növekv  mérték  az aggo-

dalom az egészségi és környezeti kockázatok, hatások miatt. A háttérben jelent s ipari, üzleti 
érdekek húzódnak meg, de egyebek mellett a mez gazdasági termeléssel szembeni növekv  
mennyiségi és min ségi igények miatt a növényvéd  szerek el állítása és felhasználása is a 
nemzetközi együttm ködés és a nemzeti szabályozások kiemelten fontos területe. E kérdések 
áttételesen felmerültek mind a természeti er forrásokkal, mind pedig az egészségvédelemmel 
foglalkozó feladatok tárgyalásánál is, de koncentráltan a fenntartható termelési és fogyasztási 
minták kapcsán jelentkeztek. A vegyi anyagok mellett a veszélyes hulladékok kezelésére vonat-
kozóan is hasonlóan körültekint  eljárást sürgettek. E területen is els sorban az EU, több más 
fejlett és fejl d  ország támogatásával konkrét célt és céldátumot javasolt a veszélyes hatások 
kiküszöbölésére, figyelembe véve az el vigyázatosság elvét. Mind a konkrét határid , mind az 
említett elv említésével szemben komoly ellenállás, illetve ellenvetések voltak más delegációk 
részér l. Kevesebb problémát jelentett egyes nemzetközi programok, megállapodások végre-

hajtásának sürgetése, bár e tekintetben is voltak ellenvetések a határid k megadása miatt.   

Eredmények, kompromisszumok. Végül ebben a kérdéskörben számos konkrétumban született 
megállapodás. Ezek közül a legátfogóbb értelmében: „23. .. megfelel en gazdálkodnak a vegyi 
anyagokkal azok teljes életciklusára kiterjed en és a veszélyes hulladékokkal .., többek között 
annak elérésére törekedve 2020-ra, miszerint a vegyi anyagok felhasználása és előállítása oly 
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módon történik, hogy .. az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt jelentős káros hatásaik 

minimálisra csökkennek, figyelembe véve az el vigyázatosságra vonatkozó megközelítést ..”. 
Ennek kapcsán több további konkrét célt, határid t is tartalmaz a Terv els sorban a vonatkozó 
nemzetközi megállapodások hatálybalépését, alkalmazását illet en (23.a, 23.b, 23.c). 

Átalakuló gazdaságú országok 

A Világtalálkozóra való felkészülés és a Világtalálkozón folytatott tárgyalások egyik különös 
jellemz jeként az ENSZ keretében formálisan létez  kelet-európai országcsoport tagjainak 
jelent s része nem vagy alig vett részt, nyilvánított véleményt a Végrehajtási Terv kapcsán 
folytatott vitában. Azon tárgyaló delegációk, amelyek e régióból az EU-val társult országokat 
képviseltek, legalábbis a Világtalálkozó szakért i szakaszának idejére – figyelemmel a sajátos 
tárgyalási feltételekre – hivatalosan bejelentett, s több kérdésben együttesen fellép  csoporttá 
szervez dtek. Egy-egy kérdéskörben az Orosz Föderáció képvisel i, szakért i állást foglaltak, 
de az adott ENSZ-régió többi országából érkezett delegációk közül néhányan gyakorlatilag 
csak az „átalakuló gazdaságú országokra” való hivatkozás elfogadását kérték azokban az 
esetekben, amikor valamely cél elérése érdekében a fejl d  országok támogatásának igénye 
felmerült. E kérést számos esetben több fejlett ország is támogatta és így – esetenként a fejl d  
országok „neheztelése” ellenére – a Végrehajtási Tervben szerepl  célok és feladatok kapcsán a 
támogatandók sorában a fejl d  országok mellett több mint harmincszor szerepel hivatkozás az 
„átalakuló gazdaságú országokra” is. Mindezt annak fényében is kell értékelni, hogy az 1992-

ben elfogadott „Feladatok a XXI. századra” program csak a bevezet jében említi ezeknek az 
országoknak a sajátos helyzetét (1.ő. bekezdés).    

Nagy társadalmi csoportok, a nyilvánosság részvétele 

A „Feladatok a XXI. századra” program alapján kilenc nagy társadalmi csoport nyert elismerést 
és e csoportok képvisel i 1992 után egyre aktívabban vettek részt például az ENSZ 
Fenntartható Fejl dés Űizottság ülésszakain. E nagy csoportok a következ k: n k, gyermekek 
és ifjúság, slakosság (bennszülött népek), nem kormányzati szervezetek (els sorban 
környezetvéd  szervezetek), helyi hatóságok, munkások és szakszervezeteik, üzleti szféra 
(vállalkozások), tudományos és m szaki közösségek, mez gazdák (mez gazdaságban 
tevékenyked k). Sajátos helyzetükre, esélyegyenl ségük biztosítására, a fenntartható 
fejl déssel összefügg  feladataikra tekintettel a Végrehajtási Terv vitája, el készítése során e 
csoportok közül néhánnyal kitüntetett módon foglalkoztak. Különösen a n k 
esélyegyenl ségének megteremtése, a gyermekek oktatásban való részvételének biztosítása és a 
gyermekmunka felszámolása, a bennszülött népek sajátos életfeltételeinek meg rzése és 
shonos ismereteik hasznosítása, az üzleti szféra szerepl inek a fenntartható fejl dés alapelveit 

szem el tt tartó felel sségvállalása volt elhúzódó vita tárgya, de végül mindezekben a 
kérdésekben kompromisszumok születtek. E csoportokon túlmen en már az el készít  
ülésszakok során felmerült más sajátos helyzet  és jelent s társadalmi csoportok szerepeltetése 
a Végrehajtási Tervben – ezáltal azt is el segítve, hogy a továbbiakban önálló érdekképviseleti 
közösségként nyilváníthassanak véleményt a fenntartható fejl déssel foglalkozó ENSZ 
fórumokon és közrem ködjenek a döntési folyamatban. Többek között a médiában, a 
fogyasztóvédelemben, az oktatásban tevékenyked  szervezetekr l volt szó, de végül – a „nagy 
csoportként” való elismerés ellen fellép  számos delegáció hatására – többek között kanadai, 
magyar és EU-s támogatással az oktatásban tevékenyked k közrem ködésének el segítése 
került be a Tervbe az ENSZ Fenntartható Fejl dés Űizottság további teend i kapcsán: „1Ő9. A 
Űizottság munkájának gyakorlati kivitelezését és programját illet en, e kérdésekr l a következ  
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ülésszakán hozzon konkrét határozatokat a Űizottság, amikor a bizottsági tematikus 
munkaprogramot kidolgozzák. Különösen a következ  kérdéseket vizsgálják meg: .. (d) A nevel k 
fenntartható fejl déshez, ezen belül, megfelel képpen, a Űizottság tevékenységeihez való 
hozzájárulásának el mozdítása”.  

Tudomány, oktatás 

A tudománnyal szembeni elvárások, a tudományos eredmények felhasználásának fontossága 
számos szakterületre külön megfogalmazódott és ebben nem voltak különösebb ellentétek 
(leszámítva a már említett módon az el vigyázatosság elvére való hivatkozást). A tudomány 
el tt álló általános feladatok, a tudomány és a politikai döntéshozás szorosabb kapcsolatával a 
végrehajtási eszközeivel foglalkozó fejezet keretében található egy sor cél, illetve ajánlás (108-111).  

Az oktatás szerepét ugyancsak kiemelten hangsúlyozza a Végrehajtási Terv: e téren a legát-
fogóbb feladatoknak külön szakaszt szentelve, emellett számos területen (szegénység elleni 
küzdelem, esélyegyenl ség, fenntartható termelési és fogyasztási minták, természeti 
er források stb.) is külön meghatározva az oktatással kapcsolatos teend ket. Ezek sorából 
kiemelend  a korábbi célkit zések meger sítése: „116.(a) Teljesítsék a Millenniumi 
Nyilatkozatban foglalt, a teljes kör  általános iskolai oktatás elérésére vonatkozó fejlesztési 
célt, biztosítva azt, hogy 201ő-re a gyermekek, fiúk és lányok egyaránt, mindenütt teljes 
mértékben elvégezhessék az általános iskolát”; „120. Szüntessék meg a nemek közti 
egyenl tlenségeket az általános és középiskolai oktatásban 200ő-re az ’Oktatást Mindenkinek’ 
Dakari űselekvési Keretprogramban el írtak szerint, valamint az oktatás minden szintjén 
legkés bb 201ő-re ..”. (Megjegyzend , a Politikai Nyilatkozatban is kijelentették, hogy az 
oktatás elengedhetetlen eszköze a fejl désnek). Az oktatás jelent ségét jól mutatja, hogy a 
japán kezdeményezésre jóváhagyott ajánlás szerint: „12Ő.(d) Javasolják az Egyesült Nemzetek 
Közgy lésének, hogy fontolja meg a fenntartható fejl désre vonatkozó oktatásnak szentelt, 
2005-ben kezd d  évtized elfogadását”.  

Stratégiák és intézményi keretek:  

a nemzeti stratégiák és intézmények fejlesztése, a stratégiák végrehajtása 

Háttér, érdekellentétek. Már 1992-ben elfogadást nyert, hogy minden országnak hosszútávú 
nemzeti stratégiát kell kidolgoznia – ennek ellenére a legtöbb országban nem készítettek ilyen 
stratégiát. A mostani tárgyalásokon két néz pont ütközött: az egyik szerint minden országnak 
önálló joga egy ilyen terv elkészítésének és végrehajtásának mérlegelése, a másik szerint a 
sokoldalú nemzetközi összefüggések miatt célszer  és elvárható, hogy minden ország miel bb 
rendelkezzen – hasonló elveken nyugvó, de a sajátosságokat figyelembevev  – stratégiával. A 
tervezés és a végrehajtás érdekében viszont megfelel  koordinációra, az érdekképviseleti 
csoportokkal való hatékony párbeszédre van szükség: az elmúlt egy évtizedben erre nézve 
komoly tapasztalatokra tettek szert az országok, s most egyetértés volt abban, hogy ezt is 
általános jelleg  elvárásként kell megfogalmazni.  

Eredmények, kompromisszumok. E stratégiákra vonatkozóan végül konkrét célt tartalmazó ren-

delkezés születhetett, hiszen ezt már az 1992. évi programban elvárásként megfogalmazták: 
„162.(b) Tegyenek azonnali lépéseket, hogy előrehaladás történjen a nemzeti fenntartható 
fejlődési stratégiák megfogalmazása és kidolgozása terén, és 2005-re kezdjék meg azok végre-

hajtását. .. A fenntartható fejl dés gazdasági, társadalmi és környezeti vonatkozásait integráló 
ilyen stratégiákat – amelyek, ahol ez helyénvaló, szegénység csökkentési stratégiák formájában 
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fogalmazhatók meg – az egyes országok nemzeti prioritásaival összhangban kell megva-

lósítani.” A szervezeti kereteket illet en pedig a Terv felhívja az államokat, hogy: „162.(a) 
Folytassák a fenntartható fejlődés intézményi kereteire vonatkozó koherens és koordinált meg-

közelítések elősegítését minden nemzeti szinten, többek között a politika alakításához, a 
jogszabályok összehangolásához, végrehajtásához és a jogérvényesítéshez szükséges meglév  
hatóságok és mechanizmusok kialakításával, illetve meger sítésével”; „16ő. Fokozottabban 
segítsék el  a fenntartható fejlődési tanácsok, illetve koordinációs struktúrák létrehozását vagy 
megerősítését nemzeti szinten, s ezen belül helyi szinten, hogy biztosítsák a magasszint  
figyelmet a fenntartható fejl dési politikákra. Ebben az összefüggésben segítsék el  az érdekelt 
felek részvételét”. Különösebb kompromisszum-keresésre a stratégiákhoz és a szervezeti 
keretekhez kapcsolódóan az indikátorok (fenntartható fejl dési mutatók) alkalmazásának 
ügyében (1ő.a, 27, 130, 131), a stratégiák tervezése és végrehajtása kapcsán pedig a társadalmi 
részvétel kérdésében volt szükség (16Ő, 139.g). Az el bbit illet en az indikátorok nemzeti 
sajátosságok szerinti és önkéntes alkalmazása volt a kompromisszumok tárgya, az utóbbi 
esetében pedig immáron a környezetvédelmi pilléren túlmen en a fenntartható fejl déssel 
kapcsolatos minden politikában a nyilvánosság teljes részvételének elfogadtatása volt a 
megállapodások tétje, s végül eredménye: „16Ő. Minden ország segítse el  a nyilvánosság 
részvételét, többek között olyan intézkedésekkel, amelyek hozzáférést biztosítanak a 
jogalkotással, szabályozással, tevékenységekkel, politikákkal és programokkal kapcsolatos 
információkhoz. Segítsék el  továbbá a nyilvánosság teljes részvételét a fenntartható 
fejl déssel kapcsolatos politikák kialakításában és végrehajtásában. ..”     

Partnerek: az együttműködési kezdeményezések 

Háttér, érdekellentétek. Elfogadást nyert, hogy a kormányzati kötelezettségvállalások mellett az 
üzleti élet – illetve általában véve mindegyik nagy társadalmi, érdekképviseleti csoport – na-

gyobb szerepvállalása nélkül megoldhatatlanok a fenntartható fejl dés feladatai, ugyanakkor 

kétségek merültek fel arra vonatkozóan, hogy milyen általános irányelvek adjanak keretet külö-

nösen az állami és a magánszféra közötti kezdeményezések elismeréséhez és végrehajtásuk 
nyomon követéséhez. A tárgyaló felek egy része (köztük az EU) egyöntet en érvényesítend  
feltételrendszer mellett állt ki, mások (köztük az USA) önkéntesen alkalmazható, laza irány-

elveket tartott elfogadhatónak. Többen attól tartottak, hogy egyes országok az üzleti élet kép-

visel ivel különösebb megkötöttségek, követelmények nélkül megkötött együttm ködési meg-

állapodásokkal kívánják jórészt kiváltani a kormányzati kötelezettség- és felel sségvállalást a 
fenntartható fejl dés kérdéseiben. Közben az el készít  folyamat keretében meg is kezd dött 
az ilyen típusú (2. típusú) vállalásokra irányuló partnerségek bejelentése. 

Eredmények, kompromisszumok. E témakörben külön informális munkacsoport alakult, s 
egyrészt ott dolgozták ki az ilyen együttm ködési megállapodások, partnerségek irányelveit, 
másrészt e munkacsoport ülésein jelentettek be számos együttm ködési kezdeményezést. Végül 
az említett irányelveket hivatalosan nem fogadta el a Világtalálkozó, de a Végrehajtási Tervben 
komoly jelent séget tulajdonítottak ezeknek az együttm ködéseknek: „168: Támogassák 
minden szinten a fenntartható fejl dés megvalósítására irányuló programokkal és 
tevékenységekkel kapcsolatban a partnerségeket a kormányzati és a nem kormányzati 
részvevők között, beleértve valamennyi nagy csoportot, valamint az önkéntes csoportokat.” 
Továbbá az ENSZ Fenntartható Fejl dés Űizottsága kapta azt a feladatot, hogy folytassa a 
kompromisszumok hiányában félbeszakadt egyeztetéseket az ilyen együttm ködés 
„szabályairól”, elismerésér l (1Ő8.b).  
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3.3. EGYÉŰ EREDMÉNYEK 

Partnerségek a fenntartható fejlődésért 

Az elmúlt évtizedben a nemzetközi fórumokon elfogadott célkit zések teljesítésével 
kapcsolatban nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes kormányok nem képesek, de különböz  elvi, 
politikai, gazdasági okokból általában nem is lehet céljuk a vállalások végrehajtása csupán 
állami eszközökkel. A sokszín  érdekeket képvisel  társadalmi csoportokkal, érdekképviseleti 
szervezetekkel való együttm ködés a fenntartható fejl dés egyik alapelve és a Világtalálkozóra 
való felkészülés során is mind nagyobb igény mutatkozott arra, hogy a kormányközi tárgyalási, 
célmeghatározási és végrehajtási folyamat kiegészüljön az egyes érdekelt felek, érdekcsoportok 
képvisel i közötti konkrét együttm ködési keretek kialakításával, beleértve a közszféra és a 
magánszektor közötti együttm ködési megállapodásokat. Ezek a partnerségi együttm ködések, 
röviden partnerségek végül komoly szerepet kaptak a felkészülési folyamatban, illetve 
elismerést nyertek a Világtalálkozó dokumentumában, a Végrehajtási Tervben is.   

A partnerségek lényegüket tekintve a fenntartható fejl dés céljait szolgáló, nem kormányok kö-

zötti tárgyalásokon, megállapodásokon alapuló, hanem inkább önkéntes együttm ködési, cse-

lekvési keretek, s mint ilyenek a Világtalálkozó fontos eredményének tekinthet k. Ezek nem 
helyettesíthetik, de kiegészítik a kormányok által kormányközi tárgyalásokon elfogadott köte-

lezettségeket, illetve konkrét cselevésre, eredményekre váltják azokat. Ezért az el bbieket – a 

Végrehajtási Tervben foglalt célokat és az azokkal kapcsolatos együttm ködési vállalásokat – a 

Világtalálkozó els dleges vagy els  típusú eredményeinek nevezték, míg az említett önkéntes 
együttm ködési megállapodásokat „2. típusú partnerségek”-nek.  

A fenntartható fejl dés gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióinak való megfelelés, a 
folyamat és a Világtalálkozót követ  megvalósítás nyomon követése érdekében azonban igény 
jelentkezett az ilyen megállapodások kereteinek, alapvet  szabályainak meghatározására. A 
fenntartható fejl dés alapelvei mellett hangsúlyosan kiálló kormányok, illetve többek között a 
nem kormányzati szervezetek csoportja ugyanis annak az aggodalmának adott hangot, hogy a 2. 
típusú partnerségekkel többen csökkenteni akarják a kormányok felel sségét. A jelent s 
politikai vita keretében két rendkívül ellentétes álláspont csapott össze. Az egyik szerint az 
alapvet  és els dleges kormányzati felel sség hangsúlyozásával nagyon világosan szabályozni 
kell az ilyen kezdeményezéseket a fenntartható fejl dés követelményeire való tekintettel, míg a 
másik álláspont szerint minél nagyobb szabadságot kell biztosítani különösen a magánszektor 
részére az ilyen együttm ködési megállapodásokhoz és különösebb kritériumok számonkérése 
helyett egyel re csak nyilvántartásba kell venni azok bejelentését. A felkészülési folyamat 
során külön munkacsoport alakult az ezzel kapcsolatos viták lefolytatásra és a legalapvet bb 
szabályokat tartalmazó útmutató kidolgozására. Ezek lényege a következ kben összegezhet :  

• A fenntartható fejl dés partnerségi kezdeményezései különböz  partnerek kötelezettség-

vállalása abból a célból, hogy hozzájáruljanak a Világtalálkozó eredményeinek megvaló-

sítását, aktívan közrem ködjenek a „Feladatok a XXI. századra” program és a Millenniumi 
Fejlesztési űélok további végrehajtásában. 
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• E kezdeményezések a felek kölcsönös tiszteletén és megosztott felel sségén alapulnak és 
figyelembe veszik a Riói Alapelveket és a Millenniumi Nyilatkozatban kifejezett értékeket. 

• A partnerségi kezdeményezéseknek tervezésük és végrehajtásuk során egyesíteniük kell a 
fenntartható fejl dés gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióit. Lehet ség szerint 
összhangban kell állniuk a végrehajtásban érintett országok, régiók és közösségek 
fenntartható fejl dési és a szegénység csökkentését célzó stratégiáival. 

• A kezdeményezésekbe az adott terület jelent sebb szerepl inek sorát szükséges bevonni. 
Az együttm ködés kialakulhat a különböz  partnerek – kormányok, regionális csoportok, 
helyi önkormányzatok, nem kormányzati szerepl k, nemzetközi intézmények és a 
magánszektor – között bármilyen kombinációban. Valamennyi partnert be kell vonni már a 
fejlesztés korai szakaszában. Ahogy a partneri együttm ködés fejl dik, lehet séget kell 
adni további partnerek bekapcsolódására is azonos feltételekkel. 

• A partneri együttm ködés kialakítását és végrehajtását nyitott és átlátható módon, 
jóhiszem en kell megvalósítani oly módon, hogy a folyamat és az eredmények tulajdonjoga 
valamennyi partner között megoszlik, és minden partner egyformán felel s. Gondoskodni 
kell a megvalósítás nyomon követésér l, és a kit zött célok elérésér l rendszeres jelentés 
formájában kell beszámolni. A jelentést nyilvánosságra kell hozni. Javasolt a helyi 
közösség aktív bevonása az együttm ködés tervezésébe és megvalósításába, de hatásukat 
tekintve nemzetközieknek kell lenniük a partneri együttm ködéseknek, azaz hatásukban túl 
kell lépniük a nemzeti szintet (globális, regionális vagy szubregionális hatás). 

Az ilyen együttm ködések f  területei: a fenntartható mez gazdaság, élelmiszerbiztonság és 
vidékfejlesztés, tiszta energia, vegyi anyagok, oktatás és képzés, víz- és csatornázás, erd k, 
információs és kommunikációs technológiák, kezdeményezések Afrika megsegítésére, 
egészség, fenntartható városiasodás, fenntartható hegyvidék-fejlesztés, óceánok és halászat, 
fenntartható fogyasztási és termelési szokások és technológia átadás.  

Az eddig bejelentett és a Világtalálkozó honlapjára eljuttatott 228 partnerségi megállapodás a 
fenntartható fejl dés valamennyi kritikus területét érinti a világ minden régiójában. A legtöbb 
partnerségi kezdeményezés regionális lépték , dönt en Észak-Dél együttm ködés, de van példa 
Dél-Dél kapcsolatra is. A legtöbb partnerség Afrika, Ázsia, a fejl d  kis szigetállamok és a 
űsendes óceáni szigetek országainak szervezetei, intézményei között létesült. Egyetlen régió 
sem maradt ki és néhány világméret  kezdeményezés is létrejött. A kezdeményezések közül 
59-et kormányok nyújtottak be, de sok további – nem kormányzati – javaslatban együttm köd  
partnerként szerepelnek. Az ENSZ rendszer csaknem minden kormányközi szervezete vagy 
programja részt vesz kezdeményezésekben, az UNEP, UNDP, UNITAR, UN-Habitat, UNIDO 

és az UNESűO különösen aktívak. A kezdeményezések túlnyomó többségét nem kormányzati 
szervezetek, tudományos és kutatóközpontok, helyi önkormányzatok, egyetemek és üzleti 
szervezetek indították.  

A partnerségi javaslatok benyújtása folyamatosan történik, véghatárid  nincs. A nyilvántartást 
és a jelentkezési lapot a Világtalálkozó honlapján lehet megtalálni. Amennyiben a kezdemé-

nyezés megfelel az irányelveknek, felkerül a honlapra (http://www.johannesburgsummit.org). 

Viszonylag rövid id  alatt tehát jelent s mérték  pénzügyi kötelezettségvállalás született, és 
jóval több mobilizálódik e befektetések révén. Az eddigi kezdeményezésekkel táruló befek-
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tetések, pénzmozgás becsült mértéke 23ő millió dollár. Sok partnerség még fejlesztés alatt áll 
és további partnereket és forrást igényel, de a lehet ség a legtöbb érintett figyelmét felkeltette.  

Nyilatkozat a megújuló energiaforrásokról 

Az energiaellátás jöv jér l, társadalmi és gazdasági vetületeir l, az energiatermelésb l és 
felhasználásból ered  környezeti hatásokról folytatott tárgyalások során nem sikerült 
megegyezésre jutni a megújuló energiahordozók arányának növelésére vonatkozó konkrét 
célokról. Emiatt a Világtalálkozó záró plenáris ülésén az alábbi nyilatkozatot ismertette az azt 
támogató országcsoport nevében a dán delegáció képvisel je. 
 

Űulgária, űiprus, űseh Köztársaság, Észtország, az Európai Unió, Magyarország, Izland, 
Litvánia, Málta, Új-Zéland, Norvégia, Lengyelország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Kis 

Szigetállamok Szövetsége, Svájc és Törökország közös nyilatkozata 

„Megújuló energia: az el relépés útja” 

1. Kifejezzük er s elkötelezettségünket a megújuló energia el segítése mellett, valamint amel-
lett, hogy a megújuló energiaforrások aránya növekedjen a globális teljes energiaellátásban. 
Teljes mértékben elfogadjuk a Fenntartható Fejl dési Világtalálkozó eredményét, azt jó 
alapnak tekintjük a további nemzetközi együttm ködéshez, s az a szándékunk, hogy a 
megújuló energia területén elért megállapodáson túlmutató lépéseket teszünk. 

2. A megújuló energia alkalmazásának növelése a fenntartható fejl dés elérésének lényeges 
eleme nemzeti és globális szinten. A megújuló energia fontos új lehet ségeket biztosíthat a 
szennyezés csökkentéséhez, az energiaellátás sokoldalú módjának kialakításához, az 
energiához való hozzáférés el segítéséhez, ezáltal támogatva a szegénység felszámolását. 
Továbbá a fosszilis tüzel anyagok elégetése az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
legnagyobb forrása és ezeket a kibocsátásokat csökkenteni kell az éghajlatváltozás káros 
hatásainak mérséklése érdekében ahhoz, hogy elérjük az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye végs  célkit zését, a veszélyes éghajlatváltozás megel zését.  

3. Elkötelezzük magunkat a megújuló energia technológiák további fejlesztésére és 
el mozdítására irányuló együttm ködés mellett. Felismerve ennek sürg sségét, amint azt a 
Johannesburgi Végrehajtás Terv 19(e) bekezdése is kifejezi, együtt fogunk dolgozni a megújuló 
energiaforrások globális arányának jelent s növeléséért, az el rehaladás rendszeres 
áttekintésével, nemzeti, regionális és remélhet en globális szinten meghatározott világos és 
nagyra tör , határid höz kötött célok alapján. 

4. Elfogadtunk, illetve el fogunk fogadni ilyen célokat a megújuló energia növelésére és arra 
bátorítunk másokat, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. Meg vagyunk gy z dve arról, hogy ez 
segíteni fog azon szükséges politikák végrehajtásában, amelyek a megújuló energiaforrások 
globális arányának jelent s növelését eredményezik. E célok fontos eszközök, amelyek irányt 
mutatnak a befektetéseknek és a piac fejlesztéséhez a megújuló energia technológiák terén. 

ő. Elkötelezzük magunkat, hogy másokkal együttm ködve érjük el ezt a célt, különösen azon 

partnerségi kezdeményezéseken keresztül, amelyek hozzájárulnak a megújuló energia 
alkalmazásának b vítéséhez, valamint a közeljöv ben megrendezend  és a megújuló 
energiával foglalkozó nemzetközi konferenciákhoz. 
 



62 

VILÁGTALÁLKOZÓ A FENNTARTHATÓ FEJL DÉSR L 

 

4. A MAGYAR RÉSZVÉTEL A VILÁGTALÁLKOZÓN 

Ő.1. A HAZAI FELKÉSZÜLÉS ÉS A DELEGÁűIÓ 

A hazai tevékenység: tervezés, társadalmi párbeszéd, delegáció 

A felkészülés koordinálása a hazai Fenntartható Fejl dés Űizottság keretében folyt. A 
felkészülés jegyében 2001 szét l kezdve – figyelembe véve az ENSZ útmutatásait is – 

társadalmi párbeszédre került sor a fenntartható fejl dés ügyében érintett különböz  
érdekképviseleti szervezetekkel, megkezd dött a fenntartható fejl dés hazai koncepciójának 
megalapozása és a fenntartható fejl dés hazai internetes honlapjának kialakítása, közreadtuk az 
Európai Unió által Göteborgban elfogadott fenntartható fejl dési stratégiát, valamint 
kezdeményeztük a fenntartható fejl dés EU-s indikátorainak hazai el állítását.  
Az els  nemzetközi el készít  ülésszakot követ en (2001 májusától) hosszú ideig rendkívül 
nehezen kivehet  módon körvonalazódtak a tervezett Világtalálkozó konkrét szervezési és 
tartalmi elemei, s a hazai sz kös kapacitások mellett emiatt is végül csak az említett év szén 
vette kezdetét a tényleges felkészülés. A fenntartható fejl déssel kapcsolatos tervezési 
kérdésekben jelent s elmaradás mutatkozott, hiszen a témakörrel foglalkozó 1992. évi, illetve 
1997. évi ENSZ rendezvények is határozottan ajánlották a nemzeti fenntartható fejl dési 
stratégiák, programok kidolgozását, s erre a feltételek is már jobbnak látszottak a jelent s 
társadalmi-gazdasági átalakulással járó átmeneti id szakot követ en. Ennek el segítésére 
kézenfekv nek látszott mindenekel tt az EU által éppen akkor elfogadott Fenntartható 
Fejl dési Stratégia megismerése és egyúttal néhány szakért i elemzés közreadása (Faragó, 
2002). Ezzel párhuzamosan egyrészt az ENSZ Fejlesztési Programja támogatásával külön 
program indult a hazai fenntartható fejl dési koncepció megalapozására (Éri, 2002) és a 
Világtalálkozóra való „szellemi” felkészülés el segítésére, másrészt a mind szélesebb körben 
alkalmazott fenntartható fejl dési indikátorok hazai el állítására. Ez utóbbiak els  
eredményeként készült el egy tömör áttekintés a hazai fejleményekr l és az Európai Unióban 
elfogadott indikátorok alapján a hazai szociális, gazdasági, környezeti-környezetpolitikai, 
intézményi helyzetr l és tendenciákról (Sz cs-Fekete-Németh, 2002; FFŰ, 2002). Ebben az 
id szakban több tanulmány is napvilágot látott a fenntartható fejl désr l és a hazai feladatokról 
(Láng, 2001, Simai, 2001, Gyulai, 2002, Faragó, 2002). 
Mind a koncepció megalapozása, mind a Világtalálkozóra való felkészülés nagyobb nyitottsága 
érdekében társadalmi párbeszédet kezdeményeztünk. E dialógus egy-egy állomását az érintett 
érdekcsoportok képvisel ivel szervezett találkozó jelentette, ahol a résztvev k tájékoztatást 
kaptak a fenntartható fejl dés fogalomkörér l és a Világtalálkozó el készületeir l, majd maguk 
is kifejtették az ezekkel kapcsolatos nézeteiket, ajánlásaikat. Külön-külön találkozókra került 
sor a következ  társadalmi-szakmai csoportokkal: tudósok, környezetvéd  szervezetek, üzleti 
élet képvisel i, n szervezetek képvisel i, önkormányzati képvisel k, nemzetközi 
együttm ködési szakért k, továbbá államigazgatási szakemberek (a fenntartható fejl déssel 
foglalkozó hazai bizottságban résztvev  minisztériumi képvisel k). A találkozók lényegér l 
összefoglaló készült (Hargitai, 2002). A társadalmi párbeszédet minden érintett részvételével 
lebonyolított konferencia zárta a Magyar Tudományos Akadémián 2002. április 11-én. 
Ugyancsak a nyilvánosság el segítése érdekében megkezd dött a fenntartható fejl dés hazai 
honlapjának elkészítése. A honlap lehet vé teszi a témakörrel kapcsolatos hazai és nemzetközi 
fejleményekre vonatkozó információk közzétételét, más adatforrásokhoz való egyszer  eljutást, 
helyi programok bemutatását (Gellér, 2002).  
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A tárcaközi egyeztetések a delegáció összetételér l csak a parlamenti választások után zárultak 
le. A delegáció kijelölésére a vonatkozó Kormányhatározat alapján került sor. Végül a magyar 
kormányzati delegációban több minisztérium, illetve állami szerv képviseltette magát. A 
delegációnak tagja volt az MTA, az Országos Környezetvédelmi Tanács, a nem kormányzati 
szervezetek képvisel je is, továbbá a delegációhoz csatlakoztak az Országgy lés képvisel i is, 
akik Johannesburgban az IPU rendezvényén vettek részt, továbbá a REű magyar irodájának 
képvisel i, akik a Globális Fórumra jelentkeztek be. A Világtalálkozón részt vett hivatalos 
magyar delegáció vezet  és szakért  képvisel i: 
dr. Szili Katalin, az Országgy lés elnöke, a Köztársasági Elnök képviseletében; dr. Kóródi 
Mária környezetvédelmi és vízügyi miniszter; dr. Kökény Mihály politikai államtitkár, 
Egészségügyi, Szociális és űsaládügyi Minisztérium; dr. Wéber Attila, az Országgy lés 
Elnökének kabinetf nöke; dr. Kara Pál helyettes államtitkár, Űelügyminisztérium; dr. Sárdy 
Péter, az Országgy lés Külügyi Hivatalának vezet je; dr. Schmuck Erzsébet helyettes 
államtitkár, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium;  
kormányzati hivatalok delegáltjai: dr. Faragó Tibor f osztályvezet , a delegáció szakmai koor-
dinátora, a fenntartható fejl déssel foglalkozó bizottság titkára; űzippán Katalin irodavezet , 
Oktatási Minisztérium; dr. Dura Gyula mb. igazgató, Egészségügyi, Szociális és űsaládügyi 
Minisztérium; Feiler József szakért , Föld Űarátai-Magyarország, Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium; Hibbeyné Joó Márta szakmai tanácsadó, Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium; dr. Németh Ferenc f osztályvezet -helyettes, Központi Statisztikai Hivatal; dr. 
Pokorádi István f osztályvezet -helyettes, Külügyminisztérium; a pretoriai nagykövetség 
képvisel i: Pordány László nagykövet és dr. Mayer Lajos követségi tanácsos; 
Országos Környezetvédelmi Tanács képviselői: Láng István akadémikus, OKT elnök; Kiszel 
Vilmos elnök, Göncöl Szövetség, OKT tag; dr. Űulla Miklós OKT f titkár; az IPU találkozón 
résztvevő delegáció: dr. Fazakas Szabolcs, Országgy lés, IPU Magyar Nemzeti űsoport 
elnöke; dr. Hegyi Gyula, Környezetvédelmi Űizottság alelnöke; dr. Pap János, 
Környezetvédelmi Űizottság tagja; Kovács László, IPU Magyar Nemzeti űsoport titkára; a 

Globális Fórumon résztvevő delegátusok: dr. űsobod Éva igazgató, REű Magyar Iroda; 
Perneczky László projekt-igazgató, REC Magyar Iroda. 

Közvetlenül a Világtalálkozó el tt delegációs értekezletre kaptak meghívást a delegáció tagjai 
az Országgy lés elnökét l. Ekkor körvonalazódtak a programmal, a munkamegosztással, 
illetve a tárgyalásokon képviselend  állásponttal kapcsolatos f bb szempontok. 

Részvétel a nemzetközi előkészületekben és a Világtalálkozó szakértői tárgyalásain 

Az ENSZ bizottság mindegyik el készít  ülésszakán részt vett magyar delegáció és bekapcso-

lódott a dokumentum tervezetek vitájába. A Világtalálkozó eredményességében különösen 
érdekelt delegációk közrem ködése a negyedik el készít  ülésszak során még inkább felér-
tékel dött, miután kétségessé vált, hogy megfelel  kompromisszumokkal elérhet -e a végrehaj-

tási tervet tartalmazó tervezett f dokumentum elkészítése. Számos megoldhatatlannak látszó 
kritikus kérdés volt napirenden és marad lezáratlanul (ezek egy részét a 3.2. pontban mutatjuk 
be). Magyar részr l – informálisan az Európai Unió delegátusaival és néhány társult ország 
képvisel ivel is egyeztetve – néhány más, tárgyalócsoporton kívül tevékenyked  (pl. a svájci, a 
norvég, az izlandi) delegációhoz hasonlóan igyekeztünk hozzájárulni a fenntartható fejl dés 
alapelveit figyelembevev  megoldások felvetéséhez, illetve támogatásához. Az ülésszakokon 
szerzett tapasztalatok természetesen hatottak a hazai felkészülésre is és a Világtalálkozó 
szakért i szakaszában folytatódó tárgyalásokon képviselend  álláspontunk kialakítására.  
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Ő.2. A TÁRSULT ORSZÁGOK ÉS  
AZ EURÓPAI UNIÓ EGYÜTTM KÖDÉSE 

A Világtalálkozóra a tárult országok delegációi külön egyeztet  csoportot hoztak létre magyar 
kezdeményezésre és máltai diplomáciai közrem ködéssel különös tekintettel arra, hogy a 
johannesburgi tárgyalások a különböz  országcsoportok, illetve azok szóviv i, szakmai 
koordinátorai között folytak. Ennek a sajátos eljárásnak (az ún. „bécsi formátumnak”) a 
bevezetésére a negyedik és egyben utolsó el készít  ülésszak során került sor, amikor 
nyilvánvalóvá vált, hogy nagyon sok kényesnek tekintett kérdésben nincs el rehaladás és a 

szokásosnál sokkal határozottabb egyeztetési mechanizmussal lehet csak remény a 
megállapodásra. Ekkor a tárgyalások vezetését a választott elnökt l (E. Salim), illetve 
elnökségt l gyakorlatilag a dél-afrikai ENSZ nagykövet vette át, ami önmagában véve is kínos 
diplomáciai helyzetet teremtett: ezzel a negyedik ülésszaknak helyt adó Indonéziától (Űali) 
hallgatólagosan „átszállt” a politikai felel sség a Világtalálkozó leend  házigazdájára, Dél-
Afrikára az el készületek sikeres befejezésével kapcsolatban.  

Az ülésszak második hetében alapjaiban átrendezték a tárgyalási „terepet” és meglehet sen 
szigorú felszólalási rendet követtek. Ez arra késztette az addig is m köd  tárgyaló csoportokat, 
hogy még egyértelm bben határozzák meg szóviv ik (f tárgyalóik) mandátumát egy-egy 

kérdésben, illetve a tárgyalási folyamat során többször gyors csoport-egyeztetést folytassanak. 
A fejl d  országok, az EU-tagok és a többi fejlett ország tömörít  sokkal lazább tárgyalási 
együttm ködést folytató csoport azonnal alkalmazkodott ehhez a megoldáshoz. Ennek 
megfelel en a fejl d k nevében gyakorlatilag csak az adott témakörben kijelölt venezuelai 
szóviv , az EU képviseletében Spanyolország (majd a Világtalálkozó els  hetében már Dánia) 
kért szót; a harmadikként említett csoport tagjai (USA, Kanada, Japán stb.) pedig fenntartották 
a jogot, hogy amikor egy-egy kérdésben elér  állásponton vannak, akkor közülük többen is 
kifejték véleményüket.  

Ez a helyzet azt eredményezte, hogy néhány rendkívül aktív, külön javaslatokkal jelentkez  
ország az említett csoportoktól függetlenül hallatta hangját (szinte minden kérdésben Svájc, 
Norvégia, Izland, illetve sokkal ritkábban Mexikó, Törökország, Dél-Korea). Az ENSZ 

formálisan létez  kelet-európai csoportja tagjainak dönt  többsége addig sem mutatott túl nagy 
aktivitást: esetenként az orosz delegáció fejtett ki néhány kérdésben álláspontot, a sajátos 
helyzetben lév  közép-ázsiai országok egy-egy képvisel je visszatér  módon kérte, hogy a 
fejl d  országoknak biztosítandó különböz  támogatásokra vonatkozó szövegrészeknél az 
„átalakuló gazdaságú országokat” is említsék meg; ehhez képest a térségb l viszonylag 
rendszeresen csak a cseh és a magyar fél vett részt az egyezkedésben.  

Amikor a dán elnökség egyeztet  tanácskozásra hívta össze az EU-tagállamok és az összes 
társult ország képvisel it nem sokkal a Világtalálkozó el tt (2002 júliusában a dániai Sonde-

borgban), akkor született meg az a kezdeményezés, hogy az utóbbiak is formálisan alakítsanak 
egyeztet -tárgyaló csoportot és az EU-val is együttm ködve segítsék el  a Végrehajtási Terv 
minél „fenntarthatóbb” tartalmának kialakítását. A 13-tagú csoport diplomáciai feladatait Málta 
(G. Pullicino, S. Borg), tartalmi-technikai koordinációját Magyarország vállalta el. Málta rövid 
id n belül bejelentette a csoport megalakulását az ENSZ illetékes titkárságánál és a dél-afrikai 

szervez knél. A magyar fél által kijelölt koordinátor (Faragó T.) részére pedig mindegyik 
társult ország megadta kapcsolattartója (általában delegáció-koordinátora) nevét és 
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elérhet ségét. Mindezek eredményeképpen néhány héttel a Világtalálkozó el tt több tartalmi 
kérdésben informális egyeztetés kezd dött ezen országok képvisel i között, illetve abban is 
megállapodás született, hogy a Világtalálkozó szakért i szakaszában más csoportokhoz 

hasonlóan rendszeres egyeztetésekre kerül majd sor egyfel l az EU kijelölt kapcsolattartójával 
(D. Nielsen dán nagykövet), másfel l a csoport delegációi között. A dán EU-elnökség tehát 
külön összeköt t jelölt ki ennek érdekében, akivel illetve esetenként más EU-tagállamok 
képvisel ivel is a csoport tagjai minden nap konzultációt folytattak a még függ ben maradt 
kritikus kérdésekr l. A 13 ország – Űulgária, űiprus, űseh Köztársaság, Észtország, 
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Románia, Szlovákia, Szlovénia, 
Törökország – képvisel i elégedettséggel nyugtázták, hogy ezáltal rendszeresebb egyeztetési 
kapcsolat alakult ki az EU-val.  

Mindezek eredményeképpen a társultak közös álláspontot foglaltak el és képviseltek több 
kérdésben; ilyenek voltak: az ivóvízzel és az alapvet  közegészségügyi ellátással kapcsolatos 
célkit zések támogatása, az alapvet  egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás kapcsán az 
emberi jogok figyelembevétele, a megújuló energiaforrások arányának növelése, a Kiotói 
Jegyz könyv miel bbi hatálybalépése stb.  

A társultak ugyancsak csatlakoztak ahhoz a kezdeményezéshez, hogy külön nyilatkozat szüles-

sen a megújuló energiaforrások arányának növelésér l, miután az erre vonatkozó konkrét cél-
kit zések nem kerültek be a Végrehajtási Tervbe. Azokban a kérdésekben, amelyekben nem 
sikerült közös álláspontot kialakítani, a tárgyalásokban aktívan résztvev  delegációk – így a 
magyar delegáció érintett tagjai – továbbra is külön fejtették ki véleményüket a szakért i sza-

kaszban. A csoport véleményt nyilvánított a Politikai Nyilatkozat szövegének véglegesítése 
során is (így egyebek mellett javasolva a természeti er források meg rzésének hangsúlyosabb 
szerepeltetését). 

A társult országok csoportja komoly vita árán egyetértett azzal, hogy támogatja a dán EU-

elnökség nevében a magasszint  szakasz plenáris ülésén elmondott felszólalást (bár több 
kifogás hangzott el annak egyes kitételeivel kapcsolatban többek között a donorpolitika kap-

csán). Végül a Világtalálkozó záró plenáris ülésén elhangzott értékel  beszédek sorában Málta 
képvisel je Magyarország, illetve a csoport nevében, többek között meger sítette az elkö-

telezettséget az elfogadott terv végrehajtása mellett, s külön hangsúlyozta, hogy a csoport tagjai 
egy ambiciózusabb célkit zés támogattak volna a megújuló energiaforrásokra vonatkozóan.  

A magasszint  szakasz zárónapján a dán miniszterelnök (F. Rasmussen) külön megbeszélésre 
hívta meg a társult országok delegációvezet it. A találkozón a görög delegáció és az Európai 
Űizottság, illetve mind a 13 társult ország képviseltette magát. Ezen a dán miniszterelnök 
kiemelte a társult országok csoportjával való együttm ködés hatékonyságát, általánosságban 
elégedettségét fejezte ki a Világtalálkozó f bb eredményeivel, s hangsúlyozta, hogy most már a 
végrehajtással kell foglalkozni. A társult országok részér l felszólalók, köztük Szili Katalin, 
egyetértésüket fejezték ki azzal, hogy a Világtalálkozó egy nagyon jelent s esemény volt, a 
nemzetközi együttm ködést e téren tovább kell er síteni, az EU-val való egyeztetések 
kifejezetten hasznosnak bizonyultak és a továbbiakban mindent el kell követni az elfogadott 
célok elérése érdekében.   
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Ő.3. A MAGASSZINT  SZAKASZ ÉS 

AZ ORSZÁGGY LÉS ELNÖKÉNEK ŰESZÉDE 

A Világtalálkozó magasszint  szakaszán több mint száz ország képviseltette magát állam- vagy 

kormányf i szinten. A csúcstalálkozón részt vett az ENSZ f titkára, az ENSZ szakosított 
szervezeteinek és számos nemzetközi szervezetnek a vezet je. A fejlett államok vezet i 
felszólalásaikban általában a fejl d k fejlesztési, a szegénység mérséklését célzó 
programjainak támogatásával, az együttm ködéssel, saját országaikban a fenntartható 
fejl désre irányuló tervezéssel és végrehajtással kapcsolatos politikai prioritásaikat fejtették ki. 
Több fejl d  ország vezet je éles kritikát fogalmazott meg a nyugati országokkal szemben a 
fejlettségbeli, az er források felhasználásával összefügg  egyre nagyobb különbségek miatt. 
Abban teljes mérték  volt az egyetértés, hogy e tág témakörben er síteni kell a nemzetközi 
együttm ködést, illetve a különböz  intézmények, programok, politikák közötti összhangot. A 
magasszint  szakasz keretében külön fórumokat szerveztek a közvetlen politikai párbeszéd 
el segítésére. E négy kerekasztal-értekezlet mindegyikére mintegy ötven-ötven résztvev t 
hívtak meg: magas rangú állami vezet ket, kormányközi és nemzetközi nem kormányzati 
szervezetek vezet it. A témakörök a fenntartható fejl dés legfontosabb kérdései közül kerültek 
ki, de a rövid vitaindítók után gyakorlatilag kötetlen vita folyt és kevés kivételt l eltekintve 
nem hangzottak el el re elkészített formális beszédek. Az egyes fórumokat a következ  
személyek vezették: A. Kwasniewski lengyel elnök, M. Ebtekar iráni alelnök, G. Persson svéd 
miniszterelnök, Ű. Jagdeo guyanai elnök. Feltehet en a kötetlen vita el segítése érdekében a 
fórumok „zártak” voltak, azon csak a meghívott résztvev k és egy-egy tanácsadójuk, valamint 
az ENSZ titkárság képvisel i voltak jelen. A magyar Országgy lés elnöke a második 
kerekasztal-értekezleten vett részt és szólt hozzá a vitához; e fórumon jelen volt többek között 
az ENSZ f titkára, a japán miniszterelnök és a WHO f titkáraként G. H. Űrundtland. E 
találkozón egyebek mellett szó volt a szegénység globális kérdéseir l és a teend kr l, az 
alapvet  szükségletek körér l és biztosításuk el segítésér l, a fenntartható fejl dés 
összefüggéseir l, a nemzetközi kereskedelmi rendszerr l, az emberi er források fejlesztésér l 
és ehhez kapcsolódóan az esélyegyenl ségr l és a társadalmi csoportok szerepér l, a tudomány 
és az oktatás jelent ségér l.   

A plenáris üléseken állam- és kormányf i, illetve delegációvezet i beszédek hangzottak el. E 
helyzetértékel  és a f  célkit zéseket körvonalazó politikai megnyilatkozások sorában a 
magyar Országgy lés elnöke, dr. Szili Katalin 2003. szeptember 3-án kapott szót. 
Felszólalásában visszautalt az 1992. évi riói konferencián elfogadott átfogó programra és 
alapelvekre. Kifejtette, hogy azóta a különböz  megállapodások ellenére a világ helyzete nem 
lett „fenntarthatóbb”. Jelezte az ebben az id szakban nálunk végbement alapvet  politikai, 
társadalmi-gazdasági változásokat és azok hatásait a fenntartható fejl dés követelményeinek 
tükrében. Kitért arra, hogy a nemzetközi együttm ködés tekintetében legfontosabb célunk az 
EU-csatlakozás. Ezt követ en végigvette a fenntarthatóság elérése érdekében Magyarországon 
követend  legfontosabb célokat, szempontokat és a f bb végrehajtandó feladatokat. (Az 
alábbiakban e beszéd teljes szövegét is közreadjuk.) A magasszint  szakasz plenáris ülésein a 
Világtalálkozó elnöke, illetve felváltva az általa felkért delegációvezet k elnököltek; a magyar 
Országgy lés elnöke – az egyik alelnököt adó delegáció vezet jeként – saját felszólalását 
követ en vezette a plenáris ülést.  
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A csúcstalálkozó zárónapján a résztvev k elfogadták a Politikai Nyilatkozatot és a részletes 
Végrehajtási Tervet. A tárgyaló csoportok vezet i és delegációvezet k értékelték a 
Világtalálkozót, az elfogadott dokumentumokat, illetve elismerésüket fejezték ki a vendéglátó 
országnak a színvonalas szervezésért. Végül a dél-afrikai köztársasági elnök mondott 
záróbeszédet.  

----- 

Az alábbiakban közreadjuk dr. Szili Katalinnak, a magyar Országgy lés elnökének a 
csúcstalálkozó keretében 2003. szeptember 3-án, a plenáris ülésen elmondott beszédét.  

„Elnök Úr, 

Tíz évvel ezel tt egyetértésre jutottunk a fenntartható fejl dés alapelveir l és a 
megvalósításához nélkülözhetetlen teend kr l. Tettük ezt abban a meggy z désben, hogy a 
fenntartható fejl dés nem csupán az egyik célkit zés a társadalmunk számára, hanem ez az 

egyetlen lehetséges megoldás a méltányos életfeltételek biztosításához a jelen és az elkövetkez  

nemzedékek számára globális, nemzeti és helyi szinten, ami megköveteli Földünk természeti 
környezetének megóvását is. 

1992 óta sok minden történt a világban. Nagy jelent ség  ENSZ-konferenciák foglalkoztak a 
fenntartható fejl déssel összefügg  kritikus problémákkal, hatályba léptek a Rióban elfogadott 
globális egyezmények, újabb nemzetközi megállapodások láttak napvilágot, de egyúttal újabb 
kihívásokkal is szembe kellett néznünk. Összességében azonban a világ nem lett 
„fenntarthatóbb” az elmúlt tíz évben, s t sok tekintetben a helyzet határozottan romlott. 

Magyarország számára – sok közép-kelet-európai országhoz hasonlóan – az 1990-es évek a 
politikai rendszer megváltoztatásának, a gyökeres társadalmi-gazdasági átalakulásnak az 
id szaka volt. A változások a demokratikus intézményrendszer kiépülésével, a piacgazdaságra 
való áttéréssel jártak együtt. 

A fenntartható fejl dés kritériumai és különösen a hosszú távú kilátásai szempontjából azonban 
fontos tudnunk, hogy szociális és környezeti szempontból is ellentmondásos folyamatokról van 
szó. A jelent s szociális átalakulás mellett fel kellett ismernünk, hogy számottev  mértékben 
megn ttek a társadalmi, életszínvonalbeli különbségek. 

A gazdaság szerkezet átalakításának és korszer sítésének következtében a korábbi nagy 
er forrás-igény  ágazatok visszaestek. E folyamattal párhuzamosan azonban a fogyasztás 
növekedésének eredményeként újra fokozódik a környezet terhelése. A nemzetközi 
együttm ködésben való részvételünk prioritásai is gyökeresen átalakultak, s jelenleg az Európai 
Unióhoz való csatlakozás vált a legfontosabb törekvésünkké. 

Fel kell ismernünk, hogy a fenntarthatóság átfogó célkit zései nem érvényesülhettek 

maradéktalanul. Érzékelhet  eredménytelenségünk az átfogó stratégiák, a konkrét célokat 
felsorakoztató cselekvési tervek, hatékonyabb intézményi struktúrák és a megvalósítás 
eszközeinek, s nem kevésbé a megfelel en összehangolt cselekvéseknek a hiányából 
származott. 

Különös figyelmet kell fordítani az intézmények eddigieknél jóval nagyobb összhangjára. 
Ebben a vonatkozásban a jó kormányzás minden szinten alapvet  fontosságú, s ez érinti a 
szociális, a környezeti és a gazdasági politikákat, az emberi jogok tiszteletben tartását és a 
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jogállamiságot. Er sítenünk kell a fenntartható fejl dést el segít  különböz  intézmények 
szerepét. Nemzeti szinten ide tartoznak a kormányzati intézmények minden szinten, a 
parlamentek és a civil szervezetek. Nagy a jelent sége a társadalmi szolidaritás er sítésének, az 
emberi értékek tiszteletben tartásának, az etnikai és kulturális sokszín ségnek, a természet 
értékeinek és annak, hogy állítsuk meg a természeti er források degradációját. Kiemelt 
figyelmet fordítunk a regionális együttm ködésre. Ennek fontosságára világítottak rá az olyan 
természeti veszélyforrások, mint a térségünkben a közelmúltban tapasztalt rendkívüli árvizek. 

A nem fenntartható folyamatok megváltoztatása érdekében a kormányszervek intézkedései 
mellett sürget en szükséges az összes társadalmi érdekcsoport részvétele. Az átláthatóság és az 
információhoz való hozzáférés a hatékony, eredményes társadalmi részvétel elengedhetetlen 
tényez i. 

Ezeket az elveket és törekvéseket vettük számba, amikor készültünk a csúcsértekezletre. 
Felhívással fordulunk a konferencia minden résztvev jéhez, hogy itt er sítsük meg újra 
elkötelezettségünket a fenntartható fejl dés iránt. Ennek alapelvei irányítsák a nemzetközi 
együttm ködést és hazai tetteinket is. 

Megköszönöm Dél-Afrika kormányának és népének a vendégszeretetet.” 
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5. A DOKUMENTUMOK 

ő.1. ENSZ KÖZGY LÉSI HATÁROZAT 

Az ENSZ Közgy lés 2000 decemberében határozott a johannesburgi Világtalálkozó 
el készítésér l. Ez a határozat szabta meg a szervezés alapvet  formai és tartalmi elemeit. Az 

alábbiakban e fontos dokumentum nem hivatalos fordítását adjuk közre. 
 

őő/199. Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejl dés Konferenciája eredményének 
végrehajtásában tíz év alatt elért el rehaladás áttekintése 

A Közgyűlés, 

Hivatkozva az Egyesült Nemzetek 1992. június 3. és 1Ő. között Rio de Janeiróban megtartott  
Környezet és Fejl dés Konferenciájára és a Közgy lés 1997. június 23. és 28. között New 
Yorkban megtartott tizenkilencedik rendkívüli ülésszakára, ahol áttekintették és értékelték a 
„Feladatok a XXI. századra” program végrehajtását, 

Hivatkozva arra is, hogy a „Feladatok a XXI. századra” programnak és a Riói Környezet és 
Fejl dés Nyilatkozatnak kell képeznie azt a keretet, amelyen belül a Konferencia egyéb 
eredményeit át kell tekinteni és amelyb l kiindulva kell foglalkozni a Konferencia óta felmerült 
új kihívásokkal és lehet ségekkel, 

Hivatkozva továbbá a Konferencia és a rendkívüli ülésszak eredményének végrehajtásával és az 

abból adódó további feladatokkal foglalkozó ő3/188 számú 1998. december 15-ei, valamint 

őŐ/218 számú 1999. december 22-ei határozataira, továbbá az őő/2 számú 2000. szeptember 8-

ai határozatára, 

Hivatkozva a Fenntartható Fejl dés Űizottság 8/1 számú döntésére, amely a Konferencia 
eredményének végrehajtásában tíz év alatt elért el rehaladás áttekintésének el készületeir l 
szól, 

Hivatkozva arra is, hogy a „Feladatok a XXI. századra” program 33. fejezete a Globális 
Környezeti Alapot a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásának egyik finanszírozási 
forrásaként jelöli meg, 

Hivatkozva továbbá a „Feladatok a XXI. századra” program 3Ő. fejezetének fontosságára a 
fejl d  országok számára, 

Elismeréssel tudomásul véve a F titkár jelentését az Egyesült Nemzetek Rio de Janeiróban, 
1992. június 3-14. között megtartott Környezet és Fejlődés Konferenciájáról szóló jelentésben 

foglaltakra vonatkozóan tíz év alatt elért el rehaladásról szóló áttekintés hatékony 
el készületeinek biztosításáról,  

Elismeréssel tudomásul véve ugyancsak a Malmöi Miniszteri Nyilatkozatot, amelyet az 
Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának Kormányzó Tanácsa a hatodik rendkívüli 
ülésszakán fogadott el, 
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Komoly aggodalmát fejezve ki az iránt, hogy riasztó ütemben folytatódik a Földön az élet 
fenntartását támogató környezet és természeti er forrás alap rombolása a nemzetközi közösség 
sikeres és folytatódó törekvéseinek ellenére, amelyeket azóta folytatnak, hogy megtartották az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének Konferenciáját az Emberi Környezetr l Stockholmban 
1972. június ő-16. között, valamint annak a ténynek ellenére, hogy bizonyos el rehaladást 
elértek, 

Ismételten megerősítve az Egyesült Nemzetek Szervezete Környezet és Fejl dés Konferenciája 
óta eltelt tíz évben elért el rehaladás közelg  áttekintésének politikai fontosságát, és hangsú-

lyozva, hogy az áttekintésnek a „Feladatok a XXI. századra” program és a Konferencia egyéb 
eredményeinek végrehajtására, valamint a „Feladatok a XXI. századra” további végrehajtására 
vonatkozóan a Közgy lés tizenkilencedik rendkívüli ülésszakán elfogadott programra kell 
irányulnia, 

Figyelembe véve, hogy az áttekintés lényegi tevékenységei során számításba kell venni, 
megfelel képpen, az Egyesült Nemzetek Szervezete által megtartott más konferenciák és 
csúcstalálkozók, valamint az azokat követ  tevékenységek olyan eredményeit, amelyek 
kapcsolódnak a fenntartható fejl déshez,  

Figyelembe véve ugyancsak, hogy a Kormányok által a „Feladatok a XXI. századra” program 
nemzeti végrehajtásáról 1992 óta a nagy csoportok közrem ködésével készített nemzeti 
jelentések megfelel  alapot nyújthatnak útmutatóként a nemzeti el készületi folyamatokhoz,  

Megerősítve, hogy a „Feladatok a XXI. századra” programot és a Riói Környezet és Fejl dés 
Nyilatkozatot nem szabad újratárgyalni, és azt, hogy az áttekintésnek fel kell tárnia a 
„Feladatok a XXI. századra” program és a Konferencia egyéb eredményeinek további 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket, beleértve a finanszírozási forrásokra vonatkozókat, 

1. Határozatot hoz az ENSZ Környezet és Fejl dés Konferencia eredményének 
végrehajtásában tíz év alatt elért el rehaladás áttekintésének megszervezésér l egy 
csúcstalálkozó szintjén 2002-ben annak érdekében, hogy újra meger sítse a fenntartható 
fejl dés melletti globális elkötelezettséget, és köszönettel elfogadja a Dél-Afrikai Kormány 
nagylelk  felajánlását a csúcstalálkozó megtartására vonatkozóan; 

2. Határozatot hoz ugyancsak arról, hogy a csúcstalálkozó a Fenntartható Fejl dési 
Világtalálkozó elnevezést kapja, 

3. Határozatot hoz továbbá arról, hogy az áttekintésnek az eredmények és azon területek fel-
tárását kell a középpontba állítania, ahol a „Feladatok a XXI. századra” program és a Kon-

ferencia más eredményeinek végrehajtása érdekében további er feszítések szükségesek, vala-

mint az ezekre a területekre vonatkozó teend kre irányuló döntéseket, a „Feladatok a XXI. szá-

zadra” program keretein belül foglalkoznia kell az új kihívásokkal és lehet ségekkel, valamint 
azt kell eredményeznie, hogy meger sítse a politikai elkötelezettséget és a támogatást a fenn-

tartható fejl déshez egyebek mellett a közös, de megkülönböztetett felel sségek alapelvével 
összhangban; 

4. Határozatot hoz arról, hogy a csúcstalálkozó és az azt el készít  folyamat biztosítsa a 
gazdasági fejl dés, a társadalmi fejl dés és a környezetvédelem közötti egyensúlyt, mivel ezek 
a fenntartható fejl dés egymástól függ  és egymást kölcsönösen er sít  összetev i; 
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5. Hangsúlyozza a csúcstalálkozóra való korai és hatékony felkészülés fontosságát, valamint a 

„Feladatok a XXI. századra” program és a Konferencia egyéb eredményeinek végrehajtásában 
elért el rehaladás átfogó értékelésének jelent ségét, mely értékelést a helyi, nemzeti, regionális 
és nemzetközi szinteken a Kormányoknak és az Egyesült Nemzetek Szervezetének kell 
elvégezniük ezáltal biztosítva az áttekintési folyamathoz szükséges hozzájárulás magas 
színvonalát, továbbá elismerését fejezi ki az eddigi el készületi tevékenységekért; 

6. Elismerését fejezi ki a regionális szinten folyó munkáért, amelyet szoros együttm ködésben 
folytatnak a megfelel  regionális bizottságokkal a fenntartható fejl désre irányuló cselekvési 
programok végrehajtása érdekében és amely lényeges mértékben hozzájárulhat mind az 
el készületi folyamathoz, mind magához a csúcstalálkozóhoz; 

7. Elismerését fejezi ki ugyancsak az ENSZ Titkárság által folytatott munkáért, amelyet szoros 
együttm ködésben végez az ENSZ Környezetvédelmi Programmal, az ENSZ Fejlesztési 
Programmal, a regionális bizottságokkal, a Konferenciához kapcsolódó egyezmények 
titkárságaival, valamint az Egyesült Nemzetek szervezeti rendszerén belül és kívül m köd  
más érintett szervezetekkel, ügynökségekkel és programokkal, továbbá a nemzetközi és 
regionális pénzügyi intézményekkel, köztük a Globális Környezeti Alappal támogatva ezáltal 
az el készületi tevékenységeket, különösen nemzeti és regionális szinten, koordinált és 
egymást kölcsönösen er sít  módon; 

8. Elismerését fejezi ki továbbá a Globális Környezeti Alap jelentéséért, amelyet a Közgy lés 
számára készített a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásához való 
hozzájárulásáról, és tudomásul veszi az Alap által a „Feladatok a XXI. századra” program 
nemzeti szint  végrehajtásához nyújtott segítséget;  

9. Elismeréssel fogadja a Globális Környezeti Alap Tanácsának a 2001. november 1-3. között 

megtartott legutóbbi találkozóján hozott döntését, amely felkéri FELKÉRI A  a 

F igazgatót, hogy tárja fel a legjobb lehet ségeket az Alap támogatásának növelésére az 
érintett országokban, különösen Afrikában ahhoz, hogy végrehajtsák az „ENSZ egyezményt a 
sivatagosodás elleni küzdelemr l a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott 
országokban, különös tekintettel Afrikára” figyelembe véve az Alap harmadik feltöltését; 

10. Elismeréssel fogadja ugyancsak a Globális Környezeti Alap Letéti Alapjának harmadik 
feltöltésére vonatkozó kezdeményezést, felhívja a támogatást nyújtó országokat és az ilyen 
helyzetben lév  más országokat, hogy járuljanak hozzá a harmadik feltöltéshez és biztosítsák 
annak sikeres lezárását, továbbá felkéri az Alapot arra, hogy nyújtsa be jelentését a 
csúcstalálkozóhoz a feltöltéssel kapcsolatos tárgyalások helyzetér l, 

11. Felhívja az Egyesült Nemzetek érintett szervezeteit és testületeit, valamint a „Feladatok a 
XXI. századra” program végrehajtásában résztvev  nemzetközi pénzügyi intézményeket, 
beleértve az ENSZ Környezetvédelmi Programot, az ENSZ Emberi Települések Központját 
(Habitat), a Globális Környezeti Alapot, az ENSZ Fejlesztési Programját és a Konferenciához 
kapcsolódó egyezmények szervezeteit, hogy teljes mértékben vegyenek részt a „Feladatok a 
XXI. századra” program végrehajtásában elért el rehaladás tízéves áttekintésében, beleértve a 
Fenntartható Fejl dés Űizottság tizedik ülésszakára és a csúcstalálkozóra benyújtandó 
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jelentések elkészítését, annak érdekében, hogy az általuk szerzett tapasztalatok és tanulságok 
tükröz djenek, továbbá hogy elképzeléseket és javaslatokat tegyenek a „Feladatok a XXI. 
századra” program további végrehajtásában való el rejutáshoz az érintett területeken; 

12. Ösztönzi a „Feladatok a XXI. századra” programban megjelölt minden nagy csoport 
hatékony hozzájárulását és aktív részvételét az el készületi folyamat minden szakaszában a 
Fenntartható Fejl dés Űizottság szabályaival és eljárásaival, valamint a nagy csoportok 

részvételével és közrem ködésével kapcsolatban kialakított gyakorlattal összhangban; 

13. Határozatot hoz arról, hogy a Fenntartható Fejl dés Űizottság a tizedik ülésszakán egy 
nyílt El készít  Űizottságként fog találkozni, ami biztosítani fogja az ENSZ tagállamok, a 
szakosított szervezetek, valamint más résztvev k teljes és hatékony részvételét a Fenntartható 
Fejl dés Űizottságban összhangban a Gazdasági és Szociális Tanács funkcionális 
bizottságainak eljárási szabályaival, valamint a Tanács által – annak 1993/21ő számú 1993. 
február 12-én, illetve 199ő/201 számú 199ő. február 8-án meghozott határozataiban – a 

Fenntartható Fejl dés Űizottságra vonatkozólag megállapított kiegészít  rendelkezésekkel;  

14. Felkéri a regionális csoportokat, hogy 2000 végéig nevezzék meg jelöltjeiket a Fenntartható 
Fejl dés Űizottság tizedik ülésszakának Elnökségébe, hogy k az El készít  Űizottság els  
ülésszaka el tt be tudjanak kapcsolódni az el készületekbe; 

15. Határozatot hoz arról, hogy a Űizottságnak – El készít  Űizottságként eljárva – a 

következ ket kell elvégeznie: 
 

(a) Hajtsa végre a „Feladatok a XXI. századra” program és a Konferencia egyéb 
eredményeinek átfogó áttekintését és értékelését a nemzeti értékelések, a szubregionális és 
regionális el készít  találkozók eredményei, a F titkár által a témafelel sökkel 
együttm ködésben készítend  dokumentáció, továbbá más érintett nemzetközi szervezetek 
anyagai alapján, valamint a nagy csoportok hozzájárulását jelent  anyagok alapján; 

(b) Tárja fel a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtása során elért fontosabb 
eredményeket és tanulságokat; 

(c) Tárja fel az olyan fontosabb korlátozó tényez ket, amelyek akadályozzák a „Feladatok a 
XXI. századra” program végrehajtását, valamint fogalmazzon meg javaslatokat specifikus, 

határid höz kötött intézkedésekre, intézményi és finanszírozási követelményekre, megjelölve 
az ilyen támogatások forrásait; 

(d) Kezelje az olyan új kihívásokat és lehet ségeket a „Feladatok a XXI. századra” program 
keretén belül, amelyek a Konferencia óta merültek fel; 

(e) Tárja fel a fenntartható fejl dés intézményi keretének er sítését szolgáló módozatokat, 
értékelje és határozza meg a Fenntartható Fejl dés Űizottság szerepét, illetve 
munkaprogramját; 

(f) Vizsgálja meg az érintett, de a Gazdasági és Társadalmi Tanács vonatkozásában konzultatív 
státusszal nem rendelkez  nem kormányzati szervezeteknek az el készít  folyamatban és a 
csúcstalálkozón való részvételi akkreditálását és hozzon határozatot err l; 

(g) Tegyen javaslatot a csúcstalálkozó el zetes napirendjére és lehetséges f  témáira a nemzeti, 
szubregionális, regionális és nemzetközi szinten folytatott el készít  tevékenységek 
eredményei alapján, figyelembe véve a nagy csoportok véleményét is; 

(h) Tegyen javaslatot a nagy csoportok képvisel inek a csúcstalálkozón való részvételével 
kapcsolatos szabályokra és eljárásokra, figyelembe véve a Konferencián alkalmazott 
szabályokat és eljárásokat; 

(i) Lásson el minden olyan egyéb funkciót, amit az el készít  folyamat szükségessé tehet. 
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16. Határozatot hoz ugyancsak arról – amint azt a Fenntartható Fejl dés Űizottság a 8/1 számú 
határozatában ajánlotta –, hogy meg kell tartani a Űizottság tizedik ülésszakának háromnapos 
értekezletét azért, hogy a Űizottság meg tudja kezdeni munkáját, mint a csúcstalálkozó 
El készít  Űizottsága, és ebben az összefüggésben felkéri a Űizottságot, hogy kezdje meg a 
szervez  munkáját a következ k ellátására: 
 

(a) Válasszon az összes Állam közül egy tíz tagból álló Elnökséget – minden földrajzi 

csoportból két képvisel vel –, akik közül az egyik Elnökké választható, a többiek pedig 
Alelnököknek, s akik egyike egyúttal Jelentéstev ként is tevékenykedne; 

(b) Kísérje figyelemmel a helyi, nemzeti, szubregionális, regionális és nemzetközi szinteken 
folytatott el készít  tevékenység el rehaladását, valamint a nagy csoportok el készít  
tevékenységét; 

(c) Hozzon döntést az alábbi 17. bekezdés rendelkezéseinek figyelembevételével az El készít  
Űizottság jöv beli ülésszakainak specifikus módozatairól;   

(d) Vizsgálja meg egy olyan folyamat kialakítását, amely által kell  id ben meghatározható a 
csúcstalálkozó napirendje és lehetséges f  témái; 

17. Határozatot hoz továbbá arról, hogy 2002-ben a Fenntartható Fejl dés Űizottság a 
csúcstalálkozó El készít  Űizottságaként eljárva három további ülésszakot fog tartania az 
alábbiak szerint: 
 

(a) A 2002 januárjában, illetve márciusában megtartandó els  és második ülésszakán az 
El készít  Űizottság megfelel képpen teljes áttekintést és értékelést készít a „Feladatok a 

XXI. századra” program, illetve a „Feladatok a XXI. századra további végrehajtásának 
programja” végrehajtásában elért el rehaladásról; a második ülésszakán az El készít  
Űizottság megállapodik majd az áttekintés és az értékelés eredményeit, valamint a további 
teend kre vonatkozó következtetéseket és ajánlásokat tartalmazó dokumentum 
szövegér l;  

(b) E dokumentum elfogadott szövegének alapján, az El készít  Űizottság a 2002 májusában, 
miniszteri szinten megtartandó harmadik és egyben utolsó ülésszakán egy tömör és a 
vonatkozó célokat szem el tt tartó dokumentumot készít majd, amelynek hangsúlyoznia 
kell, hogy a fenntartható fejl dés célkit zéseinek eléréséhez globális partnerség szükséges, 
továbbá meg kell er sítenie, hogy a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásához 
integrált és stratégiailag összpontosított megközelítésre van  szükség, s amelynek 
foglalkoznia kell azokkal a f bb kihívásokkal és lehet ségekkel, amelyekkel a nemzetközi 
közösségnek ebben a tekintetben szembe kell néznie; a további vizsgálatra és elfogadásra a 

csúcstalálkozó elé terjesztend  dokumentumnak ismételten meg kell er sítenie a 
legmagasabb politikai szinten az Észak-Dél partnerség, valamint a nemzetközi szolidaritás 
magasabb szintje melletti globális elkötelezettséget, valamint a „Feladatok a XXI. 
századra” program gyorsított végrehajtása és a fenntartható fejl dés el segítése iránti 
elkötelezettséget; 

18. Határozatot hoz arról, hogy az El készít  Űizottság harmadik és egyben utolsó ülésszakát 
miniszteri szinten Indonéziában szervezik meg, és köszönettel elfogadja Indonézia 
Kormányának nagylelk  ajánlatát arra, hogy helyt ad ennek az eseménynek;  

19. Hangsúlyozza, hogy az el készít  találkozóknak és magának a csúcstalálkozónak 
transzparenseknek kell lenniük és biztosítaniuk kell a Kormányok, regionális és nemzetközi 
szervezetek, ezen belül a pénzügyi szervezetek hatékony részvételét és anyagaik 
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figyelembevételét, továbbá a nagy csoportok hozzájárulását és aktív részvételét, a „Feladatok a 
XXI. századra” programban foglaltak szerint; 

20. Elismeréssel fogadja egy letéti alap létesítését, sürgeti a nemzetközi és bilaterális 
adományozókat, valamint az ilyen helyzetben lév  más országokat, hogy a letéti alaphoz 
történ  önkéntes hozzájárulásaikkal támogassák az el készületeket a tízéves áttekintésre és 
támogassák a fejl d  országok képvisel inek részvételét a regionális és nemzetközi el készít  
folyamatban, illetve magán a csúcstalálkozón, továbbá bátorítja az önkéntes hozzájárulásokat 
annak támogatásához, hogy a fejl d  országok nagy csoportjai részt vehessenek a regionális és 
a nemzetközi el készít  folyamatban és magán a csúcstalálkozón; 

21. Felkéri a F titkárt, hogy nyújtson be egy el rehaladási jelentést a csúcstalálkozóra való 
el készületek helyzetér l a Közgy lés ötvenhatodik ülésszakán való áttekintésre, figyelembe 
véve többek között a különböz  regionális értekezletek eredményeit; 

22. Határozatot hoz arról, hogy az ötvenhatodik ülésszak el zetes napirendjébe a “Környezet 
és fenntartható fejl dés” cím alá felveszi a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtása 
és a „Feladatok a XXI. századra további végrehajtásának programja” elnevezés  napirendi 
alpontot. 

 

87. plenáris találkozó  
2000. december 20.  
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5.2. JOHANNESBURGI NYILATKOZAT  

A FENNTARTHATÓ FEJL DÉSR L 

Eredetünktől a jövőnkig 

1. Mi, a világ népeinek képvisel i, akik összegy ltünk a Fenntartható Fejl dés Világtalálkozón 
a dél-afrikai Johannesburgban 2002. szeptember 2-Ő. között, meger sítjük elkötelezettségünket 
a fenntartható fejl dés mellett.  

2. Elkötelezzük magunkat egy emberséges, méltányos és gondoskodó globális társadalom 
felépítése mellett, amely tudatában van mindenki igényének az emberi méltóság iránti. 

3. E Világtalálkozó kezdetekor a világ gyermekei egyszer , de tiszta hangon elmondták nekünk azt, 
hogy a jöv  az övék, és ennek megfelel en felszólítottak valamennyiünket, hogy biztosítsuk csele-

kedeteinkkel számukra egy olyan világ öröklését, amely mentes a megaláztatástól és a szegénység 
által el idézett méltatlanságtól, a környezet pusztulásától és a fenntarthatatlan fejl dés mintáitól. 

4. E gyermekeknek, közös jöv nk képvisel inek adott válaszunk azt is jelzi, hogy mi 
valamennyien – bár a világ minden sarkából jöttünk és különböz  élettapasztalataink vannak – 

egységesek vagyunk abban és mélyen átérezzük, hogy sürg sen egy új, ragyogóbb és reményt 
hozó világot kell teremtenünk. 

5. Ennek megfelel en, közös felel sséget vállalunk a fenntartható fejl dés egymással 
összefügg  és egymást kölcsönösen er sít  pilléreinek – a gazdasági fejl désnek, a társadalmi 
fejl désnek és a környezetvédelemnek – helyi, nemzeti, regionális és globális szinten történ  
el mozdítására és megszilárdítására. 

6. E kontinensr l, az Emberiség Űölcs jének helyér l kinyilvánítjuk a Végrehajtási Terv és e 
Nyilatkozat keretében az egymás, a tágabb életközösség és a gyermekeink iránti felel sségünket.  

7. Felismerve azt, hogy az emberiség válaszúthoz érkezett, összefogtunk és közös 
eltökéltséggel határozott er feszítést teszünk annak érdekében, hogy ténylegesen megfeleljünk 
a szegénység felszámolását és az emberi fejl dést eredményez  gyakorlatias és 
figyelemreméltó terv elkészítésére vonatkozó igénynek.  

Stockholmtól Rio de Janeiróig és Johannesburgig 

8. Harminc évvel ezel tt, Stockholmban megállapodtunk, hogy sürg sen tenni kell a környezet 
pusztulásának problémája ellen. Tíz évvel ezel tt az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejl dés 
Konferenciáján, amelyet Rio de Janeiróban tartottak, megállapodtunk abban, hogy a környezet 
védelme, a társadalmi és a gazdasági fejl dés a Riói Alapelvek értelmében alapvet  
fontosságúak a fenntartható fejl déshez. E fejl dés megvalósítására elfogadtuk a „Feladatok a 
XXI. századra” elnevezés  globális programot, valamint a Riói Nyilatkozatot, amelyek iránt 
meger sítjük elkötelezettségünket. A Riói űsúcstalálkozó jelent s mérföldk  volt a 
fenntartható fejl dés új programjának felállításával. 
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9. A Rió és Johannesburg között eltelt id ben a világ nemzetei számos jelent s konferencián 
találkoztak az Egyesült Nemzetek vezetése alatt, többek között a fejl dés finanszírozásával 
foglalkozó Monterrey-i Konferencián, valamint a Dohai Miniszteri Konferencián. E 
konferenciák átfogó elképzelést határoztak meg az emberiség jöv jére nézve. 

10. A Johannesburgi Világtalálkozón sokat értünk el a népek és a nézetek gazdag palettájának 
összehozásával, alkotó módon keresve a közös utat egy olyan világ felé, amely tiszteletben 
tartja és megvalósítja a fenntartható fejl déssel kapcsolatos elképzelést. Johannesburg 
meger sítette azt is, hogy jelent s el relépés történt a bolygónk valamennyi népe közötti 
globális egyetértés és partnerség megvalósításában. 

Az előttünk álló kihívások 

11. Elismerjük, hogy a szegénység felszámolása, a fogyasztási és termelési minták megváltoz-

tatása, a gazdasági és a társadalmi fejl dés természeti er forrás alapjának a védelme és az azzal 
való gazdálkodás a fenntartható fejl dés átfogó célkit zései és lényeges követelményei. 

12. Az emberi társadalmat megosztó, a gazdagok és szegények között húzódó mély törésvonal, 
és a fejlett és a fejl d  világ között egyre növekv  szakadék súlyosan veszélyeztetik globális 
jólétünket, biztonságunkat és stabilitásunkat. 

13. Globális környezetünk továbbra is szenved. A biológiai sokféleség pusztulása folytatódik, 
továbbra is tart a halállományok kimerülése, a sivatagosodás egyre több és több termékeny földet 
követel magának, az éghajlatváltozás káros hatásai már nyilvánvalóak, a természeti katasztrófák 
egyre gyakoribbak és egyre pusztítóbbak, a fejl d  országok egyre sérülékenyebbek, a leveg , a víz 
és a tenger szennyezése pedig továbbra is milliókat foszt meg a rendes életkörülményekt l. 

14. A globalizációval e kihívások új dimenzióval egészültek ki. A piacok gyors integrálódása, a 
t kemozgás és a befektetések jelent sen megnövekedett áramlása szerte a világon új 
kihívásokat és lehet ségeket teremtettek a fenntartható fejl dés megvalósítására. A 
globalizáció el nyei és költségei azonban egyenetlenül oszlanak meg, és a fejl d  országoknak 
sajátos nehézségeik vannak, amikor szembesülnek ezzel a kihívással. 

15. Kockáztatjuk ezeknek a világviszonylatban jelentkez  egyenl tlenségeknek a megszilárdu-

lását, és amennyiben nem lépünk fel annak érdekében, hogy életük alapvet en megváltozzon, a 
világ szegényei elveszíthetik bizalmukat képvisel ikben és azokban a demokratikus 
rendszerekben, amelyek iránt mi továbbra is elkötelezettek vagyunk, illetve képvisel ik a 
szemükben nem lesznek többek, mint zeng  rézfúvósok vagy cseng  cintányérok.  

Elkötelezettségünk a fenntartható fejlődés mellett 

16. Eltökéltek vagyunk annak biztosítására, hogy kollektív er nket jelent  gazdag 
sokszín ségünkkel alkotó partnerséget alakítunk ki a változás érdekében és a fenntartható 
fejl dés közös céljának elérésére. 

17. Felismerve az emberi szolidaritás építésének jelent ségét, sürgetjük a világ civilizációi és 

népei közötti párbeszéd és együttm ködés el segítését fajra, képesség hiányára, vallásra, 
nyelvre, kultúrára és hagyományra való tekintet nélkül. 
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18. Üdvözöljük azt, hogy a Johannesburgi Világtalálkozó figyelmének középpontjában az em-

beri méltóság oszthatatlansága áll, és elhatároztuk magunkat – célokról, határid kr l és partner-
ségekr l hozott döntéseken keresztül –, hogy gyors ütemben növeljük a hozzáférést az olyan 
alapvet  követelményekhez, mint a tiszta víz, közegészségügyi ellátás, megfelel  lakáskörül-
mények, energia, egészségügyi ellátás, élelmiszerbiztonság és a biológiai sokféleség védelme. 
Ugyanakkor együtt fogunk m ködni segítséget nyújtva egymásnak abban, hogy hozzáférhet k 
legyenek a pénzügyi források, hasznot eredményezzen a piacok megnyitása, biztosítva legyen a 
kapacitásépítés, a modern technológia hasznosuljon a fejl dés megvalósításában, valamint biz-

tosítva legyen a technológia átadása, az emberi er forrás fejlesztése, az oktatás és a 
továbbképzés ahhoz, hogy a fejlettségben mutatkozó elmaradottságot egyszer és mindenkorra 
szám zzük. 

19. Meger sítsük vállalásunkat, miszerint különös és els bbséget biztosító figyelmet fordítunk 
a népeink fenntartható fejl dését súlyosan veszélyeztet , világszerte jelentkez  állapotok elleni 
küzdelemre. Ilyen állapotok többek között: a krónikus éhezés; az alultápláltság; idegen meg-

szállás; fegyveres konfliktusok; a tiltott kábítószerekkel kapcsolatos problémák; a szervezett 
b nözés; a korrupció; a természeti katasztrófák; a tiltott fegyverkereskedelem; az emberkeres-

kedelem; a terrorizmus; a faji, etnikai, vallási türelmetlenség, az ezekre való felbujtás és a 
gy lölet más formái; az idegengy lölet; az endemikus, a fert z  és a krónikus betegségek, 
különösen a HIV/AIDS, a malária és a tüd baj. 

20. Kötelezettséget vállalunk annak biztosítására, hogy a n k lehet ségeinek javítását és emancipá-

cióját, a nemek egyenl ségét érvényesítjük a „Feladatok a XXI. századra” program, a Millenniumi 

Fejlesztési űélok és a Johannesburgi Végrehajtási Terv által felölelt tevékenységek keretében. 

21. Elismerjük, hogy a globális társadalom valóban rendelkezik azokkal az eszközökkel és er -

forrásokkal, amelyek segítségével válaszolhat a szegénység felszámolásával és a fenntartható 
fejl déssel kapcsolatos, az egész emberiséget érint  kihívásokra. Együttesen további lépéseket 
teszünk annak biztosítására, hogy ezek a rendelkezésre álló er források az emberiség javára 
hasznosuljanak. 

22. E tekintetben, fejlesztési céljaink és konkrét célkit zéseink megvalósításához való 
hozzájárulás érdekében, ösztönözzük a fejlett országokat, amelyek ezt eddig nem tették meg, 
hogy tegyenek konkrét er feszítéseket a Hivatalos Fejlesztési Segélyalap nemzetközileg 
elfogadott szintjeinek elérésére. 

23. Üdvözöljük és támogatjuk a regionális együttm ködés, a jobb nemzetközi együttm ködés 
el segítésére és a fenntartható fejl dés támogatására olyan er teljesebb regionális csoportok és 
szövetségek létrejöttét, mint az Új Partnerség Afrika Fejl déséért (NEPAD). 

24. Továbbra is külön figyelmet fordítunk a kis fejl d  szigetállamok és a legkevésbé fejlett 
államok fejlesztési igényeire. 

25. Meger sítjük a bennszülött népek létfontosságú szerepét a fenntartható fejl désben.  

26. Tudatában vagyunk, hogy a fenntartható fejl dés hosszútávú szemlélet alkalmazását és 

széleskör  részvételt tesz szükségessé a politika alakításában, a döntéshozatalban és a 
végrehajtásban minden szinten. Társadalmi partnerekként továbbra is munkálkodunk szilárd 
partnerségek kialakítására valamennyi nagy csoporttal, de tiszteletben tartva ezek 

mindegyikének független és fontos szerepét. 
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27. Egyetértünk abban, hogy a magánszektor, egyaránt a nagy- és a kisvállalatok kötelessége – 

jogszer  tevékenységeik folytatása során – a méltányos és fenntartható közösségek és 
társadalmak fejl déséhez való hozzájárulás. 

28. Megállapodtunk abban is, hogy segítséget nyújtunk a jövedelemteremt  foglalkoztatási 
lehet ségek növeléséhez, figyelembe véve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek (ILO) a 
munkavégzéssel kapcsolatos alapvet  elvekr l és jogokról szóló nyilatkozatát. 

29. Egyetértünk a magánszektorban m köd  vállalatoknál a vállalati számonkérhet ség érvényesí-
tésének szükségszer ségében. Ezt átlátható és stabil szabályozási környezetben kell megvalósítani. 

30. Vállaljuk, hogy meger sítjük és javítjuk a kormányzást minden szinten a „Feladatok a XXI. 
századra” program, a Millenniumi Fejlesztési űélok és a Johannesburgi Végrehajtási Terv 
hatékony végrehajtása érdekében.  

A jövő a multilaterális együttműködésé  

31. A fenntartható fejl dés céljainak elérése érdekében hatékonyabb, demokratikus és 
számonkérhet  nemzetközi és multilaterális intézményekre van szükségünk. 

32. Meger sítjük elkötelezettségünket az ENSZ Alapokmányában és a nemzetközi jogban 
foglalt alapelvek és célok, valamint a multilateralizmus er sítése mellett. Támogatjuk az 
Egyesült Nemzeteknek, mint a világ legegyetemlegesebb és legreprezentatívabb szervezetének 
a vezet  szerepét, amely a legalkalmasabb a fenntartható fejl dés el mozdítására. 

33. Kötelezettséget vállalunk továbbá a fenntartható fejl dési céljaink és célkit zéseink 
megvalósításában elért haladás rendszeres id közönkénti áttekintésére. 

Cselekedni kell, hogy valóra váljon! 

34. Egyetértünk abban, hogy ennek egy mindenkire kiterjed  folyamatnak kell lennie, bevonva 
minden – a történelmi jelent ség  Johannesburgi Világtalálkozón részt vett – nagy csoportot és 
kormányt. 

35. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy együttesen cselekszünk azon közös elhatározás által 
egyesítve, hogy megmentsük bolygónkat, el mozdítsuk az emberi fejl dést és megvalósítsuk az 
egyetemes jólétet és békét. 

36. Elkötelezzük magunkat a Johannesburgi Végrehajtási Terv mellett és amellett, hogy 
felgyorsítjuk az abban foglalt, határid höz kötött társadalmi-gazdasági és környezeti célok 
megvalósítását. 

37. Az afrikai kontinensen, az emberiség bölcs jének helyén, ünnepélyes fogadalmat teszünk a 
világ népeinek és azon nemzedékeknek, amelyek bizonyosan örökölni fogják ezt a Földet, hogy 
eltökéltek vagyunk a fenntartható fejl déssel kapcsolatos közös reményünk valóra váltásának 
biztosítására.  
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ő.3. A VÉGREHAJTÁSI TERV 

I. Bevezetés 

1. Az Egyesült Nemzetek 1992-ben Rio de Janeiróban tartott Környezet és Fejl dés 
Konferenciája megfogalmazta a fenntartható fejl dés elérésének alapelveit és cselekvési 
programját. Határozottan meger sítjük elkötelezettségünket a Riói Alapelvek, a „Feladatok a 
XXI. századra”, valamint a „Feladatok a XXI. századra további végrehajtásának programja” 
mellett. Elkötelezzük magunkat továbbá a nemzetközileg elfogadott – köztük az Egyesült 
Nemzetek Millenniumi Nyilatkozatában, az 1992 óta megtartott jelent s ENSZ-konferenciák 
záródokumentumaiban és nemzetközi megállapodásokban foglalt – fejlesztési célok 
megvalósítása mellett.  

2. Ez a végrehajtási terv épít továbbá az ENSZ Környezet és Fejl dés Konferenciája óta 
megvalósult eredményekre és el mozdítja a még el ttünk álló célok megvalósítását. Ennek 
érdekében kötelezzük magunkat, hogy konkrét intézkedéseket hozunk és lépéseket teszünk 
minden szinten és meger sítjük a nemzetközi együttm ködést, figyelembe véve a Riói 
Alapelveket, beleértve többek között a „Riói nyilatkozat a környezetr l és a fejl désr l” 7. 
alapelvében megfogalmazott módon a közös, de megkülönböztetett felel sségek alapelvét. 
Ezek az er feszítések a fenntartható fejl dés három alkotóeleme – a gazdasági fejl dés, a 
társadalmi fejl dés és a környezetvédelem – mint egymással összefügg  és egymást 
kölcsönösen er sít  pillérek integrálását is el  fogják segíteni. A szegénység felszámolása, a 
fenntarthatatlan termelési és fogyasztási minták megváltoztatása, a gazdasági és társadalmi 
fejl dés természeti er forrás alapjának védelme és az azzal való gazdálkodás a fenntartható 
fejl dés átfogó célkit zései és alapvet  követelményei. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy a Világtalálkozó eredményeinek megvalósítása mindenki 
javát kell, hogy szolgálja, különösen a n két, a fiatalokét, a gyermekekét és a sérülékeny 
csoportokét. Továbbá a megvalósításban valamennyi érintett szerepl nek részt kell vennie, 
különösen, egyrészt Észak és Dél kormányai közti, másrészt a kormányok és nagy csoportok 
közti partnerség formájában a fenntartható fejl dés széles körben elfogadott céljainak 
megvalósítására. Mint erre a Monterrey-i Megegyezés is rámutat, globalizálódó világunkban e 
partnerségeknek kulcsfontosságú szerepük van a fenntartható fejl dés elérésében. 

Ő. Az egyes országokban és a nemzetközi szinten megvalósuló jó kormányzás alapvet  
fontosságú a fenntartható fejl dés szempontjából. Országos szinten a jó környezeti, társadalmi 
és gazdasági politikák, az emberek igényeinek megfelel  demokratikus intézmények, a 
törvényesség, a korrupció elleni intézkedések, a nemek közti egyenl ség és a beruházást 
támogató környezet képezik a fenntartható fejl dés alapját. A globalizáció következtében a 
küls  tényez k dönt en befolyásolják a fejl d  országok nemzeti er feszítéseinek sikerét vagy 
kudarcát. A fejlett és fejl d  országok közti szakadék rámutat a nemzetközi együttm ködést 
támogató dinamikus és ösztönz  nemzetközi gazdasági környezet megteremtésének folyamatos 
szükségességére, különösen a pénzügy, a technológia átadás, az adósság és a kereskedelem 
területén, továbbá a fejl d  országok teljes mérték  és hatékony részvételére a globális 
döntéshozatalban, amennyiben fenn kívánják tartani és er síteni akarják a fenntartható fejl dés 
elérése érdekében történ  globális el rehaladás lendületét. 
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ő. A béke, a biztonság, a stabilitás, az emberi jogok és az alapvet  szabadságjogok, köztük a 
fejl déshez való jog, továbbá a kulturális sokféleség tiszteletben tartása alapvet  fontosságúak 
a fenntartható fejl dés megvalósítása szempontjából, valamint annak érdekében, hogy a 
fenntartható fejl dés mindenki javát szolgálja. 

6. Elismerjük az etika jelent ségét a fenntartható fejl désben, ezért hangsúlyozzuk az etika 
figyelembevételének szükségességét a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásában.  

II. A szegénység felszámolása 

7. A szegénység felszámolása a világ legnagyobb globális kihívása napjainkban és a fenntart-

ható fejl dés nélkülözhetetlen feltétele, különösen a fejl d  országokban. Űár saját fenntartható 
fejl déséért és a szegénység felszámolásáért minden egyes ország els sorban saját maga felel, s 
a nemzeti politikák és fejlesztési stratégiák szerepe nem hangsúlyozható eléggé, emellett össze-

hangolt és konkrét intézkedésekre van szükség minden szinten ahhoz, hogy a fejl d  országok 
el tudják érni a szegénységgel kapcsolatos, nemzetközileg elfogadott – köztük a „Feladatok a 
XXI. századra” programban, az Egyesült Nemzetek más konferenciáin létrejött megállapodá-

sokban, valamint az Egyesült Nemzetek Millenniumi Nyilatkozatában lefektetett – konkrét ered-

ményeket és célokat. Ehhez többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten:  

(a) űsökkentsék felére 201ő-re a világ népességében azok arányát, akik napi jövedelme 
kevesebb, mint 1 dollár, és azok arányát, akik éheznek, továbbá, ugyanerre az id pontra 
csökkentsék felére azok arányát, akik nem jutnak biztonságos ivóvízhez; 

(b) Hozzanak létre egy szolidaritási világalapot a szegénység felszámolására és a szociális 
és humán fejl dés támogatására a fejl d  országokban a Közgy lés által meghatározandó 
módon, de hangsúlyozva a hozzájárulások önkéntességét, valamint annak szükségességét, hogy 
elkerüljék az Egyesült Nemzetek keretében már meglév  alapok megkett zését, továbbá 
ösztönözve a magánszektort és minden egyes polgárt, hogy csatlakozzanak a kormányokhoz e 
törekvések finanszírozásában; 

(c) Dolgozzanak ki nemzeti programokat a fenntartható fejl désre, valamint a helyi és a 
közösségi fejl désre – ahol ez helyénvaló, az ország szegénység csökkentési stratégiáinak kere-

tében –, hogy ezáltal el segítsék a szegénységben él k és szervezeteik képességének javítását. 
E programok tükrözzék a szegénységben él k prioritásait és tegyék lehet vé számukra a jobb 
hozzáférést a termelési er forrásokhoz, a közszolgáltatásokhoz és közintézményekhez, különö-

sen a földhöz, vízhez, foglalkoztatási lehet ségekhez, hitelhez, oktatáshoz és egészséghez; 
(d) Segítsék el  a n k egyenl ségen alapuló részvételi lehet ségét és teljes részvételét, a 

férfiakkal való egyenl ség alapján, a döntéshozatal minden szintjén, el térbe helyezve a 
nemekkel kapcsolatos perspektívákat minden politikában és stratégiában, felszámolva a n kkel 
szembeni er szak és hátrányos megkülönböztetés minden formáját, javítva a n k és lányok 
helyzetét, egészségét és gazdasági jólétét, a gazdasági lehet ségekhez, földhöz, hitelhez, okta-

táshoz és egészségügyi szolgáltatáshoz való teljes és egyenl  hozzáférés biztosításán keresztül; 
(e) Dolgozzanak ki olyan politikákat, módozatokat és eszközöket, amelyekkel javítják a 

bennszülött népek és közösségeik hozzáférési lehet ségeit a gazdasági tevékenységekhez, 
valamint javítják foglalkoztatottságukat, megfelel képpen olyan intézkedéseken keresztül, mint 
a továbbképzés, szakmai segítségnyújtás és hitelnyújtás. Ismerjék el azt, hogy a megújuló 
er forrásoktól és ökológiai rendszerekt l, ezen belül a fenntartható terménybetakarítástól való 
hagyományos és közvetlen függ ség továbbra is alapvet  jelent ség  a bennszülött népek és 
közösségeik kulturális, gazdasági és fizikai jóléte szempontjából; 
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(f) Űiztosítsák az alapvet  egészségügyi szolgáltatásokat mindenki számára és csökkentsék 
a környezet-egészségügyi veszélyeket, figyelembe véve a gyermekek speciális igényeit, továbbá 
a szegénység, az egészség és a környezet közti összefüggéseket, ehhez nyújtsanak támogatást a 
fejl d  országoknak és az átalakuló gazdaságú országoknak pénzügyi forrásokkal, szakmai 
segítséggel és ismeretek átadásával; 

(g) Űiztosítsák azt, hogy a gyermekek, fiúk és lányok egyaránt, mindenütt elvégezhessék az 
általános iskolát, és egyenl  mértékben legyen lehet ségük a tanulásra az oktatás minden szintjén; 

(h) Tegyék lehet vé a szegénységben él k, különösen a n k és a bennszülött közösségek 
számára a mez gazdasági er forrásokhoz való hozzáférést, és támogassák, megfelel képpen, 
az olyan földbérleti megoldásokat, amelyek elismerik és védik a bennszülött népekhez köt d  
és a közös tulajdonú er forrásokra épül  gazdálkodási rendszereket; 

(i) Építsék ki az alapvet  vidéki infrastruktúrát, b vítsék a gazdasági tevékenységek körét, 
javítsák a szállítási és piacra jutási, valamint a piaci információkhoz és hitelhez való 
hozzáférési lehet ségeket a vidéki szegények számára, hogy ezáltal támogassák a fenntartható 
mez gazdaságot és vidékfejlesztést; 

(j) Adják át az alapvet  fenntartható mez gazdasági technikákat és ismereteket, köztük a 
természeti er forrásokkal való gazdálkodással kapcsolatosakat, a kis- és közepes volumen  
tevékenységet folytató gazdáknak, halászoknak és vidéki szegényeknek, különösen a fejl d  
országokban, többek között a mez gazdasági termelés és élelmiszerbiztonság fokozását célzó, 
több érdekcsoport bevonásával megvalósuló megoldások, valamint a közszféra és a 
magánszektor együttm ködése segítségével; 

(k) Növeljék a rendelkezésre álló és megfizethet  élelmiszer mennyiségét, többek között a 
betakarítási és élelmiszer technológiák és gazdálkodási megoldások, valamint méltányos és 
hatékony elosztási rendszerek segítségével, például, az olyan közösségi együttm ködési kap-

csolatok támogatásával, amelyek összekapcsolják a városi és vidéki embereket és vállal-
kozásokat; 

(l) Vegyék fel a harcot a sivatagosodással szemben és mérsékeljék a szárazság és az 
árvizek következményeit – olyan intézkedések segítségével, mint például éghajlati és id járási 
információk és el rejelzések, korai figyelmeztet  rendszerek, föld- és természeti er forrás 
gazdálkodási, mez gazdasági gyakorlati és az ökológiai rendszerek meg rzésére irányuló 
lehet ségek jobb felhasználása – annak érdekében, hogy visszafordítsák a földterületek és 
vízkészletek jelenlegi tendenciáit és minimálisra csökkentsék azok leromlását, többek között 
megfelel  és el re tervezhet  pénzügyi források biztosításával annak érdekében, hogy – mint a 

szegénység felszámolásának egyik eszköze – végrehajtható legyen az „ENSZ egyezmény a 
sivatagosodás elleni küzdelemr l a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott 
országokban, különös tekintettel Afrikára”;  

(m) Fokozzák a közegészségügyi ellátások elérhet ségét, hogy ezáltal javítsák az emberi 
egészséget és csökkentsék a gyermek- és csecsem halandóságot, kiemelten kezelve a víz és a 
közegészségügy kérdését a nemzeti fenntartható fejlesztési stratégiákban és – ahol 

rendelkezésre állnak – a szegénység csökkentési stratégiákban. 

8. Az emberi egészség és a környezet védelméhez szükséges a tiszta ivóvíz és a megfelel  köz-

egészségügyi ellátás. E tekintetben egyetértünk abban, hogy 201ő-re felére kell csökkenteni 
azok arányát, akik nem jutnak biztonságos ivóvízhez vagy nem tudják megfizetni azt (amint ezt 

a Millenniumi Nyilatkozat körvonalazta), illetve azoknak az arányát, akik nem férnek hozzá az 
alapvet  közegészségügyi ellátáshoz, s ehhez többek között az alábbi intézkedések szükségesek 
minden szinten: 
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(a) Fejlesszenek ki és alkalmazzanak hatékony háztartási rendszereket a közegészségügyi 
követelményeknek megfelel en; 

(b) Javítsák a közintézmények, különösen az iskolák közegészségügyi állapotát; 
(c) Támogassák a biztonságos higiéniai gyakorlatot; 
(d) Támogassák els sorban a gyermekek oktatását és a velük való foglalkozást, mivel k a 

viselkedés megváltoztatásának letéteményesei; 
(e) Támogassák a megfizethet , társadalmilag és kulturálisan elfogadható technológiákat 

és gyakorlatot; 
(f) Dolgozzanak ki újszer  finanszírozási és együttm ködési mechanizmusokat; 

(g) Integrálják a közegészségügyet a vízkészletekkel való gazdálkodás stratégiáiba. 
9. Hozzanak közös intézkedéseket és tegyenek hatékonyabb er feszítéseket az 
együttmunkálkodás érdekében minden szinten, hogy ezáltal javítsák a hozzáférést a megbízható 
és megfizethet  energiaszolgáltatásokhoz a fenntartható fejl dés érdekében olyan mértékben, 
hogy el segítsék a Millenniumi Fejlesztési űélok elérését, köztük a szegénységben él k 
arányának felére csökkenését 201ő-re, valamint annak érdekében, hogy a szegénységet 
csökkent  más fontos szolgáltatásokat teremtsenek, szem el tt tartva azt, hogy az energiához 
való hozzáférés el segíti a szegénység felszámolását. Ehhez többek között az alábbi 
intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Javítsák a megbízható, megfizethet , gazdasági szempontból életképes, társadalmilag 
elfogadható és környezeti szempontból megfelel  energiaszolgáltatások és energiaforrások 
hozzáférhet ségét, figyelembe véve a nemzeti sajátosságokat és körülményeket, különböz  
eszközök segítségével – mint például a vidéki területek villamos energia ellátásának javítása, a 
decentralizált energiarendszerek, a megújuló, a tisztább folyékony és gáznem  üzemanyagok 
felhasználásának növelése, valamint a fokozott energiahatékonyság – a nemzeti er feszítéseket 

támogató regionális és nemzetközi együttm ködés intenzívebbé tételével, beleértve többek 
között a kapacitásépítést, a pénzügyi és technológiai segítségnyújtást és az újszer , mikro- és 
középszinten is megfelel  finanszírozási mechanizmusokat, felismerve azokat a sajátos 
tényez ket, amelyek hozzáférést biztosítanak a szegények számára; 

(b) Javítsák a modern biomassza technológiákhoz, t zifa forrásokhoz és készletekhez való 
hozzáférést, helyezzék kereskedelmi alapokra a biomasszával kapcsolatos tevékenységeket, 
beleértve a mez gazdasági melléktermékek hasznosítását, a vidéki területeken és ott, ahol ez a 
gyakorlat fenntartható; 

(c) Támogassák a biomassza és lehet ség szerint más megújuló energiák fenntartható 
hasznosítását a jelenlegi felhasználási módozatok javításával, mint az er forrás-gazdálkodás, a 
hatékonyabb t zifa hasznosítás, az új vagy jobb termékek és technológiák; 

(d) Támogassák a folyékony és gáznem  fosszilis tüzel anyagok tisztább felhasználására 
való áttérést, ahol ez környezeti szempontból megfelel bb és társadalmi szempontból 
elfogadható és költséghatékony; 

(e) Dolgozzanak ki nemzeti energiapolitikákat és szabályozási kereteket, amelyek 
el segítik a szükséges gazdasági, társadalmi és intézményi feltételek megteremtését az 
energiaágazatban, hogy ezáltal javítsák a fenntartható fejl dés és a szegénység felszámolása 
érdekében a vidéki, városközeli és városi területeken a megbízható, megfizethet , gazdasági 
szempontból életképes, társadalmilag elfogadható és környezeti szempontból megfelel  
energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférést; 
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(f) Fokozzák a nemzetközi és regionális együttm ködést a megbízható, megfizethet , 
gazdasági szempontból életképes, társadalmilag elfogadható és környezeti szempontból 
megfelel  energiaszolgáltatások jobb hozzáférhet sége érdekében a szegénység csökkentésével 
foglalkozó programok szerves részeként oly módon, hogy el segítik ösztönz  környezet 
megteremtését és teljesítik a kapacitásépítési igényeket, szükség szerint külön figyelmet 
szentelve a vidéki és elszigetelt területeknek; 

(g) Nyújtsanak segítséget és könnyítsék meg gyorsított ütemben – a fejlett országok által, 
ezen belül a közszféra és a magánszektor együttm ködésével nyújtott pénzügyi és szakmai 
segítséggel – a szegények hozzáférését a megbízható, megfizethet , gazdasági szempontból 
életképes, társadalmilag elfogadható és környezeti szempontból megfelel  
energiaszolgáltatásokhoz, figyelembe véve a kidolgozás alatt álló nemzeti energiapolitikák 
instrumentális szerepét a fenntartható fejl désben, szem el tt tartva továbbá azt, hogy a fejl d  
országokban az energiaszolgáltatások ugrásszer  növelésére van szükség ahhoz, hogy a 
lakosság életszínvonalát javítsák, valamint azt, hogy az energiaszolgáltatások pozitív hatással 
vannak a szegénység felszámolására és az életszínvonal emelésére. 
10. Er sítsék az ipari fejl dés hozzájárulását a szegénység felszámolásához és a fenntartható 
természeti er forrás gazdálkodáshoz. Ehhez többek között az alábbi intézkedések szükségesek 
minden szinten: 

(a) Nyújtsanak segítséget és mozgósítsák er forrásaikat a fejl d  országokban az ipari 
termelékenység és versenyképesség, valamint az ipari fejl dés el segítéséhez, beleértve a 
környezeti szempontból megfelel  technológiák kölcsönös megállapodás szerinti kedvez  
feltételek melletti átadását; 

(b) Nyújtsanak segítséget a jövedelemteremt  foglalkoztatási lehet ségek növeléséhez, 
figyelembe véve a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által kiadott „A munkavégzéssel 
kapcsolatos alapvet  elvekr l és jogokról szóló nyilatkozat”-ot; 

(c) Segítsék el  a mikro-, kis- és középméret  vállalkozások fejl dését, többek között a 
továbbképzés, az oktatás és a képességfejlesztés segítségével, külön figyelmet szentelve az 
agrárágazatnak, mint a vidéki közösségek számára megélhetést biztosító ágazatnak; 

(d) Űiztosítsanak pénzügyi és technológiai támogatást, megfelel képpen, a fejl d  
országok vidéki közösségei számára, hogy a biztonságos és fenntartható megélhetési 
lehet ségeket hasznosíthassák maguk számára a bányászati kisvállalkozások keretében; 

(e) Űiztosítsanak támogatást a fejl d  országok számára olyan biztonságos, alacsony 
költség  technológiák kifejlesztésére, amelyek a f zéshez és a vízmelegítéshez szükséges 
energiát, illetve az azzal való takarékosságot biztosítják; 

(f) Támogassák a természeti er forrás gazdálkodást a szegények fenntartható 
megélhetésének megteremtéséhez. 
11. 2020-ra érjenek el jelent s javulást legalább 100 millió, nyomornegyedekben lakó ember 
esetében, mint azt a "Városok nyomornegyedek nélkül" kezdeményezésben javasolták. Ehhez 

többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Javítsák a városi és vidéki szegények hozzáférését a földhöz, a tulajdonhoz, a megfelel  
lakáskörülményekhez és az alapvet  szolgáltatásokhoz, különös figyelemmel azokra a 
háztartásokra, ahol a családf  szerepét n k töltik be; 

(b) Használjanak fel alacsonyabb költség  és tartós anyagokat, valamint célszer  
technológiákat megfelel  és biztonságos lakások építésére a szegények számára és nyújtsanak 
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ehhez pénzügyi és technológiai segítséget a fejl d  országok részére – figyelembe véve 
kultúrájukat, éghajlatukat, sajátos társadalmi feltételeiket és a természeti katasztrófákkal 
szembeni sérülékenységüket; 

(c) Növeljék a városi szegények tisztességes foglalkoztatottságát, hitellehet ségeit és 

jövedelmét megfelel  nemzeti politikák alkalmazásával, a n k és a férfiak számára egyenl  
lehet ségek támogatásával; 

(d) Szüntessék meg a mikro-vállalkozások és az informális ágazat szükségtelen 
szabályozási és egyéb korlátait; 

(e) Támogassák a helyi hatóságokat a nyomornegyedek helyzetét javító programok 
kidolgozásában a városfejlesztési tervek keretében és segítsék el , különösen a szegények 
számára, a lakásügyi jogszabályokról szóló információkhoz való hozzáférést. 
12. Hozzanak azonnali és hatékony intézkedéseket a gyermekmunka legrosszabb formáinak 
felszámolására a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 182. számú Egyezményében 
meghatározottak szerint, valamint dolgozzanak ki és hajtsanak végre stratégiákat az elfogadott 
nemzetközi normákkal ellentétben álló gyermekmunka felszámolására. 

13. Támogassák a nemzetközi együttm ködést annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az 
azt igényl  fejl d  országoknak a gyermekmunka és az azt el idéz  okok kezelésében, többek 
között a szegénység körülményeivel foglalkozó társadalmi és gazdasági politikákon keresztül, 
miközben hangsúlyozzák azt, hogy a munkaügyi normák nem használhatók fel protekcionista 
kereskedelmi célokra. 

III. A fenntarthatatlan fogyasztási és termelési minták megváltoztatása 

1Ő. A globális fenntartható fejl dés eléréséhez elengedhetetlenek az alapvet  változások abban, 
ahogy a társadalmak termelnek és fogyasztanak. Minden országnak támogatnia kell a fenntart-

ható fogyasztási és termelési mintákat, a fejlett országokkal az élen, és valamennyi országnak 
részesülnie kell e folyamat hasznából, figyelembe véve a Riói Alapelveket, beleértve többek 
között a „Riói nyilatkozat a környezetr l és a fejl désr l” 7. alapelvében megfogalmazott 
módon a közös, de megkülönböztetett felel sségek alapelvét. A kormányoknak, az érintett 
nemzetközi szervezeteknek, a magánszektornak és valamennyi nagy csoportnak aktív szerepet 
kell játszania a fenntarthatatlan fogyasztási és termelési minták megváltoztatásában. Ehhez töb-

bek között intézkedések szükségesek minden szinten az alábbiak szerint.  

1ő. Ösztönözzék és segítsék el  programok egy 10-éves keretének kidolgozását a regionális és 
nemzeti kezdeményezések támogatására annak érdekében, hogy felgyorsítsák az elmozdulást a 
fenntartható fogyasztás és termelés irányába, ezáltal támogassák a társadalmi és gazdasági 
fejl dést az ökológiai rendszerek eltartó képességének határain belül – ahol helyénvaló, a gaz-

dasági növekedés és a környezet degradációja közti kapcsolat szétválasztásával – úgy, hogy 
javítják a hatékonyságot és a fenntarthatóságot az er források felhasználásában és a termelési 
folyamatokban, valamint csökkentik az er források degradációját, a szennyezést és a hulla-

dékot. Minden országnak cselekednie kell, a fejlett országokkal az élen – figyelembe véve a 
fejl d  országok igényeit és képességeit – a pénzügyi és szakmai segítségnyújtás és kapacitás-

építés valamennyi forrásból történ  mozgósításával a fejl d  országok számára. Ehhez az 
alábbi intézkedések szükségesek minden szinten:  

(a) Határozzák meg a konkrét tevékenységeket, eszközöket, politikákat, intézkedéseket, 
monitorozási és értékelési mechanizmusokat, beleértve, ahol ez helyénvaló, az életciklus 
elemzést és az el rehaladás mérésének nemzeti indikátorait, szem el tt tartva, hogy egyes 
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országok által alkalmazott alapvet  eljárások más országok, különösen a fejl d  országok 
esetében esetleg nem megfelel ek és indokolatlan gazdasági és társadalmi költségekkel járnak. 

(b) Fogadjanak el és valósítsanak meg olyan politikákat és intézkedéseket, amelyek célja a 
fenntartható termelési és fogyasztási minták támogatása, többek között a „Riói nyilatkozat a 
környezetr l és a fejl désr l” 16. alapelvében ismertetett „szennyez  fizet” elv alkalmazásával; 

(c) Dolgozzanak ki termelési és fogyasztási politikákat a termékek és szolgáltatások javí-
tására, miközben csökkentik a környezetre és az egészségre gyakorolt hatásokat és felhasznál-
ják, ahol ez helyénvaló, a tudományosan megalapozott eljárásokat, mint az életciklus elemzés; 

(d) Dolgozzanak ki tudatosság-fejleszt  programokat a fenntartható termelési és 
fogyasztási minták fontosságáról, különösen a fiatalok és az érintett társadalmi csoportok 
számára valamennyi országban, különösen a fejlett országokban, többek között az oktatás, a 
lakossági és a fogyasztói tájékoztatás, a reklám és más tájékoztatási eszközök segítségével, 
figyelembe véve a helyi, nemzeti és regionális kulturális értékeket; 

(e) Dolgozzanak ki és fogadjanak el, ahol ez helyénvaló önkéntes alapon, hatékony, 
átlátható, ellen rizhet , nem félrevezet  és hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazó 
fogyasztói tájékoztatási eszközöket a fenntartható fogyasztáshoz és termeléshez, ezen belül az 
emberi egészségre és biztonsági szempontokra vonatkozó információk biztosítására. Ezek az 
eszközök nem alkalmazhatók rejtett kereskedelmi korlátokként; 

(f) Fokozzák az ökológiai hatékonyságot minden forrásból származó pénzügyi 
támogatással a kapacitásépítés, a technológiák átadása és cseréje céljára, kölcsönös 
megállapodás alapján a fejl d  országokkal és az átalakuló gazdaságú országokkal, 

együttm ködve az érintett nemzetközi szervezetekkel. 
16. Növeljék a tisztább termelést és az ökológiai hatékonyságot célzó befektetéseket minden 
országban, többek között a megfelel  szabályozási, pénzügyi és jogi keretek megteremtésére 
irányuló ösztönz kön, támogatási módokon és politikákon keresztül. Ehhez többek között az 
alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Hozzák létre és támogassák a tisztább termelési programokat és központokat, valamint 
a hatékony termelési módszereket többek között úgy, hogy ösztönz kkel és kapacitásépítéssel 
segítik a vállalkozásokat, különösen a kis- és középméret  vállalkozásokat – els sorban a 
fejl d  országokban – a termelékenység javításában és a fenntartható fejl désben; 

(b) Nyújtsanak ösztönz ket a tisztább termelést és az ökológiai hatékonyságot célzó 
beruházásokhoz valamennyi országban, mint az állam által finanszírozott hitelek, vállalkozói 
t ke, szakmai segítségnyújtás és továbbképzési programok a kis- és középméret  vállalatok 
számára, elkerülve a Kereskedelmi Világszervezet szabályaival ellentétes kereskedelemtorzító 
intézkedéseket; 

(c) Gy jtsék és adják közre a tisztább termelés, az ökológiai hatékonyság és a 
környezetgazdálkodás költséghatékony példáiról szóló információkat, továbbá támogassák a 
környezeti szempontból megfelel  technológiákra vonatkozó legjobb gyakorlatok és know-how 

cseréjét a közszféra és a magánszektor intézményei között; 
(d) Űiztosítsanak képzési programokat a kis- és középméret  vállalkozások számára az 

információs és kommunikációs technológiák használatáról. 
17. Integrálják a termelési és fogyasztási minták kérdését a fenntartható fejl dés politikáiba, 
programjaiba és stratégiáiba, beleértve, ahol ez alkalmazható, a szegénységcsökkentési 
stratégiákat. 
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18. Fokozzák a vállalatok környezeti és szociális felel sségét és számonkérhet ségét. Ehhez 
többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten:  

(a) Ösztönözzék az ipart, hogy önkéntes intézkedések – többek között környezettudatos 
irányítási rendszerek, viselkedési kódex, tanúsítás és a környezeti és szociális kérdésekre 
vonatkozó nyilvános jelentések – segítségével javítsák szociális és környezeti teljesítményüket, 
figyelembe véve az olyan kezdeményezéseket, mint a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
szabványai, valamint a Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés által kiadott útmutató a 
fenntarthatósági jelentések készítésér l, szem el tt tartva a „Riói nyilatkozat a környezetr l és a 
fejl désr l” 11. alapelvét; 

(b) Ösztönözzék a párbeszédet a vállalkozások és a közösségek között, amelyek körében 
azok m ködnek, valamint más érdekcsoportokkal; 

(c) Ösztönözzék a pénzintézeteket arra, hogy döntéshozatali folyamataikba építsék be a 
fenntartható fejl dés szempontjait; 

(d) Dolgozzanak ki a munkahelyhez köt d  partnerségeket és programokat, beleértve a 
továbbképzési és oktatási programokat. 
19. Ösztönözzék minden szinten az érintett hatóságokat, hogy a fenntartható fejl dés 
szempontjait vegyék figyelembe a döntéshozatalban, beleértve a nemzeti és a helyi szint  
fejlesztési tervezést, az infrastrukturális beruházást, a vállalkozásfejlesztést és a közbeszerzést. 
Ehhez többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Támogassák a fenntartható fejlesztési stratégiák és programok kidolgozását, többek kö-

zött az infrastrukturális és a vállalkozásfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos döntéshozatal 
keretében; 

(b) Támogassák továbbra is a környezeti költségek beépítését és a gazdasági eszközök 
alkalmazását, figyelembe véve azt a megközelítést, miszerint elvben a szennyez nek kell 

viselnie a szennyezés költségeit, kell  tekintettel a közérdekre, s a nemzetközi kereskedelem és 
beruházások torzítása nélkül; 

(c) Támogassák az olyan közbeszerzési politikákat, amelyek ösztönzik a környezeti 
szempontból megfelel  áruk és szolgáltatások kifejlesztését és elterjesztését; 

(d) Űiztosítsák a kapacitásépítést és a továbbképzést, hogy segítsék az érintett hatóságokat 
a jelen bekezdésben felsorolt kezdeményezések megvalósításában; 

(e) Alkalmazzanak környezeti hatásvizsgálati eljárásokat. 
 

* * * 

20. Felhívással fordulnak a kormányokhoz, valamint az érintett regionális és nemzetközi 
szervezetekhez és más érintett érdekelt felekhez, hogy – a nemzeti és regionális sajátosságokat 
és körülményeket figyelembe véve – valósítsák meg a Fenntartható Fejl dés Űizottság 
kilencedik ülésszakán elfogadott, a fenntartható fejl déshez szükséges energiával kapcsolatos 
ajánlásokat és következtetéseket, ezen belül az alábbiakban ismertetett kérdésekre és 
lehet ségekre vonatkozókat, szem el tt tartva, hogy tekintettel a globális környezetromláshoz 
való eltér  hozzájárulásokra az Államok közös, de megkülönböztetett felel sséget viselnek. 
Ehhez többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Tegyenek további lépéseket a pénzügyi források mozgósítására, a technológia átadásra 
és a kapacitásépítésre, valamint a környezeti szempontból megfelel  technológiák terjesztésére 
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a Fenntartható Fejl dés Űizottság – fenntartható fejl déshez szükséges energiáról szóló – 9/1 

jel  határozata A. szakasz 3. bekezdésében és D. szakasz 30. bekezdésében foglaltak szerint; 
(b) Integrálják az energiával kapcsolatos szempontokat, többek között az 

energiahatékonyságra, megfizethet ségre és hozzáférhet ségre vonatkozókat a társadalmi-
gazdasági programokba, különösen a jelent sebb energiaigény  szektorok politikáiba, valamint 
a hosszú élettartamú, energiaigényes infrastruktúrák tervezéséhez, üzemeltetéséhez és 
karbantartásához kapcsolódóan az olyan szektorokban, mint az állami szektor, a közlekedés, az 
ipar, a mez gazdaság, a városi területhasználat, az idegenforgalom és az építésügyi ágazat; 

(c) Fejlesszék és terjesszék az alternatív energia technológiákat azzal a céllal, hogy az 
energiaforrások összetételében jelent sebb arányban részesedjenek a megújuló energiák, 
javítsák az energiahatékonyságot, valamint fokozottan támaszkodjanak a fejlett 
energiatechnológiákra, ezen belül a tisztább fosszilis tüzel anyag technológiákra; 

(d) Kombinálják, megfelel képpen, a megújuló energiaforrások fokozottabb felhaszná-

lását, a hatékonyabb energiafelhasználást, a fejlett energiatechnológiák – köztük a fejlettebb és 
tisztább fosszilis tüzel anyag technológiák – fokozottabb igénybevételét, valamint a hagyomá-

nyos energiaforrások fenntartható használatát, amelyek hosszabb távon kielégíthetik a fenn-

tartható fejl dés megvalósításához szükséges energiaszolgáltatások iránti növekv  igényt; 
(e) Űiztosítsák az energiaellátást több forrásból modern, tisztább, hatékonyabb, 

megfizethet  és költséghatékony energiatechnológiák – köztük fosszilis tüzel anyag 
technológiák és a vízenergiát is magában foglaló megújuló energia technológiák – 

fejlesztésével, valamint ezek átadásával a fejl d  országok számára a kölcsönös 
megállapodáson alapuló koncessziós feltételek mellett. Érzékelve ennek sürg sségét, jelent s 
mértékben növeljék a megújuló energiaforrások globális részesedését azzal a célkit zéssel, 
hogy növekedjen hozzájárulásuk a teljes energiaellátáshoz, elismerve a nemzeti és az önkéntes 
regionális célként kit zött konkrét szintek, valamint kezdeményezések szerepét, ahol ezek 
léteznek, s biztosítva azt, hogy az energiapolitikák támogassák a fejl d  országokat a 
szegénység felszámolására irányuló er feszítéseikben, továbbá rendszeresen értékeljék ennek 
érdekében a rendelkezésre álló adatokat az el rehaladás áttekintésére; 

(f) Támogassák a nyersolaj kitermeléssel kapcsolatos gázégetés és szell ztetés 
csökkentésére irányuló er feszítéseket, többek között a fejl d  országoknak biztosított 
pénzügyi és szakmai segítség révén a magánszektor bevonásával; 

(g) Fejlesszék és alkalmazzák a különböz  helyi felhasználási célokra az eredeti helyi ener-
giaforrásokat és infrastruktúrákat, támogassák a vidéki közösségek, ezen belül a helyi „Feladatok a 

XXI. századra” program alapján tevékenyked  csoportok részvételét a nemzetközi közösség 
támogatásával olyan megújuló energia technológiák kifejlesztésében és hasznosításában, 
amelyek egyszer  és helyi megoldásokat kínálnak napi energiaszükségletük kielégítésére; 

(h) Készítsenek hazai energiahatékonysági programokat, s ezek keretében 
megfelel képpen vegyék figyelembe az energiahatékonysági technológiák telepítésének 
felgyorsítását a nemzetközi közösség szükségszer  támogatásával; 

(i) Gyorsítsák fel a megfizethet  és tisztább energiahatékonysági és energiatakarékossági 
technológiák fejlesztését, elterjesztését és telepítését, valamint e technológiák átadását, 
különösen a fejl d  országoknak kölcsönös megállapodás szerinti kedvez  feltételek mellett, 
így többek között a koncessziós vagy preferenciát jelent  feltételek biztosításával; 

(j) Javasolják, hogy a nemzetközi pénzintézetek és más szervezetek politikái támogassák a 
fejl d  országokat, valamint az átalakuló gazdaságú országokat olyan politikai és szabályozási 
keretek megteremtésére irányuló er feszítéseikben, amelyek kell  mérték  mozgásteret 
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biztosítanak az alábbiak között: megújuló energia, energiahatékonyság, a fejlett és tisztább 
fosszilis tüzel anyag technológiákat is magukban foglaló fejlett energia technológiák, valamint 
a centralizált elosztási és decentralizált energiarendszerek; 

(k) Támogassák a fokozott kutatást és fejlesztést a különböz  energiatechnológiák, ezen 
belül a megújuló energiák, az energiahatékonyság és a fejlett és tisztább fosszilis tüzel anyag-

technológiákat is magukba foglaló fejlett energiatechnológiák területén, nemzeti szinten és a 
nemzetközi együttm ködés keretében egyaránt; er sítsék a fenntartható fejl déshez szükséges 
megbízható, megfizethet , gazdasági szempontból életképes, társadalmilag elfogadható és 
környezeti szempontból megfelel  energia kutatásával és fejlesztésével foglalkozó nemzeti és 
regionális intézeteket, központokat; 

(l) Támogassák az együttm ködési hálózatokat – köztük a regionális hálózatokat – a 

fenntartható fejl déshez szükséges energia kérdésével foglalkozó kiválósági központok között, 
kapcsolatot létesítve a fenntartható fejl déshez szükséges energia technológiákkal foglalkozó 
kompetencia központok között, amelyek támogatni tudnák és el segíthetnék a kapacitásépítésre 
és technológia átadásra irányuló er feszítéseket, különösen a fejl d  országokét, s amelyek az 
információcserét segít  intézmények szerepét is betölthetnék; 

(m) Támogassák az oktatást, hogy ezáltal tájékoztassák a férfiakat és n ket egyaránt a 
rendelkezésre álló energiaforrásokról és technológiákról; 

(n) Használják fel a pénzügyi eszközöket és mechanizmusokat – különösen a Globális 
Környezeti Alapot megbízatásának keretein belül – pénzügyi források biztosítására a fejl d  
országok, különösen a legkevésbé fejlett országok és a kis fejl d  szigetállamok számára 
ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni a képzéssel, m szaki „know-how”-val és a nemzeti 
intézményrendszer er sítésével kapcsolatos kapacitásigényeiknek a megbízható, megfizethet , 
gazdasági szempontból életképes, társadalmilag elfogadható és környezeti szempontból 
megfelel  energia vonatkozásában, beleértve az energiahatékonyságot és -takarékosságot, a 
megújuló energiát és a fejlett és tisztább fosszilis tüzel anyag technológiákat is magukban 
foglaló fejlett energia technológiákat; 

(o) Támogassák az energiapiacok m ködése, átláthatósága és az azokról szóló tájékoztatás 
javítására irányuló er feszítéseket a kereslet és a kínálat vonatkozásában azzal a céllal, hogy 
nagyobb stabilitást és el rejelezhet séget érjenek el, valamint biztosítsák a fogyasztók 
hozzáférését a megbízható, megfizethet , gazdasági szempontból életképes, társadalmilag 
elfogadható, környezeti szempontból megfelel  energiaszolgáltatásokhoz; 

(p) A piaci torzítások csökkentésére irányuló politikák a fenntartható fejl déssel 
összeegyeztethet  energiarendszereket is támogatnák a piacnak adott megfelel bb jelzéseken 
keresztül és a piaci torzítások megszüntetésével, s a környezeti hatásaik megfelel  kifejezése 
érdekében ezek magukban foglalják az adózási rendszer átalakítását és a káros támogatások 
fokozatos megszüntetését – ahol ilyenek léteznek – olyan politikák segítségével, amelyek 
teljességgel figyelembe veszik a fejl d  országok sajátos igényeit és feltételeit úgy, hogy 
minimálisak legyenek a fejl désükre gyakorolt lehetséges káros hatások; 

(q) Tegyenek lépéseket, ahol ez helyénvaló, az olyan támogatások fokozatos 
megszüntetésére ezen a területen, amelyek akadályozzák a fenntartható fejl dést, teljességgel 
számításba véve az egyes országok sajátos feltételeit és eltér  fejlettségi szintjeit, továbbá 
figyelembe véve e támogatások káros hatásait, különösen a fejl d  országok vonatkozásában; 

(r) A kormányokat ösztönzik nemzeti energiapiacaik m ködésének olyan módon történ  
javítására, hogy ezáltal támogassák a fenntartható fejl dést, számolják fel a piaci akadályokat 
és javítsák a hozzáférhet séget, teljességgel számításba véve azt, hogy az ilyen politikákról az 



89 

VILÁGTALÁLKOZÓ A FENNTARTHATÓ FEJL DÉSR L 

egyes országoknak saját maguknak kell dönteniük tekintettel sajátosságaikra, képességeikre és 
fejlettségi szintjükre, s különösen arra, ahogyan ezek a szempontok a nemzeti fenntartó 
fejl dési stratégiákban tükröz dnek, ahol ezek rendelkezésre állnak; 

(s) Er sítsék az energiával foglalkozó nemzeti és regionális intézményeket vagy más 
megoldásokat annak érdekében, hogy fejlesszék a regionális és nemzetközi együttm ködést a 
fenntartható fejl déshez szükséges energia területén, különösen a fejl d  országok hazai 
er feszítéseinek támogatásával, amelyek célja a lakosságuk valamennyi rétege számára 
megbízható, megfizethet , gazdasági szempontból életképes, társadalmilag elfogadható és 
környezeti szempontból megfelel  energiaszolgáltatások biztosítása; 

(t) Ösztönözzék az országokat intézkedések kidolgozására és végrehajtására többek között 
a közszféra és a magánszektor együttm ködésével a Fenntartható Fejl dés Űizottság kilencedik 
ülésszakán elfogadott keretek alapján, számításba véve az országok eltér  körülményeit, a 
kormányok, nemzetközi intézmények és érdekcsoportok által elsajátított ismeretekre építve, az 
üzleti vállalkozások és az ipar bevonásával az energiához való hozzáférés területén, beleértve a 
megújuló energiát, az energiahatékonyságot és a fejlett és tisztább fosszilis tüzel anyag 
technológiákat is magukba foglaló fejlett energia technológiákat;  

(u) Támogassák az együttm ködést a fenntartható fejl déshez szükséges energia 
különböz  vonatkozásaival foglalkozó nemzetközi és regionális intézmények és testületek 
között tekintettel azok jelenlegi megbízatására, szem el tt tartva a „Feladatok a XXI. századra 
további végrehajtásának programja” Ő6.(h) bekezdését, megfelel képpen er sítve az oktatás és 
kapacitásépítés támogatására irányuló regionális és nemzeti tevékenységeket a fenntartható 
fejl déshez szükséges energia területén; 

(v) Er sítsék, illetve ahol szükséges, támogassák az országhatáron átterjed  

energiakereskedelem el mozdítására irányuló regionális együttm ködési megoldásokat, ezen 
belül az elektromos hálózatok, olaj- és földgázvezetékek összekapcsolását; 

(w) Er sítsék, illetve ahol szükséges, támogassák a párbeszéd fórumait a regionális, 
nemzeti és nemzetközi energiatermel k és -fogyasztók között. 
 

* * * 

21. Támogassák egy integrált megközelítés alkalmazását a politikaalkotásban nemzeti, 
regionális és helyi szinteken a közlekedési szolgáltatások és rendszerek területén a fenntartható 
fejl dés el mozdítása érdekében, többek között a területhasználattal, az infrastruktúrával, a 
tömegközlekedési rendszerekkel és az áruszállítási hálózatokkal kapcsolatos politikákra és 
tervezésre vonatkozóan azzal a céllal, hogy biztonságos, megfizethet  és hatékony közlekedést 
biztosítsanak, miközben növelik az energiahatékonyságot, csökkentik a szennyezést, 
csökkentik a zsúfoltságot, csökkentik az egészségre gyakorolt káros hatásokat és korlátozzák a 
városok terjeszkedését, számításba véve a nemzeti prioritásokat és körülményeket. Ehhez 
többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Valósítsanak meg sajátos regionális nemzeti és helyi feltételeket tükröz  közlekedési 
stratégiákat a fenntartható fejl dés érdekében azzal a céllal, hogy javítsák a közlekedés 
megfizethet ségét, hatékonyságát és kényelmét, s egyúttal javítsák a városi leveg  min ségét és 
az egészséget, valamint csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását, többek között olyan 
jobb gépjárm  technológiák kifejlesztésével, amelyek környezeti szempontból megfelel bbek, 
megfizethet bbek és társadalmi szempontból elfogadhatóbbak; 

(b) Támogassák a beruházást és a partnerségeket a fenntartható, energiahatékony és 
multimodális közlekedési rendszerek – köztük a tömegközlekedési rendszerek és jobb vidéki 
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közlekedési rendszerek – fejlesztésére, ehhez szakmai és pénzügyi segítséget nyújtva a fejl d  
országoknak és az átalakuló gazdaságú országoknak. 
 

* * * 

22. El zzék meg és minimalizálják a hulladékot, maximalizálják az újrafelhasználást, az 
újrahasznosítást és a környezetbarát alternatív anyagok használatát a kormányzati hatóságok és 
minden érdekelt fél részvételével annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a káros 
környezeti hatásokat és javítsák az er forrás hatékonyságot, ehhez pénzügyi, szakmai és egyéb 
segítséget nyújtva a fejl d  országoknak. Ehhez többek között az alábbi intézkedések 
szükségesek minden szinten: 

(a) Fejlesszenek ki hulladékgazdálkodási rendszereket els dleges prioritást biztosítva a 
hulladék megel zésének és minimálisra csökkentésének, az újrafelhasználásnak és újrahaszno-

sításnak, valamint a környezeti szempontból megfelel  ártalmatlanító létesítményeknek, ezen 
belül a hulladékban rejl  energia hasznosítására irányuló technológiáknak, továbbá ösztö-

nözzék az olyan kis volumen  hulladék-újrahasznosítási kezdeményezéseket, amelyek el -

mozdítják a városi és vidéki hulladékgazdálkodást és jövedelemszerz  lehet ségeket 
biztosítanak, ezek eléréséhez nemzetközi támogatást nyújtva a fejl d  országoknak; 

(b) Támogassák a hulladék megel zését és minimálisra csökkentését újrafelhasználható 
fogyasztási cikkek és biológiailag lebomló termékek el állításának ösztönzésével, valamint a 
szükséges infrastruktúra kialakításával. 
 

* * * 

23. Újítsák meg a „Feladatok a XXI. századra” programban el remutató módon kifejtett 
elkötelezettségüket, hogy megfelel en gazdálkodnak a vegyi anyagokkal azok teljes életcik-

lusára kiterjed en és a veszélyes hulladékokkal a fenntartható fejl dés, az emberi egészség és a 
környezet védelme érdekében, többek között annak elérésére törekedve 2020-ra, miszerint a 

vegyi anyagok felhasználása és el állítása oly módon történik, hogy – átlátható, tudományosan 
megalapozott kockázat-értékelési eljárások és tudományosan megalapozott kockázat-kezelési 
eljárások alkalmazásával – az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt jelent s káros hatá-

saik minimálisra csökkennek, figyelembe véve az el vigyázatosságra vonatkozó megközelítést, 
amint azt a „Riói nyilatkozat a környezetr l és a fejl désr l” 1ő. alapelvében megfogalmazták, 
továbbá szakmai és pénzügyi segítségnyújtással támogatva a fejl d  országokat a kapacitások 
meger sítésében a vegyi anyagok és a veszélyes hulladékok megfelel  kezeléséhez. Ehhez 
többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten:  

(a) Támogassák a vegyi anyagokra és a veszélyes hulladékokra vonatkozó nemzetközi 
eszközök ratifikálását és végrehajtását, mint a „Rotterdami egyezmény egyes veszélyes vegyi 
anyagok és növényvéd  szerek nemzetközi kereskedelmében az el zetes tájékoztatáson alapuló 
egyetértési eljárás alkalmazásáról” annak érdekében, hogy az 2003-ra hatályba léphessen, 
valamint a „Stockholmi egyezmény a perzisztens szerves szennyez kr l”, hogy 200Ő-re 

hatályba léphessen, továbbá ösztönözzék és javítsák a koordinációt, s támogassák a fejl d  
országokat azok megvalósításában; 

(b) Fejlesszék tovább a vegyi anyagok nemzetközi kezelésének stratégiai módszerét 200ő-

re a Űahia Nyilatkozat, valamint a Vegyi Űiztonság Kormányközi Fóruma által közzétett 
„Intézkedési prioritások 2000 után” alapján, valamint megfelel képpen ösztönözzék e 
tekintetben a szoros együttm ködést az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja, a 
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Kormányközi Fórum, a vegyi anyagok kezelésével foglalkozó más nemzetközi szervezetek, 
más érintett nemzetközi szervezetek és szerepl k között; 

(c) Ösztönözzék az országokat az új, globálisan összehangolt vegyianyag-osztályozási és 
címkézési rendszer lehet  legrövidebb id n belüli megvalósítására, szem el tt tartva azt, hogy a 
rendszernek 2008-ra teljes egészében m köd képesnek kell lennie; 

(d) Ösztönözzék partnerségek létrejöttét olyan tevékenységek támogatására, melyek célja a 
vegyi anyagokkal és a veszélyes hulladékokkal való környezeti szempontból megfelel  
gazdálkodás el mozdítása, a multilaterális környezetvédelmi megállapodások végrehajtása, a 
vegyi anyagokkal és a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos problémákra vonatkozó tudatosság 
er sítése, valamint további tudományos adatok gy jtésének és felhasználásának ösztönzése; 

(e) Támogassák a veszélyes vegyi anyagok és a veszélyes hulladékok nemzetközi illegális 
kereskedelmének megakadályozására, valamint a veszélyes hulladékok országhatáron túli 
szállításából és elhelyezéséb l származó károk megel zésére irányuló er feszítéseket oly 
módon, hogy az összhangban legyen a vonatkozó nemzetközi eszközök által el írt 
kötelezettségekkel, mint a „Űázeli egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra 
szállításának és elhelyezésének ellen rzésér l”; 

(f) Ösztönözzék a vegyi anyagokra vonatkozó, összehangolt és integrált információk kidol-
gozását, többek között a nemzeti szennyez anyag kibocsátási és átadási nyilvántartások 
formájában; 

(g) Ösztönözzék az emberi egészségre és a környezetre ártalmas nehézfémek által okozott 
kockázatok csökkentését, többek között a témakörrel foglalkozó olyan elemzések vizsgálatával, 
mint az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja által készített globális értékelés a 
higanyról és annak vegyületeir l. 

IV. A gazdasági és társadalmi fejlődés  
természeti erőforrás alapjának védelme és kezelése 

24. Az emberi tevékenység egyre nagyobb hatással van az ökológiai rendszerek integritására, 
amelyek alapvet  er forrásokat és szolgáltatásokat biztosítanak az emberi jóléthez és a 
gazdasági tevékenységekhez. A természeti er forrásbázissal való fenntartható és integrált 
módon történ  gazdálkodás lényeges a fenntartható fejl dés szempontjából. E tekintetben 
annak érdekében, hogy a természeti er források degradációjának jelenlegi irányát a lehet  
leggyorsabban megfordítsuk, olyan stratégiák végrehajtására van szükség, amelyek nemzeti és 
megfelel képpen regionális szinten elfogadott konkrét célokat tartalmaznak az ökológiai 
rendszerek védelmére, valamint a földdel, a vízzel és az él világ er forrásaival való integrált 
gazdálkodás megvalósítására oly módon, hogy egyúttal er sítik a regionális, nemzeti és helyi 
kapacitásokat. Ehhez többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

2ő. Indítsanak cselekvési programokat pénzügyi és szakmai segítséggel a biztonságos ivóvízre 
vonatkozó Millenniumi Fejlesztési űél megvalósítására. E tekintetben egyetértettünk abban, 
hogy a Millenniumi Nyilatkozatban leírtak szerint 201ő-re felére kell csökkenteni azok arányát, 
akik nem tudnak hozzáférni a biztonságos ivóvízhez, vagy nem tudják megfizetni azt, továbbá 
azoknak az arányát, akik nem férnek hozzá az alapvet  közegészségügyi ellátáshoz, s ehhez 
többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Mozgósítsák a nemzetközi és hazai pénzügyi forrásokat minden szinten, adják át a 
technológiát, segítsék el  a legjobb gyakorlatot és támogassák a kapacitásépítést a vízügyi és 
közegészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztéséhez, biztosítva ezáltal azt, hogy 
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ezek az infrastruktúrák és szolgáltatások megfelelnek majd a szegények igényeinek és 
figyelembe veszik a nemek közti különbséget; 

(b) Segítsék el  a nyilvános információhoz való hozzáférést és a részvételt – a n k számára 
is – minden szinten, a vízkészlet-gazdálkodással és a projektek megvalósításával kapcsolatos 
politikák és döntéshozatal el mozdítására; 

(c) Segítsék el , hogy a kormányok végrehajtsák a prioritást jelent  intézkedéseket – 

valamennyi érdekcsoport támogatásával – a vízgazdálkodás és kapacitásépítés területén 
országos és megfelel képpen regionális szinten, továbbá adjanak támogatást, s biztosítsanak új 
és kiegészít  pénzügyi forrásokat, újszer  technológiákat a „Feladatok a XXI. századra” 
program 18. fejezetének megvalósításához; 

(d) Fokozzák a vízszennyezés megel zését, hogy ezáltal csökkentsék az egészséget érint  
veszélyeket és védjék az ökológiai rendszereket megfizethet  közegészségügyi, valamint ipari 
és háztartási szennyvízkezelést biztosító technológiák bevezetésével, a talajvízszennyezés 
hatásainak csökkentésével, továbbá a monitoring rendszerek és hatékony jogi keretek 
megteremtésével nemzeti szinten; 

(e) Fogadjanak el a megel zést és a védelmet szolgáló intézkedéseket a fenntartható 
vízfelhasználás el mozdítására és a vízhiányok problémájának kezelésére. 
26. Dolgozzanak ki az integrált vízkészlet gazdálkodásra és a hatékony vízhasznosításra 
vonatkozó terveket 200ő-re, ehhez támogatást nyújtva a fejl d  országok számára, a minden 
szinten megvalósítandó alábbi intézkedésekkel: 

(a) Dolgozzanak ki és hajtsanak végre nemzeti és regionális stratégiákat, terveket és 
programokat a folyóvölgyekkel, a vízgy jt kkel és a talajvízzel kapcsolatos integrált 
gazdálkodásra, továbbá vezessenek be intézkedéseket a víz infrastruktúra hatékonyságának 
javítására, hogy ezáltal csökkentsék a veszteségeket és fokozzák a víz újrahasznosítását; 

(b) Alkalmazzák a szakmapolitikai eszközök – ezen belül a szabályozás, a monitoring, az 
önkéntes intézkedések, a piaci és információ alapú eszközök, a földhasználat gazdálkodás és 
vízügyi szolgáltatások költség megtérülésének – teljes skáláját úgy, hogy a költség megtérülési 
célkit zések ne váljanak a biztonságos vízhez való hozzáférés akadályává a szegények 
számára, valamint fogadjanak el integrált folyóvölgy-gazdálkodási megközelítést; 

(c) Javítsák a vízkészletek hatékony felhasználását és segítsék el  azok oly módon történ  
elosztását az egymással verseng  felhasználások között, hogy az alapvet  emberi igények 
teljesítése kapjon prioritást, miközben egyensúlyt teremtenek – különösen a törékeny 
környezetben található – ökológiai rendszerek és funkcióik meg rzése vagy helyreállítása, 
valamint a háztartási, ipari és mez gazdasági felhasználással kapcsolatos emberi igények 
között, beleértve az ivóvíz min ségének meg rzését; 

(d) Dolgozzanak ki programokat a vízzel kapcsolatos széls séges események hatásainak 
mérséklésére; 

(e) Támogassák – szakmai és pénzügyi támogatással, illetve kapacitásépítéssel – a 

vízkészletekkel és a víztakarékossággal kapcsolatos nem-hagyományos technológiák 
terjesztését olyan fejl d  országok és régiók számára, amelyek vízhiánnyal küszködnek, illetve 

szárazságtól és sivatagosodástól szenvednek; 
(f) Támogassák, ahol szükséges, az energiahatékony, fenntartható és költséghatékony 

tengervíz sótalanításra, víz újrahasznosítására és a partmenti páralecsapódásból történ  
vízkinyerésre irányuló er feszítéseket és programokat a fejl d  országokban olyan 
intézkedésekkel, mint a technológiai, szakmai és pénzügyi segítségnyújtás, illetve más módon; 
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(g) Segítsék el  a közszféra és a magánszektor közötti együttm ködés és a partneri 
viszonyok más formáinak létrehozását, amelyek els bbséget biztosítanak a szegények 
igényeinek, a kormányok által biztosított stabil és átlátható nemzeti szabályozási keretek 
között, miközben tiszteletben tartják a helyi körülményeket, bevonnak minden érintett 
érdekcsoportot, figyelemmel kísérik a teljesítményt, továbbá javítják a közintézmények és a 
magántársaságok számonkérhet ségét. 
27. Támogassák a fejl d  országokat és az átalakuló gazdaságú országokat a vízkészletek 
mennyiségének és min ségének megfigyelésére és értékelésére irányuló er feszítéseikben, 
többek között a nemzeti megfigyel  hálózatok és vízkészlet-adatbázisok létrehozásával, illetve 
továbbfejlesztésével, valamint a megfelel  nemzeti indikátorok kidolgozásával. 

28. Tökéletesítsék a vízkészlet gazdálkodást és a vízkörforgalom tudományos megértését, 
együttm ködve annak közös megfigyelésében és kutatásában, és e célból ösztönözzék és 
támogassák az ismeretek megosztását, biztosítsák a kapacitásépítést, valamint a technológia-

átadást – beleérve a távérzékel  és m holdas technológiákat – kölcsönös megállapodások 
alapján, különösen a fejl d  országok és az átalakuló gazdaságú országok számára. 

29. Támogassák a hatékony együttm ködést a vízügyi kérdésekben tevékenyked  különböz  
nemzetközi és kormányközi testületek és folyamatok között, mind az Egyesült Nemzetek 
rendszerében, mind pedig az Egyesült Nemzetek és nemzetközi pénzintézetek között, 
felhasználva más nemzetközi intézmények és a civil társadalom hozzájárulását a kormányközi 
döntéshozatalhoz; továbbá el  kell mozdítani a szorosabb együttm ködést javaslatok 
kidolgozására és támogatására, illetve tevékenységek folytatására a 2003-ban megtartandó 
Édesvíz Nemzetközi Évéhez kapcsolódóan és azt követ en is. 
 

* * * 

30. Az óceánok, a tengerek, a szigetek és a partmenti területek szerves és alapvet  részét 
alkotják a Föld ökológiai rendszerének és dönt  jelent ség ek a globális élelmiszerbiztonság, 
valamint számos nemzet gazdaságának tartós prosperitása, illetve jóléte szempontjából, 
különösen a fejl d  országokban. Az óceánokra vonatkoztatva a fenntartható fejl dés 
biztosításához hatékony koordinációra és együttm ködésre van szükség – globális és regionális 
szinten is – az érintett testületek között, továbbá az alábbi intézkedésekre minden szinten: 

(a) Forduljanak felhívással az Államokhoz, hogy ratifikálják az Egyesült Nemzetek 
Tengerjogi Egyezményét, illetve csatlakozzanak ahhoz, továbbá hajtsák végre ezt az 
egyezményt, amely az óceánokon folytatott tevékenységek átfogó jogi keretét biztosítja; 

(b) Támogassák a „Feladatok a XXI. századra” program 17. fejezetének végrehajtását, 
amely biztosítja az óceánok, a partmenti területek és a tengerek vonatkozásában a fenntartható 
fejl dés eléréséhez szükséges cselekvési programot, illetve program területeket a partmenti tér-
ségek – köztük a kizárólagos gazdasági övezetek – integrált kezelésére és fenntartható fejlesz-

tésére; a tengeri környezet védelemre; a tengeri él világ er forrásainak fenntartható haszná-

latára és meg rzésére; a tengeri környezettel való gazdálkodással és az éghajlatváltozással 
összefügg  kritikus bizonytalanságok kezelésére; a nemzetközi, ezen belül a regionális együtt-
m ködés és koordináció er sítésére; valamint a kis szigetek fenntartható fejl désére;  

(c) Hozzanak létre az Egyesült Nemzetek rendszerén belül hatékony, átlátható és 
rendszeres szervezetközi koordinációs mechanizmust az óceánokkal és a partmenti területekkel 
kapcsolatos kérdésekre; 



94 

VILÁGTALÁLKOZÓ A FENNTARTHATÓ FEJL DÉSR L 

(d) Ösztönözzék az ökológiai rendszereken alapuló megközelítés alkalmazását 2010-re, 

figyelembe véve a „Reykjaviki nyilatkozatot a felel sségteljes halászatról a tengeri ökológiai 
rendszerben”, valamint a Űiológiai Sokféleség Egyezményben Részes Felek Konferenciájának 
5/6 határozatát; 

(e) Támogassák nemzeti szinten a partmenti területekkel és az óceánokkal kapcsolatos, 
integrált, a tudományágak és az ágazatok széles körére alapozott gazdálkodást, továbbá ösztö-

nözzék és segítsék a partmenti államokat az óceánokkal kapcsolatos olyan politikák és mecha-

nizmusok kialakítására, amelyek magukban foglalják a partmenti területek integrált kezelését; 
(f) Er sítsék a regionális együttm ködést és a koordinációt az érintett regionális 

szervezetek és programok, az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának regionális 
tengeri programjai, a regionális halászati gazdálkodási szervezetek és más regionális 
tudományos, egészségügyi és fejlesztési szervezetek között; 

(g) Támogassák a fejl d  országokat azon politikák és programok koordinálásában regio-

nális és szubregionális szinten, amelyek célja a halászati er források meg rzése és az azokkal 
való fenntartható gazdálkodás, valamint a partmenti területekre vonatkozó integrált gazdálko-

dási tervek végrehajtása fenntartható partmenti és kis volumen  halászati tevékenységek támo-

gatásával, illetve ahol szükséges, a kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésével; 
(h) Vegyék figyelembe az Egyesült Nemzetek Közgy lése őŐ/33 határozatával – az 

óceánnal kapcsolatos ügyek fejleményeinek éves áttekintésében a Közgy lést segít  céllal – 

létrehozott nyílt informális tanácskozási folyamat keretében végzett munkát, illetve e folyamat 
hatékonyságának és hasznosságának közelg  áttekintését, amelyre az ötvenhetedik ülésszakon 
kerül sor a fent említett határozatban el írt feltételek szerint. 
31. A fenntartható halászati tevékenység megvalósításához az alábbi intézkedések szükségesek 
minden szinten: 

(a) Az állományok fenntartása és helyreállítása olyan szinten, hogy az maximális 
fenntartható szaporulatot eredményezzen, sürg sséggel – ahol lehetséges, nem kés bb, mint 
2015-re – teljesítve e célokat a kimerült állományok esetében; 

 (a) Az állományok fenntartása és helyreállítása maximális fenntartható szaporulatot 
eredményez  mértékben sürg sséggel – ahol lehetséges, nem kés bb, mint 201ő-re – teljesítve 
e célokat a kimerült állományok esetében; 

(b) Ratifikálják az Egyesült Nemzetek keretében – továbbá ahol helyénvaló, a regionális 
keretek között – elfogadott kapcsolódó halászati megállapodásokat és megegyezéseket, illetve 

csatlakozzanak azokhoz és hatékonyan hajtsák végre azokat, figyelembe véve különösen az 
olyan megállapodásokat, mint az 1982. december 10-én elfogadott, az „Egyesült Nemzetek 
Tengerjogi Egyezményében foglalt rendelkezések végrehajtásáról szóló megállapodás a 
stagnáló halállományok és a jelent s mértékben vándorló halállományok meg rzésével és az 
azokkal való gazdálkodással kapcsolatban”, valamint az 1993. évi „Megállapodás a nemzetközi 
meg rzési és gazdálkodási intézkedéseknek való megfelelés el segítésér l a nyílt tengereken 
közleked  halászhajók részér l”; 

(c) Hajtsák végre a Felel sségteljes Halászat Magatartási Kódexét, amelyet 199ő-ben 

fogadtak el, figyelembe véve a fejl d  országok sajátos követelményeit, amint azt annak ő. 
cikke is említi, valamint az Egyesült Nemzetek Élelmezésügyi és Mez gazdasági Szerve-

zetének vonatkozó nemzetközi cselekvési terveit és szakmai útmutatóit; 
(d) Sürg sen dolgozzanak ki és hajtsanak végre nemzeti és – ahol helyénvaló – regionális 

cselekvési terveket annak érdekében, hogy megvalósuljon az Egyesült Nemzetek Élelmezés-
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ügyi és Mez gazdasági Szervezetének nemzetközi cselekvési terve, különösen a halászati kapa-

citással való gazdálkodásra vonatkozó nemzetközi akcióterv 200ő-re, illetve az illegális, be 
nem jelentett és nem szabályozott halászat megel zésére, az attól való elrettentésre és az ilyen 
tevékenység megszüntetésére irányuló nemzetközi cselekvési terv 200Ő-re. Hozzanak létre, 
különösen a zászlós államok közrem ködésével hatékony monitorozást, jelentéstételi, jog-

érvényesítési és ellen rzési eljárást a halászhajókra vonatkozóan, hogy el mozdítsák azt a nem-

zetközi cselekvési tervet, melynek célja az illegális, be nem jelentett és szabályozatlan halászat 
megel zése, az attól való elrettentés és az ilyen tevékenység megszüntetése;  

(e) Ösztönözzék az érintett regionális halászati gazdálkodási szervezeteket és 
megoldásokat, hogy kell  mértékben vegyék figyelembe a partmenti államok jogait, 
kötelességeit és érdekeit, valamint a fejl d  államok sajátos követelményeit a stagnáló 
halállományokkal és a jelent s mértékben vándorló halállományokkal kapcsolatos er források 
arányainak kiosztásakor, szem el tt tartva az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének 
rendelkezéseit, valamint az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezménye rendelkezései 
végrehajtásához kapcsolódó, 1982. december 10-én elfogadott „Megállapodást a stagnáló 
halállományok és a jelent s mértékben vándorló halállományok meg rzésér l és az azokkal 
való gazdálkodásról a nyílt tengereken és a kizárólagos gazdasági övezetekben”; 

(f) Számolják fel azokat a támogatásokat, amelyek az illegális, be nem jelentett és 
szabályozatlan halászatot, valamint a túlzott halászati kapacitást támogatják és ezzel 
egyidej leg fejezzék be azokat a Kereskedelmi Világszervezet keretében folyó er feszítéseket, 
amelyek célja a halászati támogatásokkal kapcsolatos rendszabályok tisztázása és 
tökéletesítése, figyelembe véve ezen ágazat jelent ségét a fejl d  országokban; 

(g) Er sítsék a donorok – így a nemzetközi pénzintézetek, bilaterális szervezetek és más 
érintett érdekelt felek – közötti koordinációt és partnerségeket annak érdekében, hogy képessé 
tegyék a fejl d  országokat, különösen a legkevésbé fejlett országokat és a kis fejl d  
szigetállamokat, valamint az átalakuló gazdaságú országokat arra, hogy fejleszthessék saját 
nemzeti, regionális és szubregionális kapacitásaikat a halászattal kapcsolatos infrastruktúra, 
integrált gazdálkodás és fenntartható használat területén; 

(h) Támogassák a halgazdálkodás, ezen belül a kisüzemi halgazdálkodás fenntartható 
fejlesztését, tekintettel az élelmiszerbiztonság és gazdasági fejl dés növekv  jelent ségére. 
32. A „Feladatok a XXI. századra” program 17. fejezetével összhangban támogassák az alábbi 
intézkedésekkel minden szinten az óceánokkal kapcsolatos meg rzési és gazdálkodási 
tevékenységet  figyelembe véve a vonatkozó nemzetközi eszközöket: 

(a) Tartsák fenn a fontos és sérülékeny tengeri és tengerparti területek – ezen belül a nem-

zeti joghatóság alá tartozó és azon kívül álló területek – produktivitását és biológiai sok-

féleségét; 
(b) Hajtsák végre a Űiológiai Sokféleség Egyezmény keretében elfogadott, a tengeri és 

partmenti biológiai sokféleség meg rzésér l és fenntartó használatáról szóló Dzsakartai 
Mandátum alapján kidolgozott munkaprogramot, többek között a pénzügyi források sürg s 
mozgósításával, technológiai segítségnyújtással, valamint az emberi és intézményi kapacitások 
fejlesztésével, különösen a fejl d  országokban; 

(c) Fejlesszék és segítsék el  különböz  megközelítések és eszközök, ezen belül az öko-

lógiai rendszereken alapuló megközelítés alkalmazását, az ártalmas halászati gyakorlatok fel-
számolását; a nemzetközi joggal összhangban és a tudományos információkkal megalapozottan 
tengeri védett területek, ezen belül reprezentatív hálózatok létesítését 2012-re; az id beli és 
területi korlátozásokat a halkeltet k és halkeltetési id szakok védelmére és a megfelel  part-
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menti földhasználat érdekében; valamint a vízgy jt kkel kapcsolatos tervezést, illetve a tengeri 
és partmenti területekre vonatkozó gazdálkodás integrálását a kulcsfontosságú ágazatokba; 

(d) Dolgozzanak ki nemzeti, regionális és nemzetközi programokat a tengeri biológiai 
sokféleség, ezen belül a korallzátonyok és a vizes él helyek degradációjának a megállítására; 

(e) Hajtsák végre a Ramsari Egyezményt, beleértve a Űiológiai Sokféleség Egyezménnyel 
közös munkaprogramot, valamint a Nemzetközi Korallzátony Kezdeményezés által javasolt 
cselekvési programot, amely a vizes él helyek ökológiai rendszerei közös gazdálkodási tervei 

és nemzetközi hálózata meger sítésére vonatkozik a partmenti övezetekben, beleértve a 
korallzátonyokat, a mangrove ligeteket, a tengerif  ágyakat és az árapály homokpadokat. 
33. Mozdítsák el , hogy a „Globális cselekvési program a tengeri környezet védelmére a 
szárazföldön végzett tevékenységekkel szemben”, valamint a „Montreali nyilatkozat a tengeri 
környezet védelmére a szárazföldön végzett tevékenységekkel szemben” végrehajtásra 
kerüljön, külön hangsúlyt helyezve a 2002-2006 közötti id szakban minden szinten 

megvalósítandó alábbi intézkedések keretében a kommunális szennyvízre, az él helyek fizikai 
átalakítására és pusztítására, illetve a tápanyagokra: 

(a) Segítsék el  a partnerségeket, a tudományos kutatást és a szakmai ismeretek terjesz-

tését; mozgósítsák a hazai, regionális és nemzetközi er forrásokat; továbbá támogassák az em-

beri és intézményi kapacitásépítést, külön figyelmet szentelve a fejl d  országok igényeinek; 
(b) Er sítsék a fejl d  országok kapacitását nemzeti és regionális programjaik és 

mechanizmusaik fejlesztésében a Globális űselekvési Program céljainak középpontba 
helyezése és az óceánszennyezés kockázatainak és hatásainak kezelése érdekében; 

(c) Dolgozzanak ki regionális cselekvési programokat és javítsák a stratégiai tervek össze-

kapcsolását a tengerparti és tengeri er források fenntartó fejlesztése érdekében, különös figye-

lemmel olyan területekre, ahol feler södtek a környezeti változások és a fejlesztési kényszerek; 
(d) Tegyenek meg minden er feszítést annak érdekében, hogy lényeges haladást érjenek el 

a 2006-ban esedékes, a Globális űselekvési Programmal foglalkozó következ  konferenciáig a 
tengeri környezet szárazföldi tevékenységekkel szembeni védelme területén. 
3Ő. Mozdítsák el  a tengeri biztonságot és a tengeri környezetnek szennyezéssel szembeni 
védelmét az alábbi intézkedésekkel minden szinten: 

(a) Forduljanak felhívással az Államokhoz a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet azon 
egyezményeire, jegyz könyveire és más kapcsolódó eszközeire vonatkozó ratifikálás vagy 
csatlakozás, illetve végrehajtás érdekében, amelyek a tengeri biztonság meger sítésével és a 
tengeri környezet védelmével kapcsolatosak a hajók, illetve a toxikus festékek által el idézett 
tengeri szennyezéssel és környezeti károkozással szemben, továbbá sürgessék a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezetet (IMO) er teljesebb mechanizmusok számításba vételére annak 
biztosításához, hogy az IMO eszközeit a zászlós államok végrehajtsák; 

(b) Gyorsítsák fel intézkedések kidolgozását a ballasztvízben el forduló invazív idegen 
fajokkal kapcsolatos problémák kezelésére. Sürgessék a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetet, 
hogy véglegesítse a „Nemzetközi egyezményt a hajók ballasztvizének és üledékeinek az 
ellen rzésér l és kezelésér l”. 
3ő. Ösztönözzék a kormányokat, hogy – figyelembe véve nemzeti körülményeiket és hivatkoz-

va a nemzetközi Atomenergia Ügynökség Közgy lésének Gű (ŐŐ)/RES/17 jel  határozata 8. 
bekezdésére, továbbá figyelembe véve a radioaktív hulladékok igen súlyos potenciális hatásait 
a környezetre és az emberi egészségre – tegyenek er feszítéseket a biztonsághoz kapcsolódó 
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intézkedések és nemzetközileg elfogadott szabályozók vizsgálatára és továbbfejlesztésére, 
miközben hangsúlyozni kell annak jelent ségét, hogy hatékony felel sségvállalási 
mechanizmusok álljanak rendelkezésre a radioaktív anyagok, radioaktív hulladékok és használt 
üzemanyag nemzetközi tengeri szállítására és más módon történ  országhatáron túli 
szállítására, így többek között az el zetes tájékoztatásra és konzultációra vonatkozó olyan 
megoldások, amelyek összhangban állnak a megfelel  nemzetközi eszközökkel. 

36. Tökéletesítsék a tengeri és tengerparti ökológiai rendszerekr l alkotott tudományos 
ismereteket és értékelést, mint a megfelel  döntéshozatal lényeges alapját, az alábbi 
intézkedésekkel minden szinten: 

(a) Fokozzák a tudományos és m szaki együttm ködést, többek között az integrált 
értékelésre vonatkozóan globális és regionális szinten, ezen belül a tengerekkel – az él - és 
élettelen tengeri er források meg rzésével és az azokkal való gazdálkodással – kapcsolatos 

tudományos ismeretek, technológiák és technikák megfelel  átadását, továbbá b vítsék az 
óceán megfigyelési lehet ségeket a tengeri környezet állapotának id ben történ  el rejelzésére 
és értékelésére; 

(b) Hozzanak létre 200Ő-re az Egyesült Nemzetek keretében egy állandó folyamatot a 
tengeri környezet állapotáról szóló globális jelentéskészítésre és értékelésre, amely kitér mind a 
jelenlegi, mind az el relátható társadalmi és gazdasági aspektusokra, és épít a rendelkezésre 
álló regionális értékelésekre; 

(c) Építsenek ki tudományos, tájékoztatási és gazdálkodási kapacitást a tengerek 
vonatkozásában, többek között a környezeti hatásvizsgálatok, környezeti értékelések és 
jelentéstételi technikák alkalmazásának támogatásával olyan projektek és tevékenységek 
esetében, amelyek potenciálisan károsak a tengerparti és tengeri környezetre, valamint azok él  
és élettelen er forrásaira; 

(d) Er sítsék az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezetének 
keretében m köd  Kormányközi Tengerkutatási Űizottság, az Egyesült Nemzetek Élelmezés-

ügyi és Mez gazdasági Szervezete és más érintett nemzetközi regionális és szubregionális 
szervezetek azon képességét, hogy nemzeti és helyi kapacitást építsenek ki a tengerekkel 
foglalkozó tudomány, valamint az óceánok és er forrásaik fenntartható gazdálkodása terén.  
 

* * * 

37. Az integrált, sokféle veszély kezelésére alkalmas, mindenre kiterjed  megközelítés a 
sérülékenységgel, kockázatértékeléssel, katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok 
megoldására – beleértve a megel zést, a mérséklést, a készenlétet, a válaszintézkedést és a 
helyreállítást – egy biztonságosabb világ egyik lényeges eleme a huszonegyedik században. 
Ehhez az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Er sítsék a Nemzetközi Katasztrófa Mérséklési Stratégia szerepét, és ösztönözzék a 
nemzetközi közösséget a szükséges pénzügyi források biztosítására annak Letéti Alapjához; 

(b) Támogassák hatékony regionális, szubregionális és nemzeti stratégiák, valamint 
tudományos és szakmai intézményi keretek kidolgozását a katasztrófavédelem támogatására; 

(c) Er sítsék az országok intézményi kapacitásait, támogassák a közös nemzetközi 
megfigyelést és kutatást jobb felszíni monitorozással és a m holdas adatok fokozott 
felhasználásával, a szakmai és a tudományos ismeretek terjesztésével, valamint 
segítségnyújtással a sérülékeny országok számára; 
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(d) A sérülékeny országokban csökkentsék az árvizek és a szárazság kockázatát, többek 
között a vizes területek és vízgy jt k védelmének és helyreállításának támogatásával, jobb 
földhasználat tervezéssel, az éghajlatváltozás vizes területekre gyakorolt potenciálisan káros 
hatásainak értékelésében használt technikák és módszertan tökéletesítésével és szélesebb kör  
alkalmazásával, valamint megfelel képpen, segítségnyújtással azon országoknak, amelyek 
különösen sérülékenyek e hatásokkal szemben; 

(e) Tökéletesítsék az éghajlatváltozás hatásainak értékelésében használt technikákat és 
módszertant, valamint ösztönözzék e káros hatások értékelésének folytatását az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület részér l; 

(f) Ösztönözzék a hagyományos és az shonos ismeretek terjesztését és felhasználását a 
katasztrófák hatásának mérséklésében, továbbá ösztönözzék a közösségre támaszkodó 
katasztrófavédelem tervezést a helyi hatóságok részér l, többek között a továbbképzési 
tevékenységeken keresztül és a nyilvánosság tájékozottságának javításával; 

(g) Támogassák, megfelel képpen a nem kormányzati szervezetek, a tudományos közösség 
és más partnerek folyamatos, önkéntes hozzájárulását a természeti katasztrófákkal kapcsolatos 
védelemhez az elfogadott, ezzel foglalkozó útmutatók szerint; 

(h) Fejlesszék és er sítsék a korai riasztó rendszereket és információs hálózatokat a 
katasztrófavédelemben, összhangban a Nemzetközi Katasztrófa Mérséklési Stratégiával; 

(i) Fejlesszék és er sítsék minden szinten a tudományos és szakmai információk gy jtését 
és terjesztését ellátó kapacitásokat, beleértve a széls séges id járási eseményekkel, különösen 
az El Niño/La Niña jelenséggel kapcsolatos korai riasztó rendszerek tökéletesítését, segítséget 
nyújtva az ilyen eseményekkel foglalkozó intézményeknek, köztük az El Niño jelenség 
tanulmányozásával foglalkozó Nemzetközi Központnak; 

(j) Támogassák az együttm ködést a káros környezeti hatással járó jelent s technológiai és 
más katasztrófákkal összefügg  megel zéssel, mérsékléssel, felkészüléssel, válasz-

intézkedésekkel és helyreállítással kapcsolatban az érintett országok azon képességeinek 
er sítése érdekében, hogy megbirkózhassanak az ilyen helyzetekkel. 
 

* * * 

38. A Föld éghajlatának változása és annak káros hatásai közös gondot jelentenek az egész 
emberiség számára. Súlyosan aggályosnak találjuk továbbra is azt, hogy valamennyi ország, 
különösen a fejl d  államok, ezen belül a legkevésbé fejlett országok és a kis fejl d  sziget-
államok az éghajlatváltozás negatív hatásainak fokozódó kockázataival szembesülnek, egyúttal 
tudatában vagyunk annak, hogy ebben a vonatkozásban a szegénységgel, a földterületek degra-

dációjának problémáival, a vízhez és az élelmiszerhez való hozzáféréssel, valamint az emberi 
egészséggel összefügg  problémák a világ figyelmének középpontjában maradnak. Globális 
problémánk, az éghajlatváltozás kezelésének kulcsfontossági eszköze az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye, amellyel kapcsolatban meger sítjük elkötelezettségünket 
az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja olyan szinten való stabilizálásának végs  célja 
mellett, amely megakadályozná az éghajlati rendszerre gyakorolt veszélyes antropogén hatást 
olyan id határon belül, amely lehet vé teszi az ökológiai rendszerek természetes alkalmazko-

dását az éghajlatváltozáshoz, biztosítja, hogy az élelmiszertermelés ne kerüljön veszélybe, to-

vábbá módot nyújt a gazdasági fejl dés fenntartható módon történ  folytatódására, összhang-

ban közös, de megkülönböztetett felel sségeinkkel és képességeinkkel. Emlékeztetvén az 
Egyesült Nemzetek Millenniumi Nyilatkozatára, amelyben az állam- és kormányf k elha-

tározták, minden er feszítést megtesznek az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási 
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Keretegyezménye Kiotói Jegyz könyvének hatálybalépése érdekében még lehet leg az 
Egyesült Nemzetek Környezet és Fejl dés Konferenciája 2002-ben esedékes 10. évfordulójáig 
és megkezdik az üvegházhatású gázok kibocsátásainak el írt csökkentését, a Kiotói 
Jegyz könyvet már ratifikált Államok határozottan sürgetik azokat az Államokat, amelyek ezt 
még nem tették meg, hogy id ben ratifikálják a Kiotói Jegyz könyvet. Ehhez az alábbi 
intézkedések szükségesek minden szinten annak érdekében, hogy: 

(a) Az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye alapján fennálló 
valamennyi vállalást és kötelezettséget teljesítsék; 

(b) Egymással együttm ködve elérjék az Egyezmény célkit zéseit; 
(c) Szakmai és pénzügyi segítséget és kapacitásépítést biztosítsanak a fejl d  országoknak 

és az átalakuló gazdaságú országoknak, összhangban az Egyezmény, ezen belül a Marrakech-i 

Megállapodás értelmében fennálló kötelezettségvállalásokkal; 
(d) Fejlesszék és er sítsék meg a tudományos és technológiai képességeket, többek között 

az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület folytatódó támogatásával a tudományos adatok és 
információk cseréje érdekében, különösen a fejl d  országokban; 

(e) Fejlesszék és adják át a technológiai megoldásokat; 
(f) Fejlesszék és terjesszék az újító jelleg  technológiákat a fejl dés kulcsfontosságú ága-

zataiban, különösen az energiaágazatban, valamint az ilyen irányú beruházások tekintetében, 
többek között a magánszektor bevonásával, a piacorientált megközelítések alkalmazásával, 
továbbá a támogató jelleg  közpolitikák és a nemzetközi együttm ködés segítségével; 

(g) El segítsék a földi légkör, a szárazföld és az óceánok rendszeres megfigyelését a 
monitorozó állomások fejlesztésével, a m holdak fokozott felhasználásával és a megfigyelések 
megfelel  integrálásával kiváló min ség  adatok el állítása érdekében, amelyek minden 
felhasználásra terjeszthet k minden országban, különösen a fejl d  országokban; 

(h) Támogassák a földi légkör, a szárazföld és az óceánok monitorozására szolgáló nem-

zeti, regionális és nemzetközi stratégiák, köztük megfelel képpen az integrált globális meg-

figyelési stratégiák végrehajtását, többek között együttm ködve az Egyezményhez kapcsolódó 
érintett nemzetközi szervezetekkel, különösen az Egyesült Nemzetek szakosított szer-
vezeteivel; 

(i) Támogassák az éghajlatváltozás következményeinek, köztük a helyi és a bennszülött 
közösségekre gyakorolt környezeti, gazdasági és társadalmi hatásoknak az értékelésére irányuló 
olyan kezdeményezéseket, mint az Északi-sarki Tanács kezdeményezése. 

39. Er sítsék az együttm ködést nemzetközi, regionális és nemzeti szinten a leveg szennyezés, 
ezen belül az országhatáron átterjed  leveg szennyezés, a savas ülepedés és az ózonkárosítás 
csökkentésére – szem el tt tartva a Riói Alapelveket beleértve többek között azt az alapelvet, 
miszerint tekintettel a globális környezetromláshoz való eltér  hozzájárulásokra az Államok 
közös, de megkülönböztetett felel sséget viselnek – az alábbi intézkedésekkel minden szinten: 

(a) Er sítsék a fejl d  országok és az átalakuló gazdaságú országok kapacitásait a 
leveg szennyezés hatásainak, ezen belül az egészségi hatásoknak a mérésére, csökkentésére és 
értékelésére, továbbá biztosítsanak pénzügyi és szakmai támogatást ezekhez a 
tevékenységekhez; 

(b) Segítsék el  az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyz könyv végrehaj-

tását azáltal, hogy biztosítják pénzalapjának megfelel  feltöltését a 2003-200ő közötti id -

szakig; 
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(c) Továbbra is támogassák az ózonréteg védelmér l szóló Űécsi Egyezményben és a 
Montreali Jegyz könyvben az ózonréteg védelmére létrehozott hatékony rendszert, beleértve 
annak megfelelési mechanizmusát is; 

(d) Javítsák a fejl d  országok számára az ózonkárosító anyagokat megfizethet , elérhet , 
költséghatékony, biztonságos és környezeti szempontból megfelel  módon helyettesít  
anyagokhoz való hozzáférést 2010-re, valamint nyújtsanak nekik segítséget abban, hogy 
teljesítsék a Montreali Jegyz könyv értelmében fennálló megszüntetési ütemtervet, szem el tt 
tartva azt, hogy az ózon lebontása és az éghajlatváltozás tudományos és szakmai szempontból 
kölcsönhatásban vannak; 

(e) Hozzanak intézkedéseket az ózonkárosító anyagok illegális kereskedelmének keze-

lésére. 
 

* * * 

Ő0. A mez gazdaság dönt  szerepet játszik a világnépesség igényeinek teljesítésében és 
elválaszthatatlanul kapcsolódik a szegénység felszámolásához, különösen a fejl d  
országokban. A n k szerepének er sítése szükségszer  minden szinten és a vidékfejlesztés, a 
mez gazdaság, a táplálkozás és az élelmiszerbiztonság valamennyi vonatkozásában. A 

fenntartható mez gazdaság és a vidékfejlesztés lényegesek az integrált megközelítés 
megvalósítása szempontjából az élelmiszertermelés, az élelmiszerellátás és az élelmiszerek 
biztonságának környezeti szempontból fenntartható módon történ  növeléséhez. Ehhez többek 
között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Érjék el a Millenniumi Nyilatkozatban foglalt azon konkrét célt, hogy felére csökkentik 
2015-re a világ népességében azok arányát, akik éheznek, továbbá érvényesítsék az olyan élet-
színvonalhoz való jogot, amely megfelel en biztosítja mindenkinek a saját és a családjai egész-

ségét és jólétét, többek között – a szegénységgel összefügg  intézkedésekhez kapcsolódóan – 

az élelmiszerbiztonság el segítésével és az éhezés leküzdésével, összhangban az Élelmezési 
Világértekezlet eredményével, valamint a „Nemzetközi szerz dés a gazdasági, a társadalmi és a 
kulturális jogokról” 11. cikke értelmében fennálló kötelezettségeikkel a Részes Államok esetében;  

(b) Dolgozzanak ki és hajtsanak végre olyan integrált földgazdálkodási és vízhasználati 
terveket, amelyek alapja a megújuló er források fenntartható használata és a társadalmi, 
gazdasági és környezetvédelmi potenciálok integrált értékelése, továbbá er sítsék a kormányok, 
a helyi hatóságok és a közösségek képességét a földterületek és a vízkészletek mennyiségi és 
min ségi monitorozására és az azokkal való gazdálkodásra; 

(c) Növeljék a vízkészletek fenntartható használatára, védelmére és az azokkal való 
gazdálkodásra vonatkozó ismereteket, hogy ezáltal el mozdítsák az édesvízkészletek, a 
partmenti és a tengeri környezet hosszútávú fenntarthatóságát; 

(d) Támogassák azokat a programokat, amelyek célja a föld termékenységének és a víz-

készletek hatékony felhasználásának fenntartható módon történ  javítása a mez gazdaság, az 
erd gazdálkodás, a vizes területek, a manuálisan végzett halászat és a halgazdálkodás vonatko-

zásában, különösen a bennszülött és a helyi közösségekben ismert módszerek segítségével; 
(e) Támogassák a fejl d  országok er feszítéseit az oázisok védelmére a feltölt déssel, a 

földterületek degradációjával és a sótartalom növekedéssel szemben, megfelel  szakmai és 
pénzügyi segítségnyújtással; 

(f) Mozdítsák el  a n k részvételét a fenntartható mez gazdaság és élelmiszerbiztonság 
valamennyi vonatkozásában és minden szinten; 
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(g) Integrálják a földhasználat gyakorlatokról jelenleg rendelkezésre álló információs 
rendszereket a nemzeti kutatások, a helyszíni szolgáltatások, valamint a gazdaszervezetek 
er sítésével annak érdekében, hogy el segítsék – az érintett nemzetközi szervezetek 
segítségével – az olyan jó gyakorlatok gazdák közötti cseréjét, mint amelyek a környezeti 
szempontból megfelel , alacsony költséggel járó technológiákkal kapcsolatosak; 

(h) Léptessenek életbe megfelel képpen intézkedéseket, amelyek védik az shonos 
er forrás-gazdálkodási rendszereket és támogatják valamennyi érintett érdekelt fél hozzá-

járulását – a férfiakét és a n két egyaránt – a vidéktervezéshez és -fejlesztéshez; 
(i) Fogadjanak el olyan politikákat és hajtsanak végre olyan törvényeket, amelyek jól 

meghatározott és érvényesíthet  föld- és vízhasználati jogokat garantálnak, továbbá el segítik a 
földbirtokkal kapcsolatos jogi biztonságot, elismerve azt, hogy a földszerzésnek és a 
földbirtoklásnak különböz  nemzeti szabályai és/vagy rendszerei léteznek, és biztosítsanak 
szakmai és pénzügyi segítséget a fejl d  országoknak, valamint az átalakuló gazdaságú 
országoknak, amelyek a fenntartható megélhetés el mozdítása érdekében a földbirtoklásra 
vonatkozóan reformot hajtanak végre; 

(j) Fordítsák meg a fenntartható mez gazdaság állami finanszírozásában mutatkozó 
hanyatló tendenciákat, biztosítsanak megfelel  szakmai és pénzügyi segítséget, valamint 
mozdítsák el  a magánszektor azon beruházásait és támogassák az er feszítéseket a fejl d  
országokban és az átalakuló gazdaságú országokban, amelyek arra irányulnak, hogy er sítsék a 
mez gazdasági kutatással és a természeti er forrás gazdálkodással kapcsolatos kapacitást, 
illetve a kutatási eredmények közreadását a gazdálkodó közösségeknek; 

(k) Alkalmazzanak piaci alapú ösztönz ket a mez gazdasági vállalkozók és a gazdák szá-

mára a vízhasználat és -min ség monitorozására és kezelésére, többek között olyan módszerek 
alkalmazásával, mint a kislépték  öntözés, a szennyvíz újrafelhasználás és újrahasznosítás; 

(l) Mozdítsák el  a m köd  piacokra való bejutást és alakítsanak ki új piacokat az 
értéknövelt mez gazdasági termékek számára; 

(m) Fokozzák a barnamez s újrafejlesztéseket a fejlett országokban és az átalakuló 
gazdaságú országokban megfelel  m szaki segítségnyújtással, ahol a szennyezés súlyos 
problémát jelent; 

(n) Er sítsék a nemzetközi együttm ködést a kábítószer növények tiltott termesztésével 
szemben, figyelembe véve azok negatív társadalmi, gazdasági és környezeti hatásait; 

(o) Támogassák a talaj termékenységét javító gyakorlatok és a mez gazdasági kártev kkel 
szembeni védelem környezeti szempontból megfelel , eredményes és hatékony alkalmazásának 
programjait; 

(p) Er sítsék és javítsák a meglév  kezdeményezések közötti koordinációt annak 

érdekében, hogy el mozdítsák a fenntartható mez gazdasági termelést és az 
élelmiszerbiztonságot; 

(q) Forduljanak felhívással azon országokhoz, amelyek ezt még nem tették meg, hogy 
ratifikálják a „Nemzetközi szerz dést az élelmezésügy és a mez gazdaság növénygenetikai 
forrásairól”; 

(r) Támogassák a hagyományos és shonos mez gazdasági rendszerek meg rzését, 
fenntartható használatát és kezelését, továbbá er sítsék a mez gazdasági termelés shonos 
modelljeit.  

* * * 
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Ő1. Er sítsék a végrehajtást az „Egyesült Nemzetek egyezménye a sivatagosodás elleni 
küzdelemr l a súlyos aszállyal és/vagy sivatagosodással sújtott országokban, különös 
tekintettel Afrikára” esetében annak érdekében, hogy kezeljék a sivatagosodás és a 
földterületek degradációjának okait a föld vonatkozásában a fenntartás és a helyreállítás 
céljával, valamint kezeljék a földterületek degradációjából ered  szegénységet. Ehhez többek 
között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Mozgósítsanak megfelel  mérték  és el rejelezhet  pénzügyi forrásokat, mozdítsák el  
a technológia átadást és a kapacitásépítést valamennyi szinten; 

(b) Alakítsanak ki nemzeti cselekvési programokat az Egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 
projektek id ben történ  és hatékony végrehajtásának biztosítására, a nemzetközi közösség 
támogatásával, többek között helyi szinten megvalósuló decentralizált projekteken keresztül; 

(c) Ösztönözzék az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezménye, a Űiológiai 
Sokféleség Egyezmény és a Sivatagosodás Elleni Küzdelem Egyezmény közötti egymást 
er sít  kölcsönhatások feltárásának és el mozdításának folytatását az egyes egyezmények 
körébe tartozó tervek és stratégiák kidolgozása és végrehajtása során, kell képpen figyelembe 
véve az egyes egyezményekkel kapcsolatos mandátumokat; 

(d) Integrálják a sivatagosodás megel zésére és leküzdésére, valamint az aszály hatásainak 
mérséklésére irányuló intézkedéseket az olyan érintett politikákon és programokon keresztül, 
mint a föld-, víz- és erd gazdálkodás, valamint mez gazdasággal, vidékfejlesztéssel, korai 
riasztó rendszerekkel, környezettel, energiával, természeti er forrásokkal, egészséggel és 
oktatással, a szegénység felszámolásával és a fenntartható fejl déssel kapcsolatos stratégiák; 

(e) Űiztosítsanak megfizethet  helyi hozzáférést az információhoz, hogy javítsák a 
sivatagosodáshoz és aszályhoz kapcsolódó monitorozást és korai riasztást; 

(f) Forduljanak felhívással a Globális Környezeti Alap (GEF) Második Közgy léséhez, 
hogy a GEF Tanácsának ajánlásai alapján intézkedjen annak érdekében, hogy a földterületek 
degradációját (sivatagosodást és erd irtást) a GEF egyik f  területének jelöljék, ahol a GEF 
támogatása eszköz „A sivatagosodás elleni küzdelemr l szóló egyezmény” sikeres 
végrehajtására; következésképpen, fontolják meg, hogy a GEF legyen az Egyezmény pénzügyi 
mechanizmusa, figyelembe véve az Egyezmény Részes Felei Konferenciájának el jogait és 
határozatait, miközben elismerik a GEF és az Egyezmény Globális Mechanizmusának egymást 
kiegészít  szerepkörét a cselekvési programok kidolgozásához és végrehajtásához szükséges 
er források biztosításában és mozgósításában; 

(g) Javítsák a füves területek, mint er források fenntarthatóságát kezelésük és a 
jogérvényesítés er sítésével, valamint pénzügyi és szakmai támogatás biztosításával a 
nemzetközi közösség részér l a fejl d  országok számára. 

* * * 

Ő2. A hegyvidéki ökológiai rendszerek sajátos megélhetést biztosítanak, továbbá jelent s 
vízgy jt höz kapcsolódó er forrásokat, biológiai sokféleséget, egyedi növény- és állatvilágot 
foglalnak magukban. Közülük számos ökológiai rendszer különösen törékeny és sérülékeny az 
éghajlatváltozás káros hatásaival szemben és sajátos védelmet igényel. Ehhez az alábbi 
intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Dolgozzanak ki és támogassanak olyan programokat, politikákat és megközelítéseket, 
amelyek integrálják a hegyvidéki területek fenntartható fejl désének környezeti, gazdasági és 
társadalmi összetev it, valamint er sítik a nemzetközi együttm ködést a szegénység 
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felszámolására irányuló programokra gyakorolt pozitív hatásai érdekében, különösen a fejl d  
országokban; 

(b) Hajtsanak végre programokat, ahol szükséges, az erd irtással, az erózióval, a 
földterületek degradációjával, a biológiai sokféleség csökkenésével, a vízfolyások 
megsz nésével és a gleccserek visszahúzódásával kapcsolatos problémák kezelésére; 

(c) Dolgozzanak ki és hajtsanak végre, ahol szükséges, a nemeket figyelembevev  
politikákat és programokat, köztük azon méltánytalanságok felszámolását el segít  állami és 
magánberuházásokat, amelyekkel a hegyvidéki közösségek szembesülnek; 

(d) Hajtsanak végre olyan programokat, amelyek támogatják a diverzifikációt és a 
hagyományos hegyvidéki gazdaságokat, a fenntartható megélhetést és a kis volumen  termelési 
rendszereket, beleértve a sajátos képzési programokat, a jobb hozzáférést a nemzeti és 
nemzetközi piacokhoz, a kommunikációhoz és a közlekedéstervezéshez, figyelembe véve a 
hegyvidékek különös érzékenységét; 

(e) Támogassák a hegyvidéki közösségek teljes mérték  részvételét és bevonását minden 
olyan döntéssel kapcsolatban, amely hatással van rájuk, és minden fejlesztési kezdeményezésbe 
integrálják az shonos ismereteket, örökséget és értékeket; 

(f) Mozgósítsanak nemzeti és nemzetközi támogatást az alkalmazott kutatáshoz és a 
kapacitásépítéshez, biztosítsák a hegyvidéki ökológiai rendszerek fenntartható fejlesztésének 
hatékony végrehajtásához szükséges pénzügyi és szakmai támogatást a fejl d  országokban, 
valamint az átalakuló gazdaságú országokban, továbbá foglalkozzanak a szegénység kérdésével 
a hegyvidéki népek körében konkrét tervek, projektek és programok keretében minden érdekelt 
fél kell  támogatásával a 2002-ben megtartott Hegyek Nemzetközi Éve szellemében. 
 

* * * 

Ő3. Támogassák a fenntartható idegenforgalom fejl dését, ezen belül a „nem-fogyasztó” turiz-

must és az ökoturizmust – figyelembe véve a 2002. évi Ökoturizmus Nemzetközi Éve, az 
Egyesült Nemzetek 2002. évi Kulturális Örökség Éve, a 2002. évi Ökoturizmus Világtalálkozó 
szellemét és ez utóbbi Quebec-i Nyilatkozatát, valamint az Idegenforgalmi Világszervezet által 
elfogadott „Idegenforgalmi Globális Etikai Kódexet” – annak érdekében, hogy a idegenfor-

galmi er forrásokból származó el nyöket növeljék a turistákat fogadó közösségek számára, mi-
közben meg rzik e közösségek kulturális és környezeti integritását és meger sítik az öko-

lógiailag érzékeny területek és a természeti örökségek védelmét. Támogassák a fenntartható 
idegenforgalom fejl dését és a kapacitásépítést, hogy ezáltal hozzájáruljanak a vidéki és a helyi 
közösségek meger sítéséhez. Ehhez többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden 
szinten: 

(a) Kiemelten támogassák minden szinten a nemzetközi együttm ködést, a közvetlen 
külföldi befektetést és a partnerségeket a magán- és az állami szektorokkal egyaránt; 

(b) Dolgozzanak ki programokat, többek között olyan oktatási és továbbképzési prog-

ramokat, amelyek az ökoturizmusban való részvételre ösztönzik az embereket, és képessé 
teszik a bennszülött és helyi közösségeket az ökoturizmus fejlesztésére, illetve arra, hogy része-

süljenek az ökoturizmus el nyeib l, továbbá er sítsék az érdekelt felek közti együttm ködést 
az idegenforgalom fejlesztésében és az örökség meg rzésében annak érdekében, hogy javítsák 
a környezet, a természeti er források és a kulturális örökség védelmét; 

(c) Biztosítsanak szakmai segítséget a fejl d  országoknak és az átalakuló gazdaságú 
országoknak a fenntartható idegenforgalom üzleti fejlesztése és az abba történ  beruházások, 
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valamint az idegenforgalom területén a tájékozottsággal kapcsolatos programok 
támogatásához, a belföldi idegenforgalom javításához és a vállalkozásfejlesztés ösztönzéséhez; 

(d) Segítsék a fogadó közösségeket idegenforgalmi látványosságaik látogatásának 
szervezésében az el nyök maximális kihasználására, miközben biztosítják az Idegenforgalmi 
Világszervezet és más érintett szervezetek támogatásával, hogy a hagyományaikat, kultúrájukat 
és környezetüket a lehet  legkisebb mértékben érik negatív hatások és kockázatok; 

(e) Támogassák a gazdasági tevékenységek változatossá tételét, többek között a piacokhoz 

és a kereskedelmi információkhoz való hozzáférés el segítésével, valamint a feltörekv  helyi 
vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások részvételével. 
 

* * * 

ŐŐ. A biológiai sokféleség, amely dönt  szerepet játszik összességében a fenntartható 
fejl désben és a szegénység felszámolásában, alapvet  fontosságú bolygónk, az emberi jólét, 
valamint az emberek megélhetése és kulturális integritása szempontjából. A biológiai 
sokféleség azonban jelenleg az emberi tevékenységek következtében eddig soha nem látott 
ütemben csökken; ez a tendencia csak akkor fordítható meg, ha a helyi népesség részesedik a 
biológiai sokféleség meg rzésének és fenntartható használatának el nyeib l, különösen a 
genetikai források származási országaiban, összhangban a Űiológiai Sokféleség Egyezmény 1ő. 
cikkével. A biológiai sokféleség meg rzésének és fenntartható használatának, továbbá a 
genetikai források felhasználásából származó el nyök igazságos és méltányos elosztásának 
kulcsfontosságú eszköze az Egyezmény. Ahhoz, hogy az Egyezmény három célkit zését 
hatékonyabban és egymással összhangban valósítsák meg, valamint 2010-re jelent sen 
csökkentsék a biológiai sokféleség csökkenésének jelenlegi ütemét, új és kiegészít  pénzügyi 
és m szaki er forrásokra lesz szükség a fejl d  országok számára, és ehhez többek között az 
alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Integrálják az Egyezmény célkit zéseit a globális, regionális és nemzeti ágazati és 
ágazatközi programokba és politikákba, különösen az egyes országok gazdasági ágazatainak és 
a nemzetközi pénzintézetek programjaiba és politikáiba; 

(b) Támogassák az Egyezmény alapján jelenleg folytatott tevékenységeket, amelyek a 
biológiai sokféleség fenntartható használatával, ezen belül – a különböz  ökológiai 
rendszereket, ágazatokat és tematikus területeket átfogóan érint  kérdéskörnek tekintett – 

fenntartható idegenforgalommal kapcsolatosak; 
(c) Ösztönözzék hatékony módon az Egyezmény és más multilaterális környezetvédelmi 

megállapodások között az egymást er sít  kölcsönhatásokat, egyebek mellett a közös 
felel sségek és problémák vonatkozásában közös tervek és programok kidolgozásával, 
kell képpen figyelembe véve az egyes megállapodásokkal kapcsolatos mandátumokat; 

(d) Hajtsák végre az Egyezményt és annak rendelkezéseit, beleértve az ahhoz kapcsolódó 
munkaprogramok és határozatok aktív követését, nemzeti, regionális és globális cselekvési 
programok, különösen a nemzeti biológiai sokféleség stratégiák és cselekvési tervek keretében, 
továbbá er sítsék ezek integrálását az érintett ágazatközi stratégiákba, programokba és 
politikákba, többek között azokba, amelyek a fenntartható fejl déshez és a szegénység 
felszámolásához kapcsolódnak, köztük a biológiai sokféleségnek a közösségre támaszkodó 
fenntartható használatát támogató kezdeményezésekbe; 

(e) Támogassák az ökológiai rendszereken alapuló megközelítés széleskör  megvalósítását 
és továbbfejlesztését, amelynek kidolgozása az Egyezmény keretében jelenleg is folyik; 
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(f) Segítsék el  a biológiai sokféleség meg rzésére és fenntartható használatára vonatkozó 
konkrét nemzetközi támogatásokat és partnerségeket, többek között az ökológiai 
rendszerekben, a világörökség részét képez  területeken és a veszélyeztetett fajok védelmével 
kapcsolatban, különösen a pénzügyi források és a technológiák megfelel  továbbításával a 
fejl d  országok és az átalakuló gazdaságú országok részére;  

(g) Hatékonyan rizzék meg és fenntarthatóan használják a biológiai sokféleséget, segítsék 
el  és támogassák a kritikus területekre és a biológiai sokféleség szempontjából lényeges 
területekre irányuló kezdeményezéseket, valamint segítsék el  a nemzeti és regionális ökológiai 
hálózatok és folyosók fejlesztését; 

(h) Űiztosítsanak pénzügyi és szakmai segítséget, ezen belül kapacitásépítést a fejl d  
országoknak, hogy ezáltal el mozdítsák a bennszülöttek és a közösségek er feszítéseit a 
biológiai sokféleség meg rzésére; 

(i) Er sítsék az invazív idegen fajok korlátozására irányuló nemzeti, regionális és 
nemzetközi er feszítéseket, amelyek a biológiai sokféleség csökkenésének egyik f  okát 
jelentik, valamint ösztönözzék az invazív idegen fajokkal kapcsolatos hatékony 
munkaprogramok kidolgozását minden szinten; 

(j) A nemzeti jogalkotástól függ en ismerjék el a helyi és a bennszülött közösségek, mint a 
hagyományos ismeretekkel, újításokkal és gyakorlatokkal rendelkez k jogait, valamint az ezen 
ismeretekkel, újításokkal és gyakorlatokkal rendelkez k jóváhagyásával és bevonásával 
dolgozzanak ki és valósítsanak meg mechanizmusokat ezen ismeretek, újítások és gyakorlatok 
felhasználásából származó el nyök megosztására kölcsönösen elfogadott feltételek szerint; 

(k) Ösztönözzék és tegyék lehet vé valamennyi érdekelt fél számára, hogy hozzájáruljanak 
az Egyezmény célkit zései megvalósításához, s különösen ismerjék el a fiatalok, a n k, a 

bennszülött és helyi közösségek sajátos szerepét a biológiai sokféleség fenntartható módon 
történ  meg rzésében és használatában; 

(l) Segítsék el  a bennszülött és helyi közösségek hatékony részvételét a hagyományos 
ismereteik felhasználásához kapcsolódó döntéshozatalban és politika-alakításban; 

(m) Ösztönözzék a szakmai és pénzügyi támogatásokat a fejl d  országok és az átalakuló 
gazdaságú országok számára, megfelel képpen többek között a nemzeti egyedi rendszerek és 
hagyományos rendszerek kidolgozására és megvalósítására irányuló er feszítéseikhez, 
összhangban nemzeti prioritásaikkal és jogalkotásukkal, a biológiai sokféleség meg rzése és 
fenntartható használata céljából; 

(n) Segítsék el  a széleskör  végrehajtást és a további munkát az Egyezmény keretében 
elfogadott „A genetikai források hozzáférésér l és az azok hasznosításából származó el nyök 
igazságos és méltányos megosztásáról szóló bonni útmutató” alapján, ezáltal segítséget nyújtva 
az Egyezményben Részes Feleknek a hozzáféréssel, az el nyök megosztásával, a 
szerz désekkel és másfajta megoldásokkal kapcsolatos jogalkotó, ügyviteli vagy politikai 
intézkedések kidolgozásában és felvázolásában, a hozzáférésre és az el nyök megosztásra 
vonatkozóan kölcsönösen elfogadott feltételek mellett; 

(o) Tárgyalásos úton állapodjanak meg a Űiológiai Sokféleség Egyezmény keretében – a 

Űonni Útmutatót szem el tt tartva – egy nemzetközi rendszerr l a genetikai források 
hasznosításából származó el nyök igazságos és méltányos megosztásának el segítésére és 
biztosítására; 

(p) Ösztönözzék a Szellemi Tulajdonvédelmi Világszervezet „Szellemi tulajdonnal, gene-

tikai forrásokkal, hagyományos ismeretekkel és néprajzzal foglalkozó kormányközi bizottsága” 
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keretében, valamint az Egyezmény 8 (j) cikkével és az ahhoz kapcsolódó rendelkezésekkel 
foglalkozó ad hoc nyitott munkacsoportban jelenleg folyó tevékenységek sikeres befejezését; 

(q) Segítsenek el  a gyakorlatban alkalmazható intézkedéseket a genetikai forrásokon 
alapuló biotechnológiákból származó eredményekhez és el nyökhöz való hozzáférhet ségre, 
összhangban az Egyezmény 1ő. és 19. cikkeivel, többek között a biotechnológiára és a 
biológiai biztonságra vonatkozó tudományos és m szaki együttm ködés meger sítésével, 
beleértve a szakemberek cseréjét, az emberi er forrással kapcsolatos továbbképzést és a 
kutatási célú intézményi kapacitások fejlesztését; 

(r) Az egymást er sít  kölcsönhatások és a kölcsönös támogatás el mozdítása céljából – 

figyelembe véve az érintett megállapodások keretében hozott döntéseket – segítsék el  az 
Egyezmény, a nemzetközi kereskedelemr l és a szellemi tulajdonjogokról szóló 
megállapodások közötti kapcsolatok megvitatását e vita eredményének el feltételezése nélkül, 
amint azt a Dohai Miniszteri Nyilatkozatban körvonalazták; 

(s) Támogassák a Globális Taxonómiai Kezdeményezés alapján elfogadott munkaprogram 
végrehajtását; 

(t) Forduljanak felhívással mindazon Államokhoz, amelyek ezt még nem tették meg, hogy 
ratifikálják az Egyezményt, a biológiai biztonságról szóló űartagenai Jegyz könyvet és a 
biológiai sokféleséghez kapcsolódó további megállapodásokat, illetve szólítsák fel azokat, 
amelyek ezt már megtették, hogy támogassák azok hatékony végrehajtását nemzeti, regionális 
és nemzetközi szinten, valamint e tekintetben szakmailag és pénzügyileg támogassák a fejl d  
országokat és az átalakuló gazdaságú országokat. 
 

* * * 

Őő. Az erd k és a fák a Föld felszínének közel egyharmadát borítják. A természetes és a tele-

pített erd kkel való – a faipari és nem faipari termékek el állítására is irányuló – fenntartható 
erd gazdálkodás alapvet  fontosságú a fenntartható fejl dés megvalósítása szempontjából és 
kritikus eszköz a szegénység felszámolására, az erd irtás jelent s csökkentésére, az erdei bio-

lógiai sokféleség csökkenésének, a földterületek és az er források degradációjának meg-

állítására, az élelmiszerbiztonság javítására, valamint a biztonságos ivóvízhez és megfizethet  
energiához való hozzáférés javítására; hangsúlyozza mind a természetes, mind a telepített 
erd k és fák sokféle hasznát; továbbá hozzájárul a bolygónk és az emberiség jólétéhez. A 
fenntartható erd gazdálkodás megvalósítása nemzeti szinten és globálisan – többek között az 
érdekelt kormányok és felek, így a magánszektor, a bennszülött és helyi közösségek, a nem 
kormányzati szervezetek közti partnerségek révén – a fenntartható fejl dés egyik lényes célja. 
Ehhez többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Er sítsék meg a politikai kötelezettségvállalást a fenntartható erd gazdálkodás 
megvalósítása érdekében, a nemzetközi politikai feladatok között az egyik prioritásként 
elfogadva azt és integrált megközelítésekkel teljes mértékben figyelembe véve az erdészeti 
ágazat és más ágazatok közti kapcsolatrendszert; 

(b) Támogassák az Egyesült Nemzetek Erd  Fórumát az „Erd kkel foglalkozó együttm -

ködési partnerség” közrem ködésével – ezeket kulcsfontosságú kormányközi mechanizmu-

soknak tekintve – annak érdekében, hogy el segítsék és koordinálják a fenntartható erd gaz-

dálkodás megvalósítását nemzeti, regionális és globális szinten, hozzájárulva ezáltal, többek 
között az erd k biológiai sokféleségének meg rzéséhez és fenntartható használatához; 

(c) Tegyenek azonnali lépéseket a hazai erdészeti jogszabályok érvényesítése és az erdei 
termékek, köztük az erdei biológiai források illegális nemzetközi kereskedelme terén a 
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nemzetközi közösség támogatásával, továbbá biztosítsák e területeken a nemzeti jogszabályok 
érvényesítéséhez szükséges emberi és intézményi kapacitásépítést; 

(d) Tegyenek azonnali lépéseket nemzeti és nemzetközi szinten, hogy el segítsék és támo-

gassák a fenntartható fakitermelés megvalósításának eszközeit, továbbá támogassák a pénzügyi 
források biztosítását és a környezeti szempontból megfelel  technológiák átadását és fejlesz-

tését, hogy ezáltal kezeljék a fenntarthatatlan fakitermelési gyakorlattal kapcsolatos problémát; 
(e) Dolgozzanak ki és valósítsanak meg kezdeményezéseket a szükségletek kezelésére a 

világ azon területein, ahol jelenleg a szegénységt l és a legnagyobb ütem  erd irtástól 
szenvednek, és ahol az érintett kormányok szívesen fogadnák a nemzetközi együttm ködést; 

(f) Hozzanak létre és er sítsék a partnerségeket és a nemzetközi együttm ködést annak 
érdekében, hogy el segítsék a megnövelt pénzügyi források biztosítását, a környezeti 
szempontból megfelel  technológiák átadását, a kereskedelmet, a kapacitásépítést, az erd kkel 
kapcsolatos jogérvényesítést és a kormányzást minden szinten, valamint az integrált föld- és 
er forrás gazdálkodást a fenntartható erd gazdálkodás megvalósításához, beleértve az 
„Erd kkel foglalkozó kormányközi testület”, illetve az „Erd kkel foglalkozó kormányközi 
fórum” javaslatait a teend kre vonatkozóan; 

(g) Gyorsítsák fel az „Erd kkel foglalkozó kormányközi testület”, illetve az „Erd kkel 
foglalkozó kormányközi fórum” cselekvési javaslatainak végrehajtását az országok és az 
„Erd kkel foglalkozó együttm ködési partnerség” részér l, valamint fokozzák az Egyesült 
Nemzetek Erd  Fórumának készítend  beszámolókra irányuló er feszítéseket, hogy ezáltal 
hozzájáruljanak az el rehaladás értékeléséhez 2005-ben; 

(h) Ismerjék el és támogassák az shonos és a közösségi erd gazdálkodási rendszereket 
ahhoz, hogy biztosítsák azok maradéktalan és hatékony alkalmazását a fenntartható 
erd gazdálkodásban; 

(i) Hajtsák végre a Űiológiai Sokféleség Egyezmény keretében elfogadott, az erdei bioló-

giai sokféleség minden típusára vonatkozó, kiterjesztett, cselekvési irányultságú munkaprog-

ramot szoros együttm ködésben a Fórum és a Partnerség tagjaival, illetve az erd kkel fog-

lalkozó más folyamatokkal és egyezményekkel, valamennyi érdekelt fél bevonásával. 
 

* * * 

Ő6. A bányászat, az ásványi anyagok és a fémek fontosak számos ország gazdasági és 
társadalmi fejl déséhez. Az ásványi anyagok lényegesek a modern élethez. A bányászat, az 
ásványi anyagok és a fémek fenntartható fejl déshez való hozzájárulásának meger sítésére 
többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Támogassák a bányászattal, az ásványi anyagokkal és a fémekkel kapcsolatos, azok 
teljes életciklusában jelentkez  környezeti, gazdasági, egészségi és társadalmi hatások és 
hasznok kezelésére irányuló er feszítéseket, beleértve a dolgozók egészségét és biztonságát, 
továbbá használják fel a partnerségek széles skáláját nemzeti és nemzetközi szinten 
el mozdítva az érdekelt kormányok, kormányközi szervezetek, bányavállalatok, dolgozók és 
más érdekelt felek között jelenleg is folyó tevékenységeket annak érdekében, hogy el segítsék 
a bányászat és az ásványi anyagok vonatkozásában a fenntartható fejl déshez szükséges 
átláthatóságot és számonkérhet séget; 

(b) Er sítsék az érdekelt felek, köztük a helyi és bennszülött közösségek és a n k 
részvételét, hogy aktív szerepet játszhassanak az ásványi anyagokkal, fémekkel és bányászattal 
kapcsolatos fejlesztésekben a bányászati tevékenységek teljes életciklusában, beleértve a 
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bezárást követ  rehabilitációs célokkal összefügg  fejlesztéseket, összhangban a nemzeti 
szabályozással és számításba véve a jelent s, országhatáron átterjed  hatásokat; 

(c) Mozdítsák el  a fenntartható bányászati gyakorlatot pénzügyi, szakmai és 
kapacitásépítési támogatás biztosításával a fejl d  országok és az átalakuló gazdaságú 
országok számára az ásványi anyagok bányászata és feldolgozása, ezen belül a kis volumen  
bányászati tevékenység területén, továbbá, ahol lehetséges és megfelel , javítsák a hozzáadott 
értéket eredményez  feldolgozást, fejlesszék a tudományos és technológiai tájékoztatást, 
valamint hozzák helyre és rehabilitálják a leromlott telephelyeket. 

V. Fenntartható fejlődés egy globalizálódó világban 

47. A globalizáció lehet ségeket és kihívásokat kínál a fenntartható fejl dés számára. 
Tudatában vagyunk annak, hogy a globalizáció és az egymástól való függés új lehet ségeket 
kínálnak a kereskedelem, a beruházások, a t keáramlás és az információs technológiát is 
magában foglaló technológiák fejlesztése számára a világgazdaság növekedéséhez, a 
fejl déshez, az életszínvonal javításához szerte a világon. Ugyanakkor súlyos kihívások is 
fennmaradnak, többek között olyanok, mint a súlyos pénzügyi válságok, a biztonság hiánya, a 

szegénység, a kirekesztettség, valamint a társadalmak közti és társadalmakon belüli 
egyenl tlenség. A fejl d  országok és az átalakuló gazdaságú országok különös nehézségekkel 
szembesülnek, amikor válaszolniuk kell a fenti kihívásokra és lehet ségekre. A globalizációnak 
mindenre ki kell terjednie és méltányosnak kell lennie, továbbá er teljes az igény a fejl d  
országok és az átalakuló gazdaságú országok teljes és hatékony részvételével kidolgozott és 
végrehajtott politikákra és intézkedésekre nemzeti és nemzetközi szinten, amelyek segítik 
ezeket az országokat abban, hogy hatékonyan foglalkozhassanak ezekkel a kihívásokkal és 
lehet ségekkel. Ehhez az alábbi sürg s intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Folytassák a nyitott, méltányos, szabályokon alapuló, el rejelezhet  és hátrányos 
megkülönböztetést l mentes, multilaterális kereskedelmi és pénzügyi rendszerek támogatását, 
melyek minden ország javát szolgálják a fenntartható fejl dés követésében. Támogassák a 
Dohai Miniszteri Nyilatkozatban foglalt munkaprogram sikeres teljesítését és a Monterrey-i 

Megegyezés végrehajtását. Üdvözöljék a Dohai Miniszteri Nyilatkozatban foglalt határozatot, 
miszerint a fejl d  országok szükségleteit és érdekeit helyezzék a Nyilatkozat 
munkaprogramjának középpontjába, többek között a fejl d  országok érdekeinek megfelel  
termékek számára a piaci hozzáférhet ség er sítésével; 

(b) Ösztönözzék a nemzetközi pénzügyi és kereskedelmi intézmények folyamatban lév  
er feszítéseit, amelyek arra irányulnak, hogy biztosítsák a döntéshozatali folyamatok és az 
intézményi struktúrák nyitottságát és átláthatóságát; 

(c) Er sítsék a fejl d  országok, köztük a legkevésbé fejlett országok, a szárazfölddel 
körülzárt fejl d  országok és a kis fejl d  szigetállamok kapacitásait, hogy részesedhessenek a 

liberalizált kereskedelmi lehet ségek el nyeib l a termelékenység, az áruk sokfélesége, a 
versenyképesség, a közösségen alapuló vállalkozói kapacitás, továbbá a szállítási és 
kommunikációs infrastruktúra fejlesztésének javítására irányuló nemzetközi együttm ködésen 
és intézkedéseken keresztül; 

(d) Támogassák a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet és ösztönözzék az annak keretében 
folyó, a globalizáció társadalmi vetületeivel foglalkozó tevékenységet, amint azt a Monterrey-i 

Megegyezés 6Ő. bekezdése kimondja; 

(e) Er sítsék a koordinált, hatékony és célzott, kereskedelemhez kapcsolódó szakmai 
segítségnyújtási és kapacitásépítési programok eredményességét, ennek keretében használják ki 
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a jelenlegi és jöv beli piacokhoz való hozzáférési lehet ségeket, valamint vizsgálják meg a 
kereskedelem, a környezet és a fejl dés közti összefüggést. 
Ő8. Hajtsák végre a Kereskedelmi Világszervezet tagjai a Dohai Miniszteri Konferencia 
eredményeit, tovább er sítsék a kereskedelemhez kapcsolódó szakmai segítségnyújtást és 
kapacitásépítést, továbbá biztosítsák a fejl d  országok jelent ségteljes, hatékony és teljes 
részvételét a multilaterális kereskedelmi tárgyalásokon úgy, hogy szükségleteik és érdekeik 
kiemelt helyet kapjanak a Kereskedelmi Világszervezet munkaprogramjában. 

Ő9. Aktívan segítsék el  a Riói Alapelveknek megfelel en a vállalati felel sséget és 
számonkérhet séget, többek között a kormányközi megállapodások és intézkedések teljeskör  
fejlesztésével és hatékony végrehajtásával, nemzetközi kezdeményezésekkel, a közszféra és a 
magánszektor közötti partnerségekkel, valamint a megfelel  nemzeti szabályozásokkal, 
továbbá támogassák a vállalati gyakorlatok folyamatos javítását minden országban. 

ő0. Er sítsék a fejl d  országok arra irányuló kapacitásait, hogy ösztönözzék a közszféra és a 
magánszektor kezdeményezéseit, amelyek el mozdítják az országokra és a pénzpiacokra 
vonatkozó információkkal kapcsolatos hozzáférhet ség megkönnyítését, pontosságot, 
id szer séget és teljességet. A multilaterális és regionális pénzintézetek további segítséget 
nyújthatnának e célokra. 

ő1. Er sítsék a regionális kereskedelmi és együttm ködési megállapodásokat a multilaterális 
kereskedelmi rendszerrel összhangban a fejlett, a fejl d  országok és az átalakuló gazdaságú 
országok között, illetve a fejl d  országok körében a nemzetközi pénzintézetek és a regionális 
fejlesztési bankok támogatásával, szükség szerint, azzal a céllal, hogy elérjék a fenntartható 
fejl dés célkit zéseit. 

ő2. Segítsék a fejl d  országokat és az átalakuló gazdaságú országokat a digitális szakadék 
csökkentésében, a digitális lehet ségek megteremtésében, valamint a fejl dés érdekében az 
információs és kommunikációs technológiák által nyújtott lehet ségek kihasználásában a 
technológiák átadásával a kölcsönösen elfogadott feltételek szerint, továbbá pénzügyi és 
szakmai segítség biztosításával; ebben az összefüggésben támogassák az Információs 
Társadalmi Világtalálkozót. 

VI. Egészség és fenntartható fejlődés 

ő3. A „Riói nyilatkozat a környezetr l és a fejl désr l” megállapítja, hogy a fenntartható fej-
l dés középpontjában az emberek állnak, és joguk van az egészséges és termékeny életre, össz-

hangban a természettel. A fenntartható fejl dés céljai csak akkor érhet k el, ha az emberek 
legyengülését okozó betegségek gyakori el fordulása megsz nik, a teljes népesség egészsé-

gének javítása azonban megköveteli a szegénység felszámolását. Sürget  szükség van a rossz 
egészségi állapot okainak, köztük a környezeti okoknak, valamint azok fejl désre gyakorolt 
hatásainak kezelésére, különös tekintettel a n kre és a gyermekekre, valamint a társadalom 
olyan sérülékeny csoportjaira, mint a rokkantak, az id sek és a bennszülött lakosság.  

őŐ. Er sítsék az egészségügyi ellátórendszerek kapacitását annak érdekében, hogy biztosítani 
tudják mindenki számára hatékony, hozzáférhet  és megfizethet  módon az alapvet  
egészségügyi szolgáltatásokat a betegségek megel zése, ellen rzése és kezelése, továbbá a 
környezet-egészségügyi veszélyek csökkentése céljából, összhangban az emberi jogokkal, az 
alapvet  szabadságjogokkal, valamint a nemzeti jogszabályokkal, kulturális és vallási 
értékekkel, figyelembe véve az Egyesült Nemzetek vonatkozó konferenciáinak és csúcs-
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találkozóinak, illetve a Közgy lés rendkívüli ülésszakainak jelentéseit. Ehhez többek között az 
alábbi intézkedések lennének szükségesek minden szinten: 

(a) Integrálják az egészséggel – köztük a lakosság leginkább sérülékeny részének 
egészségével – kapcsolatos ügyeket a szegénység felszámolására és a fenntartható fejl désre 
irányuló stratégiákba, politikákba és programokba; 

(b) Segítsék el  a méltányos és jobb hozzáférést a megfizethet  és hatékony egészségügyi 
ellátó szolgáltatásokhoz, köztük a megel zéshez az egészségügyi rendszer minden szintjén, az 
alapvet  és biztonságos gyógyszerekhez megfizethet  áron, az immunitást biztosító 
szolgáltatásokhoz és a biztonságos oltóanyagokhoz, valamint az orvosi technológiához; 

(c) Nyújtsanak szakmai és pénzügyi segítséget a fejl d  országoknak és az átalakuló 
gazdaságú országoknak az „Egészséget Mindenkinek Stratégia” végrehajtásához, ezen belül a 
fejl déssel járó veszélyekre vonatkozó egészségügyi információs rendszerek és integrált 
adatbázisok fejlesztéséhez; 

(d) Tökéletesítsék az egészségügyi ellátó szolgáltatások keretében az emberi er for-
rásokkal kapcsolatos fejlesztést és gazdálkodást; 

(e) Segítsék el  és fejlesszék a partnerségeket – megfelel képpen az Egyesült Nemzetek 
szervezeteinek bevonásával – az egészségügyi oktatás el mozdítására azzal a célkit zéssel, 
hogy 2010-re globális szinten javuljon az egészségügyi m veltség; 

(f) Dolgozzanak ki programokat és kezdeményezéseket, hogy 201ő-re kétharmaddal 
csökkenjen a csecsem k és az ő éves kor alatti gyermekek halandósága, háromnegyeddel 
csökkenjen az anyasági halandóság a 2000. évi szinthez viszonyítva, továbbá csökkentsék a 
lehet  leggyorsabban a fejlett és fejl d  országok közti és az azokon belüli egyenl tlenségeket, 
külön figyelmet szentelve a lánycsecsem k és -gyermekek sorában tapasztalható aránytalan és 
megel zhet  halandóság kiküszöbölésének; 

(g) Összpontosítsanak a kutatási er feszítésekre és alkalmazzák a kutatási eredményeket a 
legfontosabb közegészségügyi problémákra, különösen azokra, amelyek a lakosság érzékeny és 
sérülékeny részét sújtják, új oltóanyagok kifejlesztésével, az egészséget ér  kockázatoknak való 
kitettség csökkentésével úgy, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz, az oktatáshoz, a 
képzéshez, az orvosi kezeléshez és technológiához való egyenl  hozzáférési lehet ségekre 
építenek és kezelik a rossz egészségi állapot másodlagos hatásait; 

(h) Segítsék el  a hatékony, hagyományos gyógyászati ismeretek és gyakorlatok 
meg rzését, fejlesztését és felhasználását, s ahol lehetséges kombinálják azokat a modern 
gyógyászattal, elismerve azt, hogy a bennszülött és a helyi közösségek a hagyományos 
ismeretek és gyakorlatok rz i, miközben el segítik a hagyományos ismeretek hatékony 
védelmét szükségképpen a nemzetközi joggal összhangban; 

(i) Űiztosítsanak a n k számára egyenl  hozzáférési lehet séget az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz, külön figyelmet szentelve az anyasági és sürg sségi szülészeti ellátásra; 

(j) Foglalkozzanak hatékonyan minden érintett korú egyén esetében az egészséges életvitel 
el segítésével, beleértve a reprodukciós és a szexuális egészséget, összhangban azokkal a 
vállalásokkal és eredményekkel, amelyeket az Egyesült Nemzetek közelmúltban megtartott 
konferenciái és csúcstalálkozói fogadtak el, így többek között a Világértekezlet a 
Gyermekekért, az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejl dés Konferenciája, a Nemzetközi 
Népesedési és Fejl dési Konferencia, a Szociális Fejl dési Világtalálkozó, valamint a 
Negyedik Világkonferencia a N kr l, illetve összhangban az ezekre vonatkozóan készült 
felülvizsgálatokkal és jelentésekkel; 
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(k) Indítsanak olyan megfelel  nemzetközi kapacitásépít  kezdeményezéseket, amelyek 

keretében értékelik az egészség és a környezet közötti kapcsolatokat és a megszerzett tudást 
felhasználva hatékonyabb nemzeti és regionális politikai válaszintézkedéseket alakítanak ki az 
emberi egészséget érint  környezeti veszélyekre; 

(l) Adják át és terjesszék kölcsönösen elfogadott feltételek mellett – többek között a köz-

szféra és a magánszektor közötti, több ágazatra kiterjed  partnerségek keretében – a bizton-

ságos ivóvízhez, a közegészségügyi ellátáshoz, a hulladékgazdálkodáshoz szükséges techno-

lógiákat a vidéki és városi területek számára a fejl d  országokban és az átalakuló gazdaságú 
országokban, nemzetközi pénzügyi támogatással, figyelembe véve az egyes országok sajátos 
feltételeit és a nemek közti egyenl séget, ezen belül a n k sajátos technológiai igényeit; 

(m) Er sítsék meg és támogassák a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és az Egészségügyi 
Világszervezet programjait, amelyek célja a foglalkozásból ered  halálesetek, sérülések és 
megbetegedések csökkentése, valamint – a közegészségügy és az oktatás támogatásának egyik 
eszközeként – a munkaegészségügy összekapcsolása a közegészségügy támogatásával; 

(n) Javítsák mindenki számára az elégséges, biztonságos, kulturális szempontból 
elfogadható és táplálkozási szempontból kielégít  élelmiszer elérhet ségét és 
hozzáférhet ségét, er sítsék a fogyasztói egészségvédelmet, foglalkozzanak a mikroelemek 
hiányának problémájával, továbbá hajtsák végre a meglév , nemzetközileg elfogadott 
kötelezettségvállalásokat, az érintett normákat és útmutatókat; 

(o) Dolgozzanak ki vagy fejlesszenek tovább, ahol szükséges, megel z , támogató és 
gyógyító programokat az olyan nem fert z  betegségek és állapotok kezelésére, mint a szív- és 
érrendszeri betegségek, rák, cukorbetegség, krónikus légz szervi betegségek, sérülések, 
er szak, mentális egészségi problémák és az ezekkel kapcsolatos kockázati tényez k, így 
többek között az alkoholfogyasztás, a dohányzás, az egészségtelen étrend és a fizikai 
tevékenység hiánya; 
őő. Hajtsák végre a megállapított id kereteken belül a Közgy lés 26. rendkívüli ülésszakán 
elfogadott „HIV/AIDS Kötelezettségvállalási Nyilatkozat”-ban foglalt valamennyi 

kötelezettségvállalást, kiemelve különösen a HIV megbetegedések 2ő%-os csökkentését a 1ő-

2Ő év közötti életkorú fiatal férfiak és n k körében a leginkább érintett országokban 200ő-re, 

világviszonylatban pedig 2010-re, továbbá a malária, a tuberkulózis és más betegségek 
leküzdését, többek között az alábbi intézkedésekkel: 

(a) Nemzeti megel z  és kezelési stratégiák, regionális és nemzetközi együttm ködési 
intézkedések végrehajtásával, valamint nemzetközi kezdeményezések kidolgozásával a 
HIV/AIDS következtében árván maradt gyermekek speciális megsegítésére; 

(b) „Az AIDS, a tuberkulózis és a malária leküzdésére létrehozott Globális Alap” 
támogatásához elegend  forrás biztosítására vállalt kötelezettségek teljesítésével, egyúttal 
el segítve azon országok hozzáférését az Alaphoz, amelyeknek erre leginkább szükségük van; 

(c) A dolgozók egészségének védelmével és a foglalkoztatási biztonság el segítésével, 
többek között úgy, hogy a munkahelyi körülmények javítása érdekében figyelembe veszik, 
megfelel képpen, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a HIV/AIDS-re és a munka világára 
vonatkozó önkéntes gyakorlati kódexét; 

(d) Elegend  állami pénzforrás mozgósításával és a magánszférából származó források 
ösztönzésével a szegények olyan betegségeinek kutatására és az ezzel kapcsolatos 
fejlesztésekre, mint a HIV/AIDS, a malária, a tuberkulózis; e források orvosbiológiai és 
egészségügyi kutatásokra, valamint új oltóanyagok és gyógyszerek kifejlesztésére fordításával.  
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ő6. űsökkentsék a légz szervi megbetegedéseket és a leveg szennyezés okozta más, 
egészségre gyakorolt hatásokat, különös figyelemmel a n kre és a gyermekekre, az alábbi 
intézkedésekkel: 

(a) Regionális és nemzeti programokkal, köztük a közszféra és a magánszektor közötti 
partnerségek er sítésével, szakmai és pénzügyi támogatást nyújtva a fejl d  országoknak; 

(b) A benzin ólomadalék beszüntetésének támogatásával; 
(c) A kibocsátások csökkentésére irányuló er feszítések er sítésével és támogatásával 

tisztább üzemanyagok és modern szennyezés ellen rzési technikák felhasználásán keresztül; 
(d) A fejl d  országok megsegítésével a vidéki közösségek számára a megfizethet  ener-

gia biztosítása terén, különösen a f zés és f tés céljára felhasznált – a n k és a gyermekek 
egészségére ható – hagyományos tüzel anyag forrásoktól való függ ség csökkentése érdekében. 
ő7. Szüntessék meg az ólom használatát az ólomtartalmú festékek esetében, valamint az 

embereket fenyeget  többi veszélyforrást, továbbá tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy 
megel zzék különösen a gyermekek ólomnak való kitettségét, er sítsék a monitorozásra és 
felügyeletre irányuló er feszítéseket, valamint az ólommérgezés kezelését. 

VII. A kis fejlődő szigetállamok fenntartható fejlődése 

ő8. A kis fejl d  szigetállamok különleges esetet alkotnak mind a környezet, mind a fejl dés 
szempontjából. Űár ezen államok továbbra is élenjárnak az országaikban fenntartható fejl dés 
felé vezet  úton, azonban mind több korlátba ütköznek a „Feladatok a XXI. századra” 
programban, „A kis fejl d  szigetállamok fenntartható fejl désér l szóló cselekvési 
programban”, valamint a Közgy lés huszonkettedik rendkívüli ülésszakán elfogadott 
határozatokban világosan megjelölt kedvez tlen tényez k összjátéka következtében. Ezért 
többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Gyorsítsák fel a űselekvési Program nemzeti és regionális végrehajtását megfelel  
pénzügyi források biztosításával, többek között a Globális Környezeti Alap központi 
támogatási területein, a környezeti szempontból megfelel  technológiák átadásán és a 
kapacitásépítésre biztosított segítségnyújtáson keresztül, a nemzetközi közösség részér l; 

(b) Folytassák a fenntartható halgazdálkodás megvalósítását és javítsák a halászat pénzügyi 
megtérülését megfelel képpen támogatva, illetve meger sítve az olyan érintett regionális 
halgazdálkodási szervezeteket, mint a közelmúltban létrehozott Karibi Regionális Halászati 
Mechanizmus, valamint az olyan megállapodásokat, mint az „Egyezmény a nyugat- és közép-

csendes-óceáni térség jelent s mértékben vándorló halállományainak meg rzésér l és az 
azokkal való gazdálkodásról”; 

(c) Nyújtsanak segítséget a kis fejl d  szigetállamoknak többek között konkrét 
kezdeményezések kidolgozásával partmenti területeik és kizárólagos gazdasági övezeteik, 
valamint a kontinentális talapzat (illetve, ahol helyénvaló, a partvonaltól számított 200 
mérföldön túli kontinentális talapzat) fenntartható módon történ  lehatárolásában és azokon a 
gazdálkodás fenntartható módon történ  folytatásában, továbbá megfelel  regionális 
gazdálkodási kezdeményezések kidolgozásával az Egyesült Nemzetek Tengerjogi 
Egyezményéhez, valamint az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának regionális 
tengeri programjaihoz kapcsolódóan; 

(d) Űiztosítsanak támogatást többek között kapacitásépítéshez az alábbiak kidolgozására és 
további végrehajtására: 
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(i) Kis fejl d  szigetállamokra vonatkozó külön részek a tengeri és partmenti biológiai 
sokféleséggel foglalkozó munkaprogramokban; 

(ii) Édesvíz programok a kis fejl d  szigetállamok számára többek között a Globális 
Környezeti Alap központi támogatási területeinek segítségével; 

(e) Hatékonyan csökkentsék, el zzék meg és ellen rizzék a hulladékképz dést és a 
szennyezést, valamint azok egészségre gyakorolt hatásait 200Ő-re olyan kezdeményezések 
elindításával, amelyek célja az, hogy a kis fejl d  szigetállamok területén végrehajtsák a 
„Globális cselekvési programot a tengeri környezet védelmére a szárazföldön végzett 
tevékenységekkel szemben”; 

(f) Tegyenek lépéseket annak biztosítására, hogy a kis nemzetgazdaságok kereskedelmére 
vonatkozóan a Kereskedelmi Világszervezet keretében tervezett munkaprogram jelenlegi 
tárgyalásai és kidolgozása során kell  mértékben tekintettel vannak a kis fejl d  
szigetállamokra, amelyek a Dohai fejlesztési feladatterv értelmében súlyos strukturális 
hátrányokkal küszködnek a globális gazdaságba való bekapcsolódás terén; 

(g) Dolgozzanak ki közösségen alapuló kezdeményezéseket a fenntartható idegenforgalom 
érdekében 200Ő-re, továbbá építsék ki azokat a kapacitásokat, amelyek az idegenforgalmi 
termékválaszték növeléséhez szükségesek, miközben védik a kultúrát és a hagyományokat, s 
hatékonyan meg rzik a természeti er forrásokat és folytatják az azokkal való gazdálkodást; 

(h) Terjesszék ki a segítségnyújtást a kis fejl d  szigetállamok számára a helyi 
közösségek, valamint a kis fejl d  szigetállamok megfelel  nemzeti és regionális szervezetei 
támogatására az átfogó veszély- és kockázatkezelés, a katasztrófák megel zése, mérséklése és 
az azokra való felkészültség céljára, továbbá nyújtsanak segítséget a katasztrófák, a széls séges 
id járási események és más szükséghelyzetek következményeinek enyhítéséhez; 

(i) Támogassák a gazdasági, társadalmi és környezeti sérülékenységet mér  indexek és a 
kapcsolódó indikátorok – mint a kis fejl d  szigetállamok fenntartható fejl désének megva-

lósítását szolgáló eszközök – véglegesítését és ezt követ en azok miel bbi operatív alkal-

mazását; 
(j) Nyújtsanak segítséget a kis fejl d  szigetállamoknak a megfelel  er források és 

partnerségek mozgósításához, amelyek az éghajlatváltozás, a tengerszint emelkedés és az 
éghajlat változékonysága miatti káros hatásokkal kapcsolatos alkalmazkodási igényekhez 
szükségesek, illetve ahol alkalmazható, az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye alapján vállalt kötelezettségekkel összhangban; 

(k) Támogassák a kis fejl d  szigetállamok er feszítéseit a szellemi tulajdonjogokkal 
összefügg  eljárási rend megvalósításához szükséges kapacitások és intézményi rendszerek 
kiépítésében. 
ő9. Támogassák a kis fejl d  szigetállamok fenntartható fejl déséhez szükséges alkalmas, 
megfizethet  és környezeti szempontból megfelel  energiaszolgáltatások elérhet ségét többek 
között: 

(a) Az energiaellátásra és -szolgáltatásokra irányuló folyamatban lév  er feszítések 
er sítésével, illetve újak támogatásával 200Ő-re, többek között az Egyesült Nemzetek 
rendszerén és a partnerségi kezdeményezéseken keresztül; 

(b) Az energiaforrások, köztük az shonos és megújuló energiaforrások hatékony 
felhasználásának fejlesztésével és el segítésével, valamint a kis fejl d  szigetállamok 
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továbbképzési, m szaki know-how és a nemzeti intézmények er sítésére irányuló 
kapacitásainak kiépítésével az energiagazdálkodás területén. 
60. Nyújtsanak támogatást a kis fejl d  szigetállamok számára kapacitásfejlesztéshez, továbbá 
ahhoz, hogy er sítsék: 

(a) Az egészségügyi ellátási szolgáltatásokat az egészségügyi ellátáshoz való méltányos 
hozzáférés el segítésére; 

(b) Az egészségügyi rendszereket, hogy a szükséges gyógyszerek és technológia 
fenntartható és megfizethet  módon álljon rendelkezésre a fert z  és nem fert z  betegségek, 
különösen a HIV/AIDS, a tuberkulózis, a cukorbetegség, a malária és a dengue-láz leküzdésére 
és ellen rzésére; 

(c) A hulladék és a szennyezés csökkentésére és kezelésére irányuló er feszítéseket, 
valamint a víz és közegészségügyi szolgáltatások biztosítását szolgáló rendszerek 
karbantartására és kezelésére a kapacitások kiépítését a vidéki és városi területeken egyaránt; 

(d) A szegénység felszámolását célzó kezdeményezések végrehajtását szolgáló 
er feszítéseket, amelyeket e dokumentum II. része ismertetett. 
61. Végezzék el a kis fejl d  szigetállamok fenntartható fejl désér l szóló Űarbados-i 

űselekvési Program végrehajtásának teljes és átfogó felülvizsgálatát 200Ő-ben, összhangban a 
Közgy lés S-22/2 számú határozatában foglalt rendelkezésekkel, továbbá ebben az 
összefüggésben forduljanak felhívással a Közgy léshez annak ötvenhetedik ülésszakán, hogy 
foglalkozzon egy nemzetközi találkozó összehívásával a kis fejl d  szigetállamok fenntartható 
fejl dése érdekében. 

VIII. Fenntartható fejlődés Afrika számára 

62. Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejl dés Konferenciája óta a fenntartható fejl dés 
továbbra is megfoghatatlan maradt számos afrikai ország számára. A szegénység nagy kihívás 
maradt és a kontinens országainak többsége nem tudott teljes mértékben részesedni a globa-

lizáció lehet ségeib l, amely tovább súlyosbította a kontinens marginalizálódását. Afrika fenn-

tartható fejl désre irányuló er feszítéseit jelent s mértékben akadályozták konfliktusok, a nem 
kell  mérték  beruházások, a korlátozott piacra jutási lehet ségek és az ellátói oldalról jelent-
kez  korlátok, a fenntarthatatlan adósságterhek, a régóta csökken  hivatalos fejlesztési segélye-

zési szintek, valamint a HIV/AIDS hatása. A Fenntartható Fejl dés Világtalálkozónak újra 
életre kell keltenie a nemzetközi közösség kötelezettségvállalását e sajátságos kihívások keze-

lésére és egy új jöv képet foganatosítani a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtására 
irányuló, Afrikában megvalósítandó konkrét intézkedések alapján. Az „Új Partnerség Afrika 
Fejl déséért” (NEPAD) az afrikai vezet k által elfogadott, Afrika népeinek tett kötelezett-

ségvállalását jelenti. Ennek keretében elismerik azt, hogy az afrikai országok közötti, valamint 
a köztük és a nemzetközi közösség közötti partnerségek kulcsfontosságú elemei egy mindenki 
által elfogadott és közös jöv képnek a szegénység felszámolására, továbbá ennek célja az, hogy 
országaikat mind egyénileg, mind együttesen a fenntartott gazdasági fejl dés és a fenntartható 
fejl dés útján indítsák el, miközben a világ gazdaságának és közösségének aktív résztvev i. Ez 
keretet biztosít a kontinensen a fenntartható fejl désre valamennyi afrikai nép számára. A 
nemzetközi közösség üdvözli a NEPAD létrejöttét, és támogatásáról biztosítja az abban foglalt 
jöv kép megvalósítását többek között a Dél-Dél együttm ködésb l adódó el nyök 
hasznosításával, amit egyebek mellett a „Tokiói Nemzetközi Konferencia Afrika Fejl désér l” 
is támogatott. Támogatásáról biztosítja továbbá a többi jelenleg létez  fejlesztési keretet, 
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amelyeket az afrikai országok sajátjuknak tekintenek és maguk irányítanak nemzeti szinten, és 
amelyek a szegénység csökkentésére irányuló stratégiákban, ezen belül a szegénység 
csökkentésére irányuló stratégiai tanulmányokban testesülnek meg. A fenntartható fejl dés 
eléréséhez többek között az alábbi intézkedések szükségesek minden szinten: 

(a) Hozzanak létre regionális, szubregionális, nemzeti és helyi szinteken olyan támogató 
környezetet, amely lehet vé teszi a fenntartott gazdasági növekedés és a fenntartható fejl dés 
megvalósítását, támogassák a békére, a stabilitásra, a biztonságra irányuló afrikai 
er feszítéseket, továbbá a konfliktusok megoldását és megel zését, a demokráciát, a jó 
kormányzást, az emberi jogok és az alapvet  szabadságjogok, köztük a fejl désre és a nemek 
egyenl ségére vonatkozó jogok tiszteletben tartását; 

(b) Támogassák a NEPAD keretében elfogadott és más regionális és szubregionális 
er feszítésekben foglalt jöv képek megvalósítását többek között finanszírozással, szakmai 
együttm ködéssel és intézményi együttm ködéssel, valamint emberi és intézményi 
kapacitásépítéssel regionális, szubregionális és nemzeti szinteken, összhangban a szegénység 
csökkentésére és a fenntartható fejl désre irányuló nemzeti politikákkal, programokkal, 
valamint az egyes nemzetek által sajátjuknak tekintett és maguk által irányított olyan 

stratégiákkal, amelyeket, ahol az alkalmazható, a szegénység csökkentésére irányuló stratégiai 
tanulmányok tartalmaznak; 

(c) Támogassák a technológia fejlesztését, átadását és terjesztését Afrika számára és 
fejlesszék tovább az afrikai kiválóság-központokban rendelkezésre álló technológiát és tudást; 

(d) Támogassák az afrikai országokat olyan hatékony tudományos és technológiai 
intézmények és kutatási tevékenységek kialakításában, amelyek alkalmassá teszik ket 
világszínvonalú technológiák kifejlesztésére és azok adaptálására; 

(e) Támogassák nemzeti programok és stratégiák kidolgozását az oktatás el segítése 
céljából a szegénység csökkentésére az egyes nemzetek által sajátjuknak tekintett és maguk 
által irányított stratégiák keretében, továbbá er sítsék az oktatás területén tevékenyked  
kutatóintézeteket ezáltal növelve azok képességet, hogy maradéktalanul támogathassák az 
oktatáshoz kapcsolódó, nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok elérését, köztük a 
Millenniumi Nyilatkozatban foglalt célokét, amelyek értelmében biztosítják, hogy 201ő-re a 

gyermekek mindenütt – a fiúk és a lányok egyaránt – képesek lesznek az általános iskola teljes 
mérték  elvégzésére, valamint a fiúknak és a lányoknak egyenl  esélyük lesz az oktatás minden 
szintjére való bejutásra a nemzeti igényeknek megfelel en; 

(f) Növeljék az afrikai országok ipari termelékenységét, az ipari termelés sokoldalúságát és 
versenyképességét a fenntartható fejl dés támogatásához kulcsfontosságú infrastruktúra, a 
technológia hozzáférhet sége, a kutatóközpontok közötti hálózatépítés, az exporttermékekkel 
kapcsolatban a hozzáadott érték el állítása, a szakértelem fejlesztése, a piacra jutás er sítése 
érdekében nyújtott pénzügyi és technológiai támogatások kombinálásával; 

(g) Növeljék az ipari ágazat, különösen a bányászat, az ásványi anyagokkal és a fémekkel 
kapcsolatos tevékenység hozzájárulását Afrika fenntartható fejl déséhez, a beruházásokat von-

zó és el segít  környezet megteremtése céljából támogatva a hatékony és átlátható szabályozási 
és gazdálkodási keretek kifejlesztését, a hozzáadott érték el állítását, a széleskör  részvételt, a 
társadalmi és a környezeti felel sséget, valamint a piacokhoz való fokozott hozzáférést; 

(h) Űiztosítsanak pénzügyi és szakmai támogatást az afrikai országok kapacitásának er -

sítésére ahhoz, hogy vállalkozhassanak a fenntartható fejl dés érdekében a környezetvédelem 
terén a szabályozáspolitikai és intézményi reformra, valamint vállalkozhassanak a környezeti 
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hatásvizsgálatokra, továbbá ahhoz, hogy megfelel képpen tárgyalhassanak a multilaterális 
környezetvédelmi megállapodásokról, illetve végrehajthassák azokat; 

(i) Dolgozzanak ki projekteket, programokat és partnerségeket az érdekelt felekkel, és 
mozgósítsanak er forrásokat ahhoz, hogy hatékonyan megvalósítható legyen a „Tengeri és 
Partmenti Környezet Védelmének és Fejlesztésének Afrikai Folyamata” keretében elért 
eredmény; 

(j) Foglalkozzanak hatékonyan Afrika energia problémáival, többek között az alábbi 
kezdeményezéseken keresztül: 

(i) Hozzanak létre és támogassanak programokat, partnerségeket és kezdeményezéseket, 
hogy támogassák Afrika er feszítéseit a NEPAD energiával kapcsolatos célkit zéseinek 
végrehajtására, amelyek alapján megoldást kell találni az energiához való hozzáférés 
biztosítására az afrikai lakosság legalább 3ő százaléka számára 20 éven belül, 
különösen a vidéki területeken; 

(ii) Támogassák más energiaügyi kezdeményezések megvalósítását, köztük a földgáz 
tisztább és hatékonyabb felhasználásának és a megújuló energiák fokozottabb 
felhasználásának támogatását, továbbá támogassák az energiahatékonyságot és a fejlett 
energiatechnológiákhoz, köztük a tisztább fosszilis tüzel anyagok felhasználásának 
technológiáihoz való hozzáférést, különösen a vidéki és a külvárosi területeken; 

(k) Nyújtsanak segítséget az afrikai országoknak abban, hogy megfelel  er forrásokat 
tudjanak mozgósítani az éghajlatváltozás, a széls séges id járási események, a tengerszint 
emelkedés és az éghajlati változékonyság káros hatásaival kapcsolatos alkalmazkodási 
igényeikhez, valamint nyújtsanak segítséget a nemzeti éghajlatváltozási stratégiák és 
mérséklési programok kidolgozásához, továbbá folytassák azokat az intézkedéseket, 
amelyekkel mérsékelhet k az éghajlatváltozás Afrikára gyakorolt káros hatásai, összhangban 
az Egyesült Nemzetek Éghajlatváltozási Keretegyezményével; 

(l) Támogassák Afrika er feszítéseit megfizethet  közlekedési rendszerek és infrastruktúra 
fejlesztésére, amelyek el segítik a fenntartható fejl dést és az összeköttetést Afrikában; 

(m) A fenti Ő2. bekezdéshez kapcsolódóan kezeljék az afrikai hegyvidéki közösségeket 
sújtó szegénység problémáját; 

(n) Űiztosítsanak pénzügyi és szakmai támogatást az erd telepítésre és újraerd sítésre 
Afrikában és a fenntartható erd gazdálkodáshoz szükséges kapacitás kiépítésére, beleértve az 
erd irtással szembeni küzdelmet és az erdészeti ágazat politikai és jogi keretének javítását. 
63. Támogassák pénzügyileg és szakmailag Afrika er feszítéseit „A sivatagosodás elleni 
küzdelemr l szóló egyezmény” nemzeti szinten történ  végrehajtására, megfelel képpen az 
shonos ismeretrendszereknek a föld- és természeti er forrás-gazdálkodási gyakorlatba történ  

integrálására, a vidéki közösségeknek nyújtott helyszíni tanácsadási szolgálatok javítására, 
továbbá a jobb föld- és vízgy jt  gazdálkodási gyakorlatok el segítésére, többek között olyan 
jobb mez gazdasági gyakorlatok segítségével, amelyek kezelik a földterületek degradációját, 
annak érdekében, hogy fejlesszék a nemzeti programok végrehajtásához szükséges kapacitást.  

6Ő. Mozgósítsanak pénzügyi és más támogatást olyan egészségügyi rendszerek kifejlesztésére 
és meger sítésére, amelyek célja: 

(a) Az egészségügyi ellátó szolgáltatásokhoz való méltányos hozzáférés el segítése; 
(b) A szükséges gyógyszerek és technológia hozzáférhet vé tétele fenntartható és 

megfizethet  módon a fert z  betegségek, köztük a HIV/AIDS, a malária, a tuberkulózis és a 
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trypanosomiasis, valamint a nem fert z  betegségek, köztük a szegénység által el idézett 
betegségek leküzdésére és ellen rzésére; 

(c) Gyógyászattal és gyógyászati kiegészít  tevékenységgel foglalkozó személyzettel 
kapcsolatos kapacitásépítés; 

(d) Az shonos gyógyászati ismeretek, ezen belül megfelel képpen, a hagyományos 
orvosságok támogatása; 

(e) Az Ebola betegség kutatása és kezelése. 
65. Foglalkozzanak hatékonyan a természeti katasztrófákkal és a konfliktusokkal, beleértve 
azok emberekre gyakorolt és környezeti hatásait, felismerve azt, hogy Afrikában a konfliktusok 
akadályozták, illetve számos esetben ellehetetlenítették a fenntartható fejl dést célzó 
eredményeket és er feszítéseket úgy, hogy azoknak a társadalom legsérülékenyebb tagjai, 
különösen a n k és a gyermekek voltak a leginkább érintett áldozatai, s ezért az alábbi 
er feszítésekre és kezdeményezésekre van szükség minden szinten: 

(a) Biztosítsanak pénzügyi és szakmai segítséget az afrikai országok kapacitásai, köztük az 
intézményi és az emberi kapacitások er sítésére, helyi szinten is, a hatékony katasztrófakezelés 
érdekében, beleértve a megfigyel  és a korai riasztó rendszereket, az értékeléseket, a 
megel zést, a készültséget, a válaszintézkedéseket és a helyreállítást; 

(b) Nyújtsanak támogatást az afrikai országoknak, hogy természeti katasztrófák és 
konfliktusok esetén jobban tudják biztosítani az emberek átköltöztetését és rendelkezzenek 

gyors válaszintézkedéseket lehet vé tev  mechanizmusokkal; 
(c) Támogassák Afrika er feszítéseit a konfliktusok megel zésére, megoldására, 

kezelésére és mérséklésére, valamint a kialakuló konfliktus helyzetekre való korai 
válaszintézkedésekre, hogy elkerüljék a tragikus humanitárius következményeket; 

(d) Űiztosítsanak támogatást a menekülteket befogadó országoknak az infrastruktúra és – 

az ökológiai rendszereket és él helyeket is magában foglaló – környezet helyreállítására, 
amelyek a menekültek fogadása és elhelyezése során kárt szenvedtek. 
66. Segítsék el  a vízkészletek integrált fejlesztését és optimalizálják a felvízi és az alvízi 
területeken ebb l nyerhet  el nyöket, a vízkészletek fejlesztését és az azokkal való hatékony 
gazdálkodást minden vízhasználati módra, valamint a vízmin ség és a vízi ökológiai 
rendszerek védelmét, többek között minden szinten az alábbiakra vonatkozó 
kezdeményezéseken keresztül: 

(a) Űiztosítsák a hozzáférést az ivóvízhez, a higiénés oktatáshoz, a jobb közegészségügyi 
ellátáshoz és a hulladékgazdálkodáshoz a háztartások szintjén a vízellátás és a közegészségügy 
területén megvalósuló köz- és magánberuházásokat ösztönöz  és a szegények szükségleteinek 
els bbséget adó kezdeményezésekkel a kormányok által biztosított stabil és átlátható nemzeti 
szabályozási keretek között, miközben tiszteletben tartják a helyi feltételeket, bevonják 
valamennyi érdekelt felet, valamint figyelemmel kísérik a közintézmények és a 
magántársaságok teljesítményét és javítják ezek számonkérhet ségét; továbbá fejlesszék a 
kritikus vízellátási, a hálózati és a vízkezelési infrastruktúrát, építsék ki a víz- és 
közegészségügyi szolgáltatások karbantartási és kezelési rendszereinek kapacitását, a vidéki és 
a városi területeken egyaránt; 

(b) Dolgozzanak ki és hajtsanak végre integrált folyóvölgy- és vízgy jt -gazdálkodási 
stratégiákat és terveket minden jelent sebb víztestre vonatkozóan, összhangban a fenti 2ő. 
bekezdéssel; 
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(c) Er sítsék az adatgy jtéssel és feldolgozással, a tervezéssel, a kutatással, a 
monitorozással, az értékeléssel és a jogérvényesítéssel, valamint a vízkészlet-gazdálkodási 
eljárásokkal kapcsolatos regionális, szubregionális és nemzeti kapacitásokat; 

(d) Védjék a vízkészleteket – beleértve a talajvizet és a vizes területek ökológiai 
rendszereit  – a szennyezéssel szemben, továbbá rendkívül súlyos vízhiány esetén támogassák a 
vízkészletek nem hagyományos el állítására irányuló er feszítéseket, köztük a tengervíz 
energiatakarékos, költséghatékony és fenntartható sótalanítását, az es vízgy jtést és a víz 
újrahasznosítását. 
67. Érjenek el jelent sen nagyobb fenntartható mez gazdasági termelékenységet és élelmiszer-
biztonságot az elfogadott millenniumi fejlesztési célok, köztük a Millenniumi Nyilatkozatban 
foglaltak megvalósításának el mozdításával, különösen annak érdekében, hogy 201ő-re felére 
csökkentsék az éhez k arányát, többek között az alábbi kezdeményezésekkel minden szinten: 

(a) Támogassák az afrikai országok nemzeti politikáinak és programjainak, köztük kutatási 
programjainak és fejlesztési terveinek kidolgozását és végrehajtását ahhoz, hogy az egyes 
országok igényeinek megfelel en megújítsák mez gazdasági ágazatukat, fenntarthatóan 
fejlesszék halgazdaságaikat, valamint növeljék a befektetéseket az infrastruktúrába, a 
technológiába és a tanácsadó szolgáltatásokba. El kell érni, hogy 200ő-re folyamatban legyen 

az afrikai országokban a szegénység felszámolásával foglalkozó nemzeti programjaikhoz 
kapcsolódóan az élelmiszerbiztonsági stratégiák kidolgozása és végrehajtása; 

(b) Segítsék el  és támogassák azon er feszítéseket és kezdeményezéseket, amelyek célja a 
földbirtokhoz való méltányos hozzáférés biztosítása és az er forrással kapcsolatos jogok és 
felel sségek tisztázása a törvényességet tiszteletben tartó és a nemzeti törvényekben rögzített, 
földdel és birtokkal kapcsolatos reformfolyamatok keretében, valamint a hitelhez való 
hozzáférés biztosítása mindenki, de különösen a n k számára, oly módon, hogy lehet vé tegyék 

a gazdasági és társadalmi képességek er sítését és a szegénység felszámolását éppúgy, mint a 
föld hatékony és ökológiai szempontból megfelel  használatát, továbbá lehet vé tegyék a n i 
termel k számára azt, hogy döntéshozókká és tulajdonosokká váljanak az ágazatban, beleértve 
a föld öröklésének jogát is; 

(c) Javítsák az áruk, ezen belül az afrikai országokból, különösen a legkevésbé fejlett 
országokból származó áruk piacra jutását – a Kereskedelmi Világszervezet keretében folyó 
tárgyalások kimenetelének el feltételezése nélkül – a Dohai Miniszteri Nyilatkozat, valamint 

kedvezményekkel foglalkozó megállapodások keretében; 
(d) Űiztosítsanak támogatást az afrikai országoknak a regionális kereskedelem és gazdasági 

integráció javítására az afrikai országok között. Tegyék vonzóvá és fokozzák a regionális piaci 
infrastruktúrába történ  beruházást; 

(e) Támogassák az állatállomány fejlesztésére irányuló programokat, amelyek célja az 
állatok betegségeinek progresszív és hatékony ellen rzése. 
68. Érjék el a vegyi anyagokkal való megfelel  gazdálkodást, külön figyelmet fordítva a 
veszélyes vegyi anyagokra és hulladékokra, többek között olyan kezdeményezésekkel, 
amelynek révén segítséget nyújtanak az afrikai országoknak nemzeti vegyianyag összesítések, 
regionális és nemzeti keretek és stratégiák kidolgozásához a vegyianyag gazdálkodásban, 
valamint vegyianyagokkal kapcsolatos központok létesítéséhez. 

69. Hidalják át a digitális szakadékot és teremtsenek digitális lehet ségeket az 
infrastruktúrához való hozzáférés, a technológia átadás és alkalmazás vonatkozásában Afrika 
számára kidolgozott integrált kezdeményezésekkel. Teremtsenek meg egy olyan támogató 
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környezetet, amely vonzza a beruházásokat, felgyorsítja a jelenlegi és az új programokat és 
projekteket a fontos intézmények összekapcsolására, valamint ösztönzi az információközl  
technológiák alkalmazását a kormányzati és kereskedelmi programokban és a nemzetgazdasági 
és társadalmi élet más területein. 

70. Támogassák Afrika er feszítéseit fenntartható idegenforgalom megvalósítására, amely 
hozzájárul a társadalmi, a gazdasági és az infrastrukturális fejl déshez az alábbi intézkedéseken 
keresztül: 

(a) Projektek végrehajtása helyi, nemzeti és szubregionális szinten, külön hangsúlyozva 
olyan afrikai idegenforgalmi termékek piacosítását, mint a kaland-turizmus, az ökoturizmus és 
a kulturális turizmus; 

(b) Nemzeti és országhatárokon átnyúló természetvédelmi területek létesítése és 
támogatása – összhangban az ökológiai rendszereken alapuló megközelítéssel – az ökológiai 
rendszerek meg rzésének el segítése céljából, valamint a fenntartható idegenforgalom 

el mozdítása céljából; 
(c) A természeti er forrás-gazdálkodással és az ökoturizmussal kapcsolatban a helyi 

hagyományok és kultúrák tiszteletben tartása, az shonos ismeretek felhasználásának 
el segítése; 

(d) Segítségnyújtás a vendégfogadással foglalkozó közösségeknek idegenforgalmi projekt-

jeik menedzselésében, hogy azok a lehet  legnagyobb mértékben hasznukra legyenek, miköz-

ben korlátozzák a hagyományaikat, a kultúrájukat és környezetüket ér  negatív hatásokat; 
(e) Támogassák Afrika biológiai sokféleségének meg rzését, összetev inek fenntartható 

használatát, valamint a genetikai források hasznosításából származó el nyök igazságos és 
méltányos megosztását, összhangban az országok kötelezettségvállalásaival a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos olyan egyezmények keretében, mint az „Egyezmény a biológiai 
sokféleségr l”, az „Egyezmény a veszélyeztetett vadon él  állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelmér l”, valamint a biológiai sokféleségr l szóló regionális megállapodások. 
71. Támogassák az afrikai országokat a Habitat Program és az Isztambuli Nyilatkozat megva-

lósítására irányuló er feszítéseikben olyan kezdeményezéseken keresztül, amelyek célja a fenn-

tartható városfejlesztéssel és az emberi településekkel kapcsolatos nemzeti és helyi intézményi 
kapacitások er sítése; nyújtsanak támogatást a megfelel  lakóhely és az alapvet  szolgáltatások 
biztosításához, valamint hatékony és eredményes kormányzati rendszer kialakításához a 
városokban és más emberi településeken, továbbá er sítsék meg, többek között az Egyesült 
Nemzetek Emberi Települések Programja és az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi 
Programja által irányított „Vizet az afrikai városok számára” elnevezés  programot. 

IX. Egyéb regionális kezdeményezések 

72. Az Egyesült Nemzetek más régióiban, valamint regionális, szubregionális és régiók határán 
átível  fórumok keretében fontos kezdeményezéseket dolgoztak ki a fenntartható fejl dés 
el mozdítására. A nemzetközi közösség üdvözli ezeket az er feszítéseket és az eddig elért 
eredményeket, és cselekvésre szólít fel minden szinten ezek továbbfejlesztésére, miközben 
ösztönzi ezekre vonatkozóan a régióközi, a régiókon belüli és a nemzetközi együttm ködést, 
továbbá támogatásáról biztosítja ezek továbbfejlesztését és megvalósítását az egyes régiók 
országai által. 
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A. Fenntartható fejlődés Latin-Amerikában és a Karib-tengeri térségben 

73. A „Kezdeményezés a fenntartható fejl désr l a latin-amerikai és karib-tengeri térségre” egy 
olyan vállalkozás e térség vezet i részér l, amely – miközben épít a 2001 októberében Rio de 

Janeiróban jóváhagyott „Johannesburg-2002 felé vezet  úton” elnevezés  cselekvési programra 
– elismeri a fenntartható fejl dés irányába tett regionális intézkedések jelent ségét és 
számításba veszi a régió egyedi sajátosságait, közösen elfogadott jöv képét és kulturális 
sokféleségét. űélja konkrét intézkedések elfogadása a fenntartható fejl dés olyan különböz  
területein, mint a biológiai sokféleség, a vízkészletek, a sérülékenység, a fenntartható városok, 
a társadalmi vonatkozások (beleértve az egészséget és a szegénységet), a gazdasági 
vonatkozások (beleértve az energiát), valamint az intézményi megoldások (beleértve a 
kapacitásépítést, az indikátorokat és a társadalmi részvételt), számításba véve a fenntartható 
fejl déssel kapcsolatos etikát. 

74. A Kezdeményezés a régió országai között olyan intézkedések kidolgozását vetíti el re, 
amelyek el segíthetik a Dél-Dél együttm ködést és amelyek számíthatnak az országok 
csoportjainak, valamint a multilaterális és a regionális szervezetek, köztük a pénzintézetek 

támogatására. Együttm ködési keretr l lévén szó a Kezdeményezés nyitott a kormányokkal és 
valamennyi nagy csoporttal kialakítandó partnerség számára.  

B. Fenntartható fejlődés Ázsiában és a Csendes-óceáni térségben 

7ő. Szem el tt tartva a Millenniumi Nyilatkozatban lefektetett konkrét célt, miszerint 2012-re 

felére kell csökkenteni a szegénységben él k számát, a Phnom Penh-ben elfogadott „Regionális 
program az ázsiai és a csendes-óceáni térség fenntartható fejl désér l” felismerte azt, hogy e 
régió a világ népességének több mint a felét foglalja magában és a világon a legtöbb 
szegénységben él  embert. Ebb l kifolyólag a fenntartható fejl dés ebben a régióban dönt  
jelent ség  a fenntartható fejl dés globális szint  elérése szempontjából. 

76. A „Regionális program” hét kezdeményezést rögzített a további teend kre vonatkozóan: 
kapacitásépítés a fenntartható fejl déshez; a szegénység csökkentése a fenntartható fejl dés 
érdekében; tisztább termelés és fenntartható energia; földgazdálkodás és a biológiai sokféleség 
meg rzése; édesvízkészletek védelme, az azokkal való gazdálkodás és az azokhoz való 
hozzáférés; az óceánok, a parti és a tengeri er források, valamint a kis fejl d  szigetállamok 
fenntartható fejl dése; továbbá a légkörrel és az éghajlatváltozással összefügg  teend k. E 
kezdeményezések alapján intézkedésekre kerül sor olyan nemzeti stratégiák és megfelel  
regionális és szubregionális kezdeményezések keretében, mint a „Regionális cselekvési 
program a környezeti szempontból megfelel  és fenntartható fejl désre” vagy a „Kitakyushu 
Kezdeményezés a Tiszta Környezetért”, amelyet az ázsiai és a csendes-óceáni térségben a 
környezettel és a fejl déssel foglalkozó – az Ázsiai és űsendes-óceáni Gazdasági és Szociális 
Űizottság által szervezett – Negyedik Miniszteri Konferencián fogadtak el. 

C. Fenntartható fejlődés a Nyugat-Ázsiai térségben 

77. A Nyugat-Ázsiai térség vízhiányáról és korlátozott term földkészletér l ismert. E térség 
jelent s haladást ért el a nagyobb hozzáadott érték  termékek fokozott, tudásalapú termelése 
területén.  

78. A regionális el készít  értekezlet az alábbi prioritásokat hagyta jóvá: a szegénység 
enyhítése, az adósságteher csökkentése; a természeti er forrásokkal való fenntartható 
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gazdálkodás – beleértve egyebek mellett az integrált vízkészlet gazdálkodást –, programok 

végrehajtása a sivatagosodás leküzdésére, integrált gazdálkodás a partmenti térségekben, 
valamint a föld- és vízszennyezés ellen rzése. 

D. Fenntartható fejlődés az Európai Gazdasági Bizottság térségében 

79. A Fenntartható Fejl dési Világtalálkozóról az Európai Gazdasági Űizottság keretében meg-

tartott regionális miniszteri értekezlet elismerte, hogy a régiónak jelent s szerepet kell játszania 
és felel sséget kell vállalnia konkrét intézkedésekkel a fenntartható fejl dés elérésére irányuló 
globális er feszítésekben. A régióban felismerték, hogy a térség országainak eltér  gazdasági 
fejlettségi szintje különböz  megközelítések és mechanizmusok alkalmazását teheti szüksé-

gessé a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásában. Annak érdekében, hogy a fenn-

tartható fejl dés három pillérével egymást kölcsönösen er sít  módon foglalkozzanak, megha-

tározták a régióban prioritást jelent  intézkedéseket az Európai Gazdasági Űizottság hatás-

körébe tartozó térség fenntartható fejl désére egy miniszteri nyilatkozat 32.-Ő6. bekezdéseiben. 

80. A térség fenntartható fejl dés melletti elkötelezettségének el mozdítása érdekében 
er feszítéseket tesznek regionális, szubregionális és a régiókon átível  szinteken, beleértve 
többek között a Környezetet Európának folyamatot; az Európai Gazdasági Űizottság keretében 
Kijevben, 2003 májusában megtartandó ötödik miniszteri konferenciát; környezetvédelmi 
stratégia kidolgozását 12 kelet-európai ország számára; a Kaukázus és Közép-Ázsia térségére a 
„Közép-ázsiai feladatok a XXI. századra” elnevezés  programot; az Gazdasági 
Együttm ködési és Fejlesztési Szervezet fenntartható fejl déssel kapcsolatos tevékenységét, az 
Európai Unió fenntartható fejl dési stratégiáját; továbbá a fenntartható fejl déshez kapcsolódó 
regionális és szubregionális egyezményeket és folyamatokat, beleértve többek között az 
Aarhus-i Egyezményt, az Alpok Egyezményt, az Észak-Amerikai Környezetvédelmi 
Együttm ködési Űizottságot; a Határvízi Szerz dést; az Északi-sarki Tanács Iqaluit 
Nyilatkozatát; a Űalti térségre vonatkozó „Feladatok a XXI. századra” programot, valamint a 
Földközi-térség „Feladatok a XXI. századra” programját. 

X. A végrehajtás eszközei 

81. A „Feladatok a XXI. századra” végrehajtása és a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok, 
köztük a Millenniumi Nyilatkozatban, valamint e cselekvési tervben szerepl  célok elérése 
lényegesen nagyobb er feszítést tesznek szükségessé mind maguk az országok, mind a nemzet-

közi közösség többi szerepl je részér l azon felismerés alapján, miszerint minden ország els -

sorban saját maga felel a fejl déséért, valamint a nemzeti politikák és fejlesztési stratégiák sze-

repe nem hangsúlyozható eléggé, teljes mértékben számításba véve a Riói Alapelveket, köztük 
különösen a közös, de megkülönböztetett felel sségek alapelvét, amely kimondja, hogy:  

”Az államok a globális együttm ködés szellemében m ködjenek együtt, hogy 
meg rizzék, megvédjék és helyreállítsák a Föld ökológiai rendszerének egészségét és 
integritását. Tekintettel a globális környezetromláshoz való eltér  hozzájárulásokra az 
Államok közös, de megkülönböztetett felel sséget viselnek. A fejlett országok elismerik 
azt a felel sséget, amit a fenntartható fejl désre irányuló nemzetközi törekvésekben 
viselnek tekintettel a társadalmaik által okozott globális környezetterhelésre, valamint a 
technológiákra és pénzügyi forrásokra, amelyekkel rendelkeznek.”  

A nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok, köztük a Millenniumi Nyilatkozatban és a 
„Feladatok a XXI. századra” programban, valamint a jelen cselekvési tervben foglalt célok a 
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pénzforrások áramlásának jelent s növelését teszik szükségessé, amint ezt a Monterrey-i 

Megegyezésben kidolgozták, többek között új és kiegészít  pénzforrásokat, különösen a 
fejl d  országok számára, hogy támogassák az általuk kidolgozott nemzeti politikák és 
programok végrehajtását, a jobb kereskedelmi lehet ségeket, a környezeti szempontból 
megfelel  technológiák hozzáférhet ségét és átadását a kölcsönösen elfogadott koncessziós 
vagy kedvezményes feltételek alapján, az oktatást és a tájékozottság javítását, a 
kapacitásépítést, a döntéshozatalhoz szükséges információkat és a tudományos képességeket – 

az e célok és kezdeményezések teljesítéséhez szükséges, elfogadott id kereten belül. Az e 
célok irányába való el rehaladás szükségessé teszi azt, hogy a nemzetközi közösség hajtsa 
végre a jelent sebb ENSZ konferenciák eredményeit, mint „A legkevésbé fejlett országokkal 
foglalkozó harmadik ENSZ konferencia”, „A kis fejl d  szigetállamok fenntartható 
fejl désével foglalkozó globális konferencia” által elfogadott cselekvési programok és az 1992 
óta megszületett kapcsolódó nemzetközi megállapodásokat, különösen a „Nemzetközi 
konferencia a fejl dés finanszírozásáról” és a Kereskedelmi Világszervezet Negyedik 
Miniszteri Konferenciája keretében elfogadottakat, beleértve azt, hogy ezekre az eredményekre 
a fenntartható fejl dés megvalósítási folyamatának részeként kell építeni.  

82. A pénzforrások mozgósítása és fokozottan hatékony felhasználása, továbbá a szegénység 
felszámolására, a társadalmi körülmények javítására, az életszínvonal emelésére és a 
környezetünk védelmére irányuló nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok – köztük a 
Millenniumi Nyilatkozatban foglalt célok – megvalósításához szükséges nemzeti és 
nemzetközi gazdasági feltételek megteremtése lesz az els  lépés, amellyel biztosítjuk, hogy a 
huszonegyedik század mindenki számára a fenntartható fejl dés százada legyen. 

83. A növekedésre, a szegénység felszámolására és a fenntartható fejl désre irányuló közös 
törekvésünkben azon bels  feltételek biztosítása jelenti a dönt  kihívást, amelyek a hazai 
megtakarítások – mind az állami, mind a magánszféra megtakarításainak – mozgósításához, a 
termel  beruházások megfelel  szinten tartásához, valamint az emberi kapacitások növeléséhez 
szükségesek. Alapvet  feladat a makrogazdasági politikák hatásosságának, koherenciájának és 
következetességének meger sítése. A hazai er források mozgósításához, a termelékenység 
növeléséhez, a t kekivonás csökkentéséhez, a magánszektor ösztönzéséhez, valamint a 
nemzetközi beruházások és segítségnyújtás megszerzéséhez és hatékony felhasználáshoz 
létfontosságú az erre alkalmas hazai környezet. Az ilyen környezet megteremtésére irányuló 
er feszítéseket a nemzetközi közösségnek támogatnia kell. 

8Ő. Segítsék el  a közvetlen külföldi beruházások nagyobb mérték  áramlását a fejl d  
országokba a fenntartható fejl dési tevékenységek, köztük az infrastruktúra fejlesztés 
támogatására és a közvetlen külföldi beruházásból a fejl d  országok számára nyerhet  
el nyök növelésére, különösen az alábbiak érdekében tett intézkedésekkel: 

(a) Teremtsék meg a szükséges hazai és nemzetközi feltételeket a fejl d  országokba, 
különösen a legkevésbé fejlett országokba irányuló közvetlen külföldi beruházás áramlás 
lényeges növelésének el segítésére, ami dönt  jelent ség  a fenntartható fejl dés 
szempontjából, különösen a fejl d  országokba áramló, az infrastruktúra és más kiemelt 
jelent ség  területek fejlesztésére irányuló közvetlen külföldi beruházások esetében, 
kiegészítve az általuk mozgósított hazai forrásokat; 

(b) Ösztönözzék a közvetlen külföldi beruházást a fejl d  országokban és az átalakuló 
gazdaságú országokban export hiteleken keresztül, ami hozzájárulhat a fenntartható 
fejl déshez. 
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8ő. Ismerjék fel azt, hogy a hivatalos fejlesztési segélyek és más források jelent s növelésére 
lesz szükség, ha a fejl d  országok el akarják érni a nemzetközileg elfogadott fejlesztési 
célokat és célkit zéseket, többek között a Millenniumi Nyilatkozatban foglaltakat. A hivatalos 
fejlesztési segélynyújtás el segítésének meger sítése érdekében együtt fogunk m ködni a 
politikák és fejlesztési stratégiák továbbfejlesztésében nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, 
valamint a segélyek hatékonyságának javításában, az alábbiak érdekében tett intézkedésekkel: 

(a) Űocsássák rendelkezésre a fejl dés finanszírozásával foglalkozó nemzetközi kon-

ferencián számos fejlett ország által bejelentett kötelezettségvállalások szerinti megemelt, hiva-

talos fejlesztési segélyezési hozzájárulásokat. Sürgessék azokat a fejlett országokat, amelyek 
ezt még nem teljesítették, konkrét er feszítések megtételére annak érdekében, hogy a nemzeti 
össztermék 0,7 százalékát fordítsák a hivatalos fejlesztési segélyek céljára a fejl d  országok 
részére, illetve hatékonyan valósítsák meg a hivatalos fejlesztési segélyek vonatkozásában a 
legkevésbé fejlett országoknak tett kötelezettségvállalásukat „A legkevésbé fejlett országokról 
szóló cselekvési program a 2001-2010 közötti évtizedre” 83. bekezdésében foglaltak szerint. 
Ösztönözzék továbbá a fejl d  országokat, hogy építsenek arra az eddig elért teljesítményre, 
ami a hivatalos fejlesztési segélyek hatékony felhasználásának biztosításában mutatkozik a fej-

lesztési célok és konkrét eredmények elérésének el segítésére vonatkozóan, a fejl dés finanszí-
rozásával foglalkozó nemzetközi konferencián elfogadott dokumentummal összhangban. Elis-

merjük a támogatást nyújtó valamennyi fél er feszítéseit, dicséretünket fejezzük ki azoknak a 
támogatást nyújtó feleknek, amelyek hivatalos fejlesztési segélyezési hozzájárulása meghaladta, 
eléri vagy fokozatosan közelíti a célként kit zött szinteket, továbbá aláhúzzuk annak jelent -

ségét, hogy meg kell vizsgálni a konkrét szintek és a célok elérésének eszközeit és id kereteit; 
(b) Űátorítsák a fogadó és a támogató országokat, valamint a nemzetközi intézményeket, 

hogy tegyék a hivatalos fejlesztési segélyezést hatékonyabbá és eredményesebbé a szegénység 
felszámolásával, a fenntartott gazdasági fejl déssel és a fenntartható fejl déssel kapcsolatban. 
E tekintetben fokozzák az er feszítéseket a multilaterális és bilaterális pénz- és fejlesztési 
intézmények részér l összhangban a Monterrey-i Megegyezés Ő3. bekezdésével, különösen 

azzal a céllal, hogy a legmagasabb színvonalon harmonizálják m ködési eljárásaikat a 
tranzakciós költségek csökkentése, valamint annak érdekében, hogy a hivatalos fejlesztési 
segélyek folyósítását és kifizetését rugalmasabbá tegyék és az jobban megfeleljen a fejl d  
országok igényeinek, számításba véve a fogadó országok saját nemzeti fejlesztési igényeit és 
célkit zéseit, továbbá úgy, hogy amennyiben igénylik, a segélynyújtás közvetít  eszközeiként a 
fejl d  országok a magukénak tekintett és maguk által irányított, a szegénység csökkentési 
stratégiákat megtestesít  fejlesztési kereteiket használják fel. 
86. Teljes mértékben és hatékonyan használják fel a meglév  pénzügyi mechanizmusokat és 
intézményeket, többek között intézkedésekkel minden szinten az alábbiak érdekében:  

(a) Er sítsék a jelenlegi nemzetközi pénzügyi rendszer megreformálására irányuló 
folyamatban lév  er feszítéseket egy olyan átlátható, méltányos és mindenre kiterjed  rendszer 
el segítése céljával, amely képes biztosítani a fejl d  országok hatékony részvételét a 
nemzetközi gazdasági döntéshozatali folyamatokban és intézményekben, továbbá hatékony és 
méltányos részvételüket a pénzügyi normák és szabályzatok kidolgozásában; 

(b) Segítsék el , többek között a pénzáramlással kapcsolatos átláthatóság és tájékoztatás 
javítására irányuló intézkedéseket a forrás- és a célországokban, hogy ezáltal hozzájáruljanak a 
nemzetközi pénzügyi környezet stabilizálásához. A rövidtávú t keáramlásokkal összefügg  
túlzott bizonytalanságok hatásának mérséklését szolgáló intézkedések fontosak és 
megfontolandók; 
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(c) Űiztosítsák azt, hogy a pénzügyi alapok id ben, nagyobb biztonsággal és el reláthatób-

ban álljanak rendelkezésre a nemzetközi szervezetek és ügynökségek részére megfelel képpen 
a fenntartható fejlesztési tevékenységeikhez, programjaikhoz és projektjeikhez; 

(d) Ösztönözzék a magánszektort, beleértve a transznacionális vállalatokat, a magán-

alapítványokat és a civil társadalmi intézményeket, hogy nyújtsanak pénzügyi és szakmai 
támogatást a fejl d  országoknak; 

(e) Támogassák az új és a már meglév , a közszféra és a magánszektor által közösen 
létrehozott ágazati finanszírozási mechanizmusokat a fejl d  országok és az átalakuló 
gazdaságú országok számára úgy, hogy azok különösen a kisvállalkozók, a kis- és közép-, 

valamint a közösségi vállalkozások javát szolgálják, valamint javítsák azok infrastruktúráját, 
miközben biztosítják az ilyen mechanizmusok átláthatóságát és számonkérhet ségét. 
87. Üdvözöljék a Globális Környezeti Alap harmadik sikeres és jelent s mérték  
újrafeltöltését, amely alkalmassá teszi arra, hogy biztosítsa az új központi támogatási területek 
és a már meglév k finanszírozási igényeit, és fogékony maradjon a kedvezményezett országok, 
különösen a fejl d  országok igényei és problémái iránt, továbbra is ösztönözzék a Globális 
Környezeti Alapot, hogy mozgósítson kiegészít  pénzügyi alapokat a kulcsfontosságú állami és 
magán szervezetekt l, gyorsabb és összefogottabb eljárásokkal javítsa a pénzügyi alapok 
kezelését, valamint egyszer sítse a projekt ciklust. 

88. Tárják fel fejlesztési célokra új állami és magán alapokból származó, újszer  finanszírozási 
források megteremtésének a módozatait, feltéve, hogy e források nem jelentenek túlzott meg-

terhelést a fejl d  országok számára, figyelembe véve a Monterrey-i Megegyezés ŐŐ. bekezdé-

sében szerepl  javaslatot a fejlesztési célokhoz kapcsolódó speciális lehívási jogok elosztásáról. 

89. űsökkentsék a fenntarthatatlan adósságterhet olyan intézkedésekkel, mint az adósság 
könnyítése, s megfelel képpen, az adósság eltörlése, illetve más olyan újszer  mechanizmusok, 
amelyek a fejl d  országok, különösen a legszegényebbek és a legsúlyosabban eladósodottak 
adósságproblémáinak átfogó kezelésére irányulnak. Tehát az adósság könnyítési intézkedé-

seket, ahol ez helyénvaló, határozottan és késlekedés nélkül végre kell hajtani, így többek 
között a Párizsi és a Londoni Klub, valamint más érdekelt fórumok keretében a tartósan fenn-

maradó adósságok kezeléséhez való hozzájárulás és a fenntartható fejl dés el segítése érde-

kében, miközben elismerik, hogy az adósok és a hitelez k felel ssége közös a fenntarthatatlan 
adóssághelyzetek megel zésében és megoldásában, és hogy a küls  adósság enyhítés 
kulcsszerepet játszhat olyan er források felszabadításában, amelyek ezt követ en a növekedés 
és a fenntartható fejl dés megvalósításával összhangban álló tevékenységekre fordíthatók. 
Ezért támogatjuk a Monterrey-i Megegyezés küls  adósságról szóló Ő7.-ő1. bekezdéseit. Az 
adósság enyhítési eljárások során törekedjenek arra, hogy ezáltal ne hárítsanak méltatlanul nagy 
terheket más fejl d  országokra. A legszegényebb, az adósságok miatt sérülékeny országok 
esetében növeljék a vissza nem térítend  támogatások alkalmazását. Ösztönözni kell az 
országokat, hogy dolgozzanak ki átfogó nemzeti stratégiákat küls  kötelezettségeik 
figyelemmel kísérésére és kezelésére, ami nemzeti sérülékenységük csökkentésének kulcs-

fontosságú eleme. E tekintetben lépésekre van szükség az alábbiak érdekében: 

(a) Valósítsák meg késlekedés nélkül, hatékonyan és maradéktalanul a súlyosan eladó-

sodott szegény országokkal kapcsolatos meger sített kezdeményezést (HIPű), amelyet teljes 
mértékben kiegészít  forrásokból kell finanszírozni, figyelembe véve, megfelel képpen, azokat 
az intézkedéseket, amelyek célja, hogy valamilyen alapvet  változást érjenek el természeti 
katasztrófák, kereskedelmi feltételekben bekövetkezett súlyos zavarok vagy konfliktusok által 
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okozott fenntarthatatlan adósságteherrel küszköd  fejl d  országok gazdasági körülményeiben, 
számításba véve a fennálló eladósodottság csökkentését célzó kezdeményezéseket. 

(b) Űátorítsák minden olyan hitelez  részvételét a HIPű kezdeményezésben, akik ezt még 
nem tették meg; 

(c) Hozzák össze a nemzetközi adósokat és hitelez ket a megfelel  nemzetközi fórumokon 
a fenntarthatatlan adósság id ben történ  és hatékony átstrukturálására, számításba véve azt az 
igényt, hogy, ahol ez helyénvaló, bevonják a magánszektort az eladósodásból adódó krízis 
megoldásába; 

(d) Ismerjék el egyes alacsony jövedelm , s különösen a kivételes körülményekt l 
szenved , nem-HIPű országoknak a tartósan fennmaradó adósságból ered  problémáit; 

(e) Ösztönözzék olyan újító mechanizmusok feltárását, amely célja a fejl d  országok, 
köztük a közepes jövedelm  országok és az átalakuló gazdaságú országok adósság 
problémáinak átfogó kezelése. E mechanizmusok magukban foglalhatják az „adósságot a 
fenntartható fejl désért” csereügyleteket; 

(f) Ösztönözzék a támogatást nyújtó országokat olyan lépések megtételére, amelyek 
biztosítják, hogy az adósság enyhítésére fordított forrásokat nem vonják el a fejl d  
országoknak szánt hivatalos fejlesztési segélyezési forrásokból.  
90. Felismerve azt, hogy a kereskedelem milyen jelent s szerepet játszhat a fenntartható fej-
l dés elérésében és a szegénység felszámolásában, ösztönözzük a Kereskedelmi Világszervezet 
(WTO) tagjait, hogy kövessék a Negyedik Miniszteri Konferenciájukon elfogadott 
munkaprogramot. Annak érdekében, hogy biztosítsák a fejl d  országok, köztük különösen a 
legkevésbé fejlettek részesedését a világkereskedelem növekedéséb l a gazdasági fejl désük 
igényeivel arányban, ösztönözzük a WTO tagokat, hogy tegyék meg az alábbi intézkedéseket: 

(a) Segítsék el  minden olyan fejl d  ország, különösen a legkevésbé fejlett országok, 
valamint az átalakuló gazdaságú országok csatlakozását, amelyek WTO tagságra jelentkeznek, 
összhangban a Monterrey-i Megegyezéssel; 

(b) Támogassák a dohai munkaprogramot, mint a fejlett és fejl d  országok részér l tett 
fontos kötelezettségvállalást, amely arra irányul, hogy a megfelel  kereskedelmi politikákat 
el térbe helyezzék a kapcsolódó fejlesztési politikáikban és programjaikban; 

(c) Hajtsanak végre jelent s, kereskedelemhez kapcsolódó szakmai segítségnyújtási és 
kapacitásépítési intézkedéseket és támogassák a Dohai Miniszteri Konferenciát követ en 
létrehozott, a Dohai Fejlesztési Feladattervben meghatározott Globális Letéti Alapot, a WTO-

hoz kapcsolódó szakmai segítségnyújtás és kapacitásépítés megfelel  és prognosztizálható 
alapjának biztosítása irányába tett jelent s el relépésként; 

(d) Hajtsák végre „A kapacitásépítésre, a növekedésre és az integrációra irányuló szakmai 
együttm ködés új stratégiáját”, amelyet meger sített a Dohai Nyilatkozat; 

(e) Maradéktalanul támogassák „A legkevésbé fejlett országok részére a kereskedelemhez 

kapcsolódó szakmai segítségnyújtás integrált keretprogramja” megvalósítását, és sürgessék a 
fejlesztési partnereket, hogy jelent sen növeljék a hozzájárulásokat a Keretprogram Letéti 
Alapjához, összhangban a Dohai Miniszteri Nyilatkozattal. 
91. A Dohai Nyilatkozattal, valamint a Dohában elfogadott más kapcsolódó határozatokkal 
összhangban eltökélt szándékunk, hogy konkrét intézkedéseket tegyünk a fejl d  országok által 
kifogásolt, a WTO egyes megállapodásainak és határozatainak végrehajtásával kapcsolatos 
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kérdések és problémák, köztük e megállapodások teljesítésében a részükr l jelentkez  
nehézségek és er forrás korlátok kezelésére. 

92. Forduljanak felhívással a Kereskedelmi Világszervezet tagjaihoz, hogy teljesítsék a Dohai 
Miniszteri Nyilatkozatban, nevezetesen a piacokhoz való hozzáférés tekintetében – különösen a 
fejl d , kiváltképpen a legkevésbé fejlett országok export érdekeltség  termékeire vonatkozóan 
– vállalt kötelezettségeket a következ  lépések végrehajtásával, számításba véve a Dohai 
Miniszteri Nyilatkozat Őő. bekezdését: 

(a) Vizsgáljanak felül minden különleges és megkülönböztet  eljárási rendelkezést azok 
meger sítésének, valamint pontosításának, hatékonyabbá és m köd képesebbé tételének 
céljából, összhangban a Dohai Miniszteri Nyilatkozat ŐŐ. bekezdésével; 

(b) Törekedjenek a nem mez gazdasági termékek vámtarifáinak csökkentésére, illetve 
megfelel képpen, azok megszüntetésére, ezen belül a legnagyobb vámtarifák, a magas 
vámtarifák és a vámtarifa kiterjesztések, valamint a nem vámjelleg  korlátozások 
csökkentésére vagy megszüntetésére különösen a fejl d  országok export érdekeltség  
termékeinek esetében. A termékek köre legyen átfogó és eleve megszabott kizárások nélküli. A 
tárgyalások során teljes kör en számításba kell venni a fejl d  és legkevésbé fejlett országok 
speciális igényeit és érdekeit, többek között úgy, hogy a csökkentési kötelezettségvállalások a 
javukra térjenek el a teljes viszonosságtól, összhangban a Dohai Miniszteri Nyilatkozattal;  

(c) Teljesítsék a tárgyalások eredményének el feltételezése nélkül – a Dohai Miniszteri 

Nyilatkozat 13. és 1Ő. bekezdéseiben hivatkozottak szerint – a Mez gazdasági Megállapodás 
20. cikkében kezdeményezett átfogó tárgyalásokra vonatkozó kötelezettségvállalást, amelyek 
célja a piacokhoz való hozzáférés lényeges javítása, az export támogatások valamennyi formá-

jának csökkentése azok fokozatos megszüntetésének céljával, a kereskedelem torzító hazai 
támogatások lényeges csökkentése, miközben elfogadják, hogy a fejl d  országok számára a 
különleges és megkülönböztetett eljárásokra vonatkozó rendelkezések a tárgyalások minden 
elemének szerves részét képezik, valamint beépülnek a koncessziók és kötelezettségvállalások 
rendjébe, továbbá, megfelel képpen, a még tárgyalás tárgyát képez  szabályokba és szabá-

lyozási rendbe annak érdekében, hogy azok m ködése hatékony legyen és képessé tegyék a fej-
l d  országokat a fejlesztési, köztük az élelmiszerbiztonsági és vidékfejlesztési igényeik haté-

kony számításba vételére. Vegyék figyelembe a Kereskedelmi Világszervezet tagjai által be-

nyújtott tárgyalási javaslatokban tükröz d  nem kereskedelmi kérdéseket, és er sítsék meg azt, 
hogy a tárgyalások során a nem kereskedelmi kérdéseket is számításba veszik a Mez gazdasági 
Megállapodás értelmében, összhangban a Dohai Miniszteri Nyilatkozattal. 

93. Forduljanak felhívással azokhoz a fejlett országokhoz, amelyek ezt még nem tették meg, 
hogy tegyenek lépéseket a vám- és kvótamentességet élvez  hozzáférés biztosítását jelent  
célkit zés elérésére minden legkevésbé fejlett ország exportja vonatkozásában „A legkevésbé 
fejlett országokról szóló cselekvési program a 2001-2010 közötti évtizedre” keretében 
elképzeltek szerint, amit 2001. május 20-án fogadtak el Űrüsszelben. 

9Ő. Vállaljanak kötelezettséget a Kereskedelmi Világszervezet munkaprogramjának aktív meg-

valósítására, hogy kezeljék azokat a kereskedelmi kérdéseket és problémákat, amelyek befolyá-

solják a kis, sérülékeny gazdaságoknak a multilaterális kereskedelmi rendszerbe történ  tel-
jesebb integrációját olyan módon, hogy az megfeleljen speciális körülményeiknek és támogassa 
a fenntartható fejl désre irányuló er feszítéseiket, összhangban a Dohai Nyilatkozat 3ő. bekez-

désével. 
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9ő. Építsék ki az árufügg  országok export-termékb vítési kapacitását, többek között pénzügyi 
és szakmai segítségnyújtással, a gazdasági tevékenység változatosságának növelésére és a 
fenntartható er forrás gazdálkodásra adott nemzetközi támogatással, továbbá kezeljék az 
árukkal kapcsolatos áringadozásokat, a csökken  kereskedelmi cserearányokat, valamint 

er sítsék a Közös Áru Alapra vonatkozó második jelentésben foglalt tevékenységeket a 
fenntartható fejl dés támogatása érdekében.  

96. Növeljék a kereskedelem liberalizációjából származó el nyöket a fejl d  országok, 
valamint az átalakuló gazdaságú országok számára, többek között a közszféra és a 
magánszektor közötti partnerségeken keresztül, egyebek mellett a fejl d  országok számára a 
szakmai segítségnyújtáshoz, a technológia fejlesztéshez, a kapacitásépítéshez nyújtott pénzügyi 
támogatást is magában foglaló intézkedésekkel minden szinten az alábbiak érdekében: 

(a) Javítsák a kereskedelmi infrastruktúrát és er sítsék meg az intézményeket; 
(b) Növeljék a fejl d  országok export-termékb vítési és -növelési kapacitását, hogy meg 

tudjanak birkózni az árukkal kapcsolatos áringadozásokkal és a csökken  kereskedelmi 
cserearányokkal; 

(c) Növeljék a fejl d  országok exportjából ered  hozzáadott értéket. 
97. Folytassák a kereskedelem, a környezetvédelem és a fejl dés kölcsönösen egymást er sít  
jellegének er sítését a fenntartható fejl dés elérése érdekében az alábbi intézkedésekkel 
minden szinten: 

(a) Ösztönözzék a WTO Kereskedelmi és Környezetvédelmi Űizottságát és a WTO 
Kereskedelmi és Fejlesztési Űizottságát, hogy megbízatásuk keretein belül fórumként 
m ködjenek közre a tárgyalások fejlesztési és környezeti vonatkozásainak megállapítására és 
megvitatására, hogy el segítsék a fenntartható fejl dést szolgáló eredmény megszületését, 
összhangban a Dohai Miniszteri Nyilatkozatban vállalt kötelezettségekkel; 

(b) Támogassák a Dohai Miniszteri Nyilatkozat támogatásokról szóló munkaprogramjának 
befejezését, hogy ezáltal el segítsék a fenntartható fejl dést és meger sítsék a 
környezetvédelmet, valamint ösztönözzék azon támogatások reformját, amelyek jelent s 
negatív hatással vannak a környezetre és összeegyeztethetetlenek a fenntartható fejl déssel; 

(c) Ösztönözzék az er feszítéseket az együttm ködés támogatására a kereskedelem, a 

környezet és a fejl dés területén, így többek között a fejl d  országoknak adott szakmai 
segítségnyújtás terén, a WTO, az UNűTAD, az UNDP és az UNEP titkárságai, valamint más, 
érintett nemzetközi környezetvédelmi, fejlesztési és regionális szervezetek között; 

(d) Ösztönözzék a környezeti hatásvizsgálat, mint fontos nemzeti szint  eszköz önkéntes 
alkalmazását a kereskedelem, a környezet és a fejl dés közötti összefüggések jobb meg-

állapítására. Továbbá ösztönözzék az e területen tapasztalattal rendelkez  országokat és nem-

zetközi szervezeteket, hogy ezekre a célokra nyújtsanak szakmai segítséget a fejl d  
országoknak. 
98. Segítsék el , hogy a multilaterális kereskedelmi rendszer és a multilaterális 
környezetvédelmi megállapodások kölcsönösen támogassák egymást, összhangban a 
fenntartható fejl dés céljaival, a WTO-n keresztül elfogadott munkaprogram támogatásaként, 
miközben elismerik annak fontosságát, hogy fenntartsák mindkét eszközcsoport integritását. 

99. Egészítsék ki és támogassák a Dohai Miniszteri Nyilatkozatot és a Monterrey-i 

Megegyezést további intézkedésekkel nemzeti, regionális és nemzetközi szinten, egyebek 
mellett a közszféra és a magánszektor közötti partnerségeken keretében, hogy er sítsék a keres-
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kedelmi liberalizációból ered  el nyöket különösen a fejl d  országok, valamint az átalakuló 
gazdaságú országok számára, többek között az alábbi intézkedésekkel minden szinten: 

(a) Hozzanak létre, illetve er sítsék a fennálló kereskedelmi és együttm ködési 
megállapodásokat, összhangban a multilaterális kereskedelmi rendszerrel, a fenntartható 
fejl dés elérése céljából; 

(b) Támogassák a környezetbarát termékek és szolgáltatások – köztük az organikus 
termékek – hazai és nemzetközi piacainak létrehozására és b vítésére irányuló önkéntes és a 
WTO-val összeegyeztethet , piaci alapú kezdeményezéseket, amelyek a környezeti és 
fejlesztési el nyöket maximalizálják, többek között a fejl d  országoknak nyújtott 
kapacitásépítésen és szakmai támogatáson keresztül; 

(c) Támogassák a kereskedelmet befolyásoló hazai szabályozások egyszer sítésére és 
átláthatóbbá tételére irányuló intézkedéseket, hogy ezzel segítsék az export röket, különösen a 
fejl d  országok export reit. 
100. Kezeljék a számos fejl d  és legkevésbé fejlett országot érint  közegészségügyi 
problémákat, különösen a HIV/AIDS-b l, tuberkulózisból, maláriából, és más járványos 
betegségekb l ered ket, miközben fontosnak tartják „A szellemi tulajdonjogok 
kereskedelemmel kapcsolatos vonatkozásairól szóló megállapodást” (TRIPS Megállapodás) és 
a közegészségügy kérdésével foglalkozó Dohai Nyilatkozatot, amelyben a megállapodtak arról, 
hogy a TRIPS Megállapodás nem akadályozza és nem akadályozhatja a WTO tagokat 
intézkedések megtételében a közegészség védelmére. Ennek megfelel en – miközben 
megismételjük a TRIPS Megállapodással kapcsolatos elkötelezettségünket – újra meger sítjük, 
hogy a Megállapodást oly módon lehet és kell értelmezni, illetve végrehajtani, hogy az er sítse 
a WTO tagok jogát a közegészség védelmére, és különösen a gyógyszerekhez való hozzáférés 
el segítésére mindenki számára. 

101. Az Államok m ködjenek együtt egy olyan támogató és nyílt nemzetközi gazdasági 
rendszer el segítésére, amely gazdasági növekedést és fenntartható fejl dést eredményez 
minden országban, hogy ezáltal jobban tudják kezelni a környezet leromlásának problémáit. A 
környezetvédelmi célú kereskedelempolitikai intézkedések ne legyenek a nemzetközi 
kereskedelemben az önkényes vagy megalapozatlan hátrányos megkülönböztetés, vagy a 
burkolt korlátozás eszközei. Kerüljék az importáló ország joghatóságán kívül es  területeken 
jelentkez  környezeti kihívások kezelésére irányuló egyoldalú intézkedéseket. Az 
országhatáron átterjed  vagy globális környezeti problémák kezelésére irányuló 
környezetvédelmi intézkedések, amennyire lehetséges, nemzetközi egyetértésen alapuljanak.  

102. Tegyenek lépéseket annak érdekében, hogy a nemzetközi joggal és az Egyesült Nemzetek 
Alapokmányával ellentétes minden olyan egyoldalú intézkedést elkerüljenek, illetve attól 
tartózkodjanak, amely gátolja a gazdasági és társadalmi fejl dés maradéktalan megvalósítását 
az érintett országok lakossága, különösen a n k és a gyermekek részér l, s amely akadályozza 
jólétüket és akadályokat gördít az elé, hogy maradéktalanul élhessenek emberi jogaikkal, köz-

tük minden egyén jogával az egészséget és a jólétet jelent  életszínvonalhoz, az élelemhez, az 
orvosi ellátáshoz és a szükséges társadalmi szolgáltatásokhoz. Űiztosítsák azt, hogy az élel-
miszert és a gyógyszereket ne lehessen politikai nyomásgyakorlás eszközeiként felhasználni. 

103. Hozzanak további hatékony intézkedéseket a népek önrendelkezési jogának 
megvalósítását akadályozó tényez k megszüntetésére, különösen a gyarmati sorban vagy 
idegen megszállás alatt él  népek esetében, ami továbbra is károsan befolyásolja gazdasági és 
társadalmi fejl désüket, valamint összeegyeztethetetlen az ember méltóságával és értékével, 
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ezért azokat le kell küzdeni és fel kell számolni. Az idegen megszállás alatt él  népek védelmét 
a nemzetközi humanitárius jog rendelkezéseivel összhangban kell biztosítani. 

10Ő. Az Egyesült Nemzetek Alapokmányával összhangban elfogadott „Nyilatkozat a 
nemzetközi jognak az államok közti baráti kapcsolatokról és együttm ködésr l szóló 
alapelveir l” alapján ez nem min sül felhatalmazásnak vagy ösztönzésnek olyan cselekedetre, 

amely teljesen vagy részben megbontja vagy károsítja olyan szuverén és független Államok 
területi integritását vagy politikai egységét, mely Államok a népek egyenl ségének és 
önrendelkezésének jogait kimondó alapelvnek megfelel en járnak el, és így olyan kormányuk 
van, amely bárminem  megkülönböztetés nélkül az adott területen él  egész népet képviseli. 
 

* * * 

10ő. Támogassák, segítsék el  és finanszírozzák, megfelel képpen, a környezeti szempontból 
megfelel  technológiákhoz, illetve „know-how”-hoz való hozzáférést, azok fejlesztését, 
átadását és terjesztését, különösen a fejl d  országok és az átalakuló gazdaságú országok 
számára, a kölcsönös megállapodás szerinti kedvez  feltételek, ezen belül koncessziós vagy 
kedvezményt biztosító feltételek mellett, a „Feladatok a XXI. századra” program 3Ő. 
fejezetében leírtak szerint, többek között az alábbi sürg s intézkedésekkel minden szinten: 

(a) Hatékonyabban adjanak tájékoztatást; 
(b) Er sítsék meg a fejl d  országokban meglév  nemzeti intézményi kapacitást, hogy 

javítsák a környezeti szempontból megfelel  technológiákhoz, illetve „know-how”-hoz való 
hozzáférést, valamint azok fejlesztését, átadását és terjesztését; 

(c) Segítsék el  az adott ország által irányított technológiai igényfelmérést;  
(d) Hozzanak létre olyan jogi és szabályozási kereteket mind a beszállító, mind a fogadó 

országokban, amelyek felgyorsítják a környezeti szempontból megfelel  technológiák 
költséghatékony módon történ  átadását az állami és a magánszektor részér l egyaránt, továbbá 
támogassák azok megvalósítását; 

(e) Segítsék el  a hozzáférést a korai riasztó rendszerekhez és mérséklési programokhoz 
kapcsolódó technológiákhoz, illetve ezek átadását a természeti katasztrófák által sújtott fejl d  
országoknak. 

106. Javítsák a technológiák átadását a fejl d  országoknak, különösen bilaterális és regionális 
szinten, többek között az alábbi sürg s intézkedésekkel minden szinten: 

(a) Javítsák a kölcsönhatást és az együttm ködést, az érdekelt felek kapcsolatait és hálóza-

tait az egyetemek, kutatóintézmények, kormányzati szervezetek és a magánszektor között; 
(b) Fejlesszék és er sítsék az olyan kapcsolódó intézményi támogatási struktúrák, mint a 

technológiai és termelékenységi központok, kutatási, továbbképzési és fejlesztési intézmények, 

valamint a nemzeti és regionális tisztább termelési központok közötti hálózatszer  együtt-
m ködést; 

(c) Hozzanak létre beruházást és technológia átadást, fejlesztést és terjesztést ösztönz  
partnerségeket, hogy segítsenek a fejl d  országoknak és az átalakuló gazdaságú országoknak a 
legjobb gyakorlatok egymás közötti megosztásában és a segítségnyújtási programok 
el segítésében, továbbá ösztönözzék az együttm ködést a vállalatok és a kutatóintézetek között 
az ipari hatékonyság, a mez gazdasági termelékenység, a környezetgazdálkodás és a 
versenyképesség er sítése érdekében; 
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(d) Nyújtsanak segítséget a fejl d  országoknak, valamint az átalakuló gazdaságú 
országoknak a köztulajdonban vagy állami hatáskörben lév , környezeti szempontból 
megfelel  technológiákhoz, valamint a rendelkezésre álló, állami hatáskörben lév  tudományos 
és technológiai ismerethez, valamint azon know-how-hoz és szakértelemhez való 
hozzáférésben, ami ahhoz szükséges, hogy ezt a tudást függetlenül használhassák fel fejlesztési 
céljaik megvalósítása során; 

(e) Támogassák a meglév  mechanizmusokat és, ahol szükséges, hozzanak létre új 
mechanizmusokat a környezeti szempontból megfelel  technológiák fejlesztésére, átadására és 
terjesztésére a fejl d  országok és az átalakuló gazdaságú országok részére. 
 

* * * 

107. Segítsék a fejl d  országokat a kapacitásépítésben, hogy nagyobb arányban vehessenek 
részt a multilaterális és globális kutatási és fejlesztési programokban. E tekintetben, er sítsék, 
és ahol szükséges, hozzák létre a fenntartható fejl dési központokat a fejl d  országokban. 

108. Építsenek ki nagyobb kapacitást a fenntartható fejl déssel kapcsolatos tudomány és 
technológia terén, akciókat végrehajtva az együttm ködés és a partnerségek javítására a 
kutatások és fejlesztések érdekében, valamint ezek széleskör  alkalmazásának javítására a 
fejl d  és fejlett országok kutatóintézményei, egyetemei, magánszektorai, kormányai, nem 
kormányzati szervezetei és hálózatai, valamint tudósai és akadémikusai között, továbbá e 
tekintetben ösztönözzék a hálózatszer  együttm ködést a tudományos kiválósági központokkal 
és e központok között a fejl d  országokban. 

109. Javítsák a politikák alakítását és a döntéshozatalt minden szinten, többek között a 
természet- és társadalomtudósok, a tudósok és a politikai döntéshozók közti jobb 
együttm ködéssel, ami magában foglalja az alábbi sürg s intézkedéseket minden szinten: 

(a) Növeljék a tudományos ismeretek és a technológia felhasználását, továbbá növeljék a 
helyi ismeretek és az shonos ismeretek hasznosítását ezen ismeretek birtokosainak tiszteletben 

tartásával és a nemzeti jogszabályokkal összhangban;  
(b) Fokozottan használják fel az integrált tudományos értékeléseket, a 

kockázatértékeléseket, valamint a tudomány- és ágazatközi megközelítéseket; 
(c) Továbbra is támogassák a döntéshozatalt támogató nemzetközi tudományos 

értékeléseket és m ködjenek együtt azokkal, így többek között az Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testülettel, a fejl d  országok szakembereinek széleskör  részvételével; 

(d) Segítsék a fejl d  országokat tudományos és technológiai politikáik kidolgozásában és 
végrehajtásában; 

(e) Hozzanak létre partnerségeket a tudományos, az állami és a magánintézmények között, 
valamint vonják be a tudósok tanácsait a döntéshozó testületekbe, hogy ezáltal nagyobb 
szerepet biztosítsanak a tudomány, a technológiafejlesztés és a m szaki ágazatok számára; 

(f) Segítsék el  és javítsák a tudományosan megalapozott döntéshozatalt, valamint 
er sítsék meg újra az el vigyázatossági megközelítést a „Riói nyilatkozat a környezetr l és a 
fejl désr l” 1ő. alapelvében leírtak szerint, amely megállapítja: 

„A környezet védelme érdekében az Államok széles körben alkalmazzák lehet ségeik sze-

rint az el vigyázatossági megközelítést. Ahol súlyos vagy visszafordíthatatlan kár veszélye 
áll fenn, a teljes tudományos bizonyosság hiányát nem fogják felhasználni indokként a kör-
nyezetromlás megel zéséhez szükséges költséghatékony intézkedések elhalasztására.” 
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110. Segítsék a fejl d  országokat nemzetközi együttm ködéssel, hogy növeljék kapacitásukat 

a környezetvédelmi problémák kezeléséhez szükséges er feszítésekre, ezen belül a környezet 
irányítási és védelmi politikáik kidolgozására és végrehajtására, többek között az alábbi sürg s 
intézkedésekkel minden szinten: 

(a) Javítsák ezen országok esetében a tudomány és technológia felhasználását a környezeti 
megfigyelések, értékelési modellek, pontos adatbázisok és integrált információs rendszerek céljaira; 

(b) Segítsék el , illetve ahol szükséges, javítsák ezen országok esetében a m holdas tech-

nológiák felhasználását a min ségi adatok gy jtésének, ellen rzésének és frissítésének, valamint a 

légi és földi megfigyelések további javításának céljaira úgy, hogy ezáltal támogatják a min ségi, 
pontos, hosszútávú, konzisztens és megbízható adatok gy jtésére irányuló er feszítéseiket; 

(c) Hozzák létre, illetve ahol szükséges, fejlesszék tovább a nemzeti statisztikai 
szolgálatokat úgy, hogy azok képesek legyenek olyan megfelel  adatok biztosítására a 
tudományos oktatási, kutatási és fejlesztési tevékenységekr l, amelyek a tudománnyal és a 
technológiával kapcsolatos hatékony politikai döntéshozatalhoz szükségesek. 
111. Hozzanak létre rendszeres csatornákat a politika döntéshozók és a tudományos közösség 
között tudományos és technológiai tanácsok kérésére és fogadására a „Feladatok a XXI. 
századra” program végrehajtásához; hozzák létre és er sítsék meg a fenntartható fejl dés 
tudományos és oktatási hálózatait minden szinten azzal a céllal, hogy megosszák egymással az 
ismereteket, a tapasztalatokat és a legjobb gyakorlatokat, valamint tudományos kapacitásokat 
építsenek ki, különösen a fejl d  országokban. 

112. Használják fel az információs és kommunikációs technológiákat, ahol szükséges, 
eszközként a kommunikáció gyakoriságának növelésére, a tapasztalatok és az ismeretek 

megosztására, valamint az információs és kommunikációs technológia min ségének és az 
ahhoz való hozzáférés javítására minden országban, építve az Egyesült Nemzetek Információs 
és Kommunikációs Technológiai Munkacsoportja által támogatott tevékenységre és más 
kapcsolódó nemzetközi és regionális fórumok er feszítéseire. 

113. Támogassák a közpénzekb l finanszírozott kutató és fejleszt  egységek stratégiai 
szövetségekben való részvételét a tisztább termelés és termék-technológiák elérésére irányuló 
kutatás és fejlesztés meger sítése céljából, többek között valamennyi forrásból megfelel  
pénzügyi és technikai er források, köztük új és kiegészít  er források mozgósításával, továbbá 
ösztönözzék e technológiák átadását és terjesztését, különösen a fejl d  országok részére. 

11Ő. Vizsgálják meg a globális közérdekl désre számot tartó kérdéseket nyílt, átlátható és 
mindenki közrem ködésére épít  vitafórumok keretében, hogy el segítsék e kérdések jobb 
megértését a nyilvánosság részér l.  

11ő. Határozzák el továbbá, hogy összehangoltan cselekszenek a nemzetközi terrorizmussal 
szemben, amely súlyos akadályokat gördít a fenntartható fejl dés elé. 

* * * 

116. Az oktatás dönt  jelent ség  a fenntartható fejl dés el mozdítása szempontjából. 
Alapvet  fontosságú tehát a szükséges er források, köztük a pénzügyi források mozgósítása 
minden szinten, a támogatást nyújtó bilaterális és multilaterális intézmények, köztük a 
Világbank és a regionális fejlesztési bankok, továbbá a civil társadalom és az alapítványok 
részér l a nemzeti kormányok er feszítéseinek kiegészítéseként, a következ  célok és 
intézkedések megvalósítására: 
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(a) Teljesítsék a Millenniumi Nyilatkozatban foglalt, a teljeskör  általános iskolai oktatás 
elérésére vonatkozó fejlesztési célt, biztosítva azt, hogy 201ő-re a gyermekek, fiúk és lányok 
egyaránt, mindenütt teljes mértékben elvégezhessék az általános iskolát; 

(b) Űiztosítsák minden gyermek, különösen a vidéken és a szegénységben él k, ezen belül 
különösen a lányok számára a hozzáférést és a lehet séget az általános iskola teljes mérték  
elvégzésére;  
117. Űiztosítsanak pénzügyi segítséget és támogatást az oktatás, a kutatás, a nyilvánosság 
tájékozottságát javító programok és a fejlesztési intézetek számára a fejl d  országokban és az 
átalakuló gazdaságú országokban az alábbiak érdekében: 

(a) Tartsák fenn oktatási infrastruktúráikat és programjaikat, köztük a környezeti és 
közegészségügyi oktatáshoz kapcsolódókat; 

(b) Vizsgálják meg a sok fels oktatási intézményt, köztük az egyetemeket – szerte a 

világban, különösen a fejl d  országokban és az átalakuló gazdaságú országokban – sújtó 
gyakori és súlyos pénzügyi megszorítások elkerülésének eszközeit. 
118. Kezeljék a HIV/AIDS oktatási rendszerre gyakorolt hatását azokban az országokban, 
amelyeket ez az általános járvány súlyosan érint. 

119. Fordítsanak nemzeti és nemzetközi er forrásokat az alapoktatásra az „Oktatást 
Mindenkinek” Dakari űselekvési Keretprogramban javasoltak szerint, valamint a fenntartható 
fejl dés jobb integrálására az oktatásba, illetve a bilaterális és multilaterális fejlesztési 
programokba, továbbá javítsák a közpénzekb l finanszírozott kutatás, fejlesztés és fejlesztési 
programok közötti integrációt.  

120. Szüntessék meg a nemek közti egyenl tlenségeket az általános és középiskolai oktatásban 
2005-re az „Oktatást Mindenkinek” Dakari űselekvési Keretprogramban el írtak szerint, 
valamint az oktatás minden szintjén legkés bb 201ő-re, hogy teljesítsék a Millenniumi 
Nyilatkozatban foglalt fejlesztési célokat, intézkedésekkel biztosítva, többek között az egyenl  
hozzáférési lehet séget az oktatás, továbbképzés és kapacitásépítés minden szintjéhez és 
formájához, a nemek közti egyenl tlenség megszüntetésének el térbe helyezésével és az erre 
fogékony oktatási rendszer létrehozásával.  

121. Integrálják a fenntartható fejl dést az oktatási rendszerekbe az oktatás minden szintjén, 
hogy ezzel támogassák az oktatást, mint a változás egyik kulcsfontosságú hajtóerejét. 

122. Dolgozzák ki, hajtsák végre, kísérjék figyelemmel, illetve vizsgálják felül az oktatási cse-

lekvési terveket és programokat, megfelel képpen, nemzeti, országon belüli és helyi szinteken, 
amelyek tükrözik az „Oktatást Mindenkinek” Dakari űselekvési Keretprogramot és meg-

felelnek a helyi körülményeknek és a közösségfejlesztés megvalósítására irányuló igényeknek, 

továbbá tegyék a fenntartható fejl dés érdekében folytatott oktatást e tervek részévé. 

123. A közösség minden tagja számára biztosítsák a formális és a nem formális, folytonos 
oktatási lehet ségek széles skáláját, ezen belül önkéntes közösségi szolgáltatási programokat az 
írástudatlanság felszámolására, az élethosszig tartó tanulás fontosságának hangsúlyozására és a 
fenntartható fejl dés el segítésére. 

12Ő. Támogassák az oktatás felhasználását a fenntartható fejl dés el mozdítására, többek 
között az alábbi sürg s intézkedésekkel minden szinten: 
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(a) Integrálják az információs és kommunikációs technológiát az iskolai tanterv 
kidolgozásába, hogy biztosítsák a vidéki és városi közösségek ahhoz való hozzáférését, és 
nyújtsanak segítséget, különösen a fejl d  országoknak, többek között az ilyen 
technológiákhoz szükséges támogató környezet megteremtésében; 

(b) Segítsék el , megfelel képpen, a fejl d  országok diákjai, kutatói és mérnökei számára 
a fejlett országok egyetemeinek és kutató intézeteinek programjaihoz való megfizethet  és 
nagyobb mérték  hozzáférést a tapasztalatcsere és kapacitások támogatása érdekében, ami 
valamennyi partner javát fogja szolgálni; 

(c) Folytassák a Fenntartható Fejl dési Űizottság fenntartható fejl désre vonatkozó 
oktatási munkaprogramjának a végrehajtását; 

(d) Javasolják az Egyesült Nemzetek Közgy lésének, hogy fontolja meg a fenntartható 
fejl désre vonatkozó oktatásnak szentelt, 200ő-ben kezd d  évtized elfogadását. 
 

* * * 

12ő. Er sítsék meg és gyorsítsák fel az emberi, intézményi és infrastruktúra kapacitás 
építésével kapcsolatos kezdeményezéseket, és segítsék el  e tekintetben azokat a 
partnerségeket, amelyek megfelelnek a fejl d  országok meghatározott igényeinek a 
fenntartható fejl déssel összefüggésben. 

126. Támogassák a helyi, nemzeti, szubregionális és regionális kezdeményezéseket arra 
irányuló akciókkal, hogy ismereteket és technikákat fejlesszenek ki, használjanak fel és 
adaptáljanak, valamint helyi, nemzeti, szubregionális és regionális oktatási, kutatási és 
továbbképzési kiválósági központokat támogassanak annak érdekében, hogy er sítsék a fejl d  
országok és az átalakuló gazdaságú országok tudás-kapacitását, többek között minden forrásból 
megfelel  pénzügyi és más er források, köztük új és kiegészít  er források mozgósításával; 

127. Űiztosítsanak szakmai és pénzügyi segítséget a fejl d  országoknak, többek között olyan 
kapacitásépítési er feszítések er sítésével, mint az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja 
által irányított „Kapacitás 21” program az alábbiak érdekében: 

(a) Mérjék fel saját kapacitásfejlesztési szükségleteiket és lehet ségeiket egyéni, 
intézményi és társadalmi szinten; 

(b) Tervezzenek kapacitásépítési programokat és támogassák azokat a helyi, nemzeti és 
közösségi szint  programokat, amelyek arra összpontosítanak, hogy hatékonyabban feleljenek 
meg a globalizáció kihívásainak és elérjék a nemzetközileg elfogadott, ezen belül a 
Millenniumi Nyilatkozatban foglalt fejlesztési célokat; 

(c) Fejlesszék a civil társadalom, ezen belül, az ifjúság kapacitását, hogy részt tudjon 
venni, megfelel képpen, a fenntartható fejlesztési politikák és stratégiák tervezésében, 
végrehajtásában és felülvizsgálatában minden szinten; 

(d) Építsék ki, illetve ahol szükséges, er sítsék meg a „Feladatok a XXI. századra” 
program hatékony végrehajtásához szükséges nemzeti kapacitásokat. 
 

* * * 

128. Űiztosítsák a hozzáférést nemzeti szinten a környezeti információkhoz, a bírósági és a 
közigazgatási eljárásokhoz a környezeti ügyekben, valamint biztosítsák a nyilvánosság 
részvételét a döntéshozatalban a „Riói nyilatkozat a környezet és a fejl désr l” 10. alapelvének 
el mozdítása érdekében, maradéktalanul figyelembe véve a Nyilatkozat ő., 7. és 11. alapelvét. 
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129. Er sítsék meg a fenntartható fejl dési politikákhoz és programokhoz szükséges nemzeti és 

regionális tájékoztatási, statisztikai és elemz  szolgáltatásokat, amelyek magukban foglalják a 
nem, a kor és más tényez k szerint bontott adatokat, továbbá ösztönözzék a támogatókat pénz-

ügyi és szakmai segítségnyújtásra a fejl d  országok számára ahhoz, hogy er sítsék kapa-

citásukat a fenntartható fejl dést szolgáló politikák kialakítására és programok végrehajtására. 

130. Ösztönözzék az országokat a fenntartható fejl dés indikátoraival kapcsolatos munka 
folytatására nemzeti szinten, beleértve a nemekkel kapcsolatos szempontok integrálását is 
önkéntes alapon, a nemzeti feltételeknek és prioritásoknak megfelel en. 

131. Segítsék el  az indikátorokkal kapcsolatos további munkát, összhangban a Fenntartható 
Fejl dés Űizottság 9/Ő határozatának 3. bekezdésével. 

132. Segítsék el  a Föld-megfigyelési technológiák fejlesztését és szélesebb kör  felhaszná-

lását, köztük a m holdas távérzékelést, a globális térképészeti és földrajzi információs rendsze-

reket azzal a céllal, hogy a környezeti hatásokról, földhasználatról, a földhasználat változásáról 
min ségi adatokat gy jtsenek, többek között az alábbi sürg s intézkedésekkel minden szinten: 

(a) Er sítsék a globális megfigyelési rendszerek és az integrált globális megfigyelésekkel 
foglalkozó kutatási programok közötti együttm ködést és koordinálást, figyelembe véve a 
kapacitásépítésre, valamint a földi megfigyelésekb l, m holdas távérzékelésb l és más 
forrásokból származó adatok valamennyi ország közti megosztására vonatkozó igényt; 

(b) Fejlesszenek ki olyan információs rendszereket, amelyek lehet vé teszik az értékes 
adatok egymással való megosztását, beleértve a Föld-megfigyelési adatok aktív cseréjét; 

(c) Ösztönözzék a globális térképészeti kezdeményezéseket és partnerségeket. 
133. Támogassák az országokat, különösen a fejl d  országokat, nemzeti er feszítéseikben, 
melyek az alábbiakra irányulnak:  

(a) Pontos, hosszútávú, konzisztens és megbízható adatokat gy jtése; 
(b) A m holdas és távérzékelési technológiák felhasználása adatgy jtésre és a földi 

megfigyelések további javítására; 
(c) A m holdas távérzékelés, m holdas globális helymeghatározás, térképészeti és 

földrajzi információs rendszerek technológiáinak alkalmazásával a földrajzi információkhoz 
való hozzáférés, azok vizsgálata és felhasználása. 
13Ő. Támogassák a természeti katasztrófák megel zésére és mérséklésére irányuló 
er feszítéseket, többek között az alábbi sürg s intézkedésekkel minden szinten: 

(a) Űiztosítsanak megfizethet  hozzáférést a katasztrófákkal kapcsolatos információhoz a 
korai riasztás céljaira; 

(b) A rendelkezésre álló adatokat, különösen a globális meteorológiai rendszerekb l 
származókat, alakítsák át kell  id ben hozzáférhet  és hasznos termékekké. 
13ő. Fejlesszék a környezeti hatásvizsgálatokat és segítsék el  szélesebb kör  alkalmazásukat, 

többek között mint egy nemzeti eszközt, megfelel képpen, alapvet  döntéshozatalt támogató 
információ biztosítására az olyan projektekr l, amelyek jelent s káros környezeti hatásokat 
okozhatnak. 

136. Támogassák és fejlesszék tovább a politikák, a stratégia és a projektek szintjén a 
fenntartható fejl déssel kapcsolatos helyi, nemzeti és szükség szerint regionális szint  
döntéshozatal módszertanát. E tekintetben hangsúlyozzák azt, hogy az adott országban 
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felhasználandó helyénvaló módszertan kiválasztásának meg kell felelnie az ország sajátos 
feltételeinek és körülményeinek, annak önkéntes alapon kell történnie, továbbá összhangban 
kell lennie az adott ország kiemelt fejlesztési szükségleteivel. 

XI. A fenntartható fejlődés intézményi kerete 

137. Egy hatékony intézményi keret a fenntartható fejl dés számára minden szinten 
kulcsfontosságú a „Feladatok a XXI. századra” program maradéktalan végrehajtása, a 
Fenntartható Fejl dési Világtalálkozó eredményeib l adódó teend k ellátása, valamint a 
felmerül  fenntartható fejl dési kihívásoknak való megfelelés érdekében. Egy ilyen keret 
er sítésére irányuló er feszítéseknek építeniük kell a „Feladatok a XXI. századra” program 
rendelkezéseire éppúgy, mint annak 1997. évi további végrehajtási programjára, valamint a 
környezetr l és a fejl désr l szóló Riói Nyilatkozatban foglalt alapelvekre, és el  kell segítenie 
a nemzetközileg elfogadott, többek között a Millenniumi Nyilatkozatban foglalt fejlesztési 
célok elérését, figyelembe véve a Monterrey-i Megegyezést, illetve az 1992 utáni jelent s 
ENSZ konferenciák és nemzetközi megállapodások vonatkozó eredményeit. E keretnek meg 
kell felelnie minden ország igényeinek, figyelembe véve a fejl d  országok sajátos igényeit, 
köztük a végrehajtás eszközeire vonatkozó igényeket. Ennek szükségszer en a fenntartható 
fejl déssel foglalkozó nemzetközi testületek és szervezetek meger södését kell eredményeznie, 
miközben tiszteletben tartja azok meglév  megbízatását, továbbá meg kell er sítenie az érintett 
regionális, nemzeti és helyi intézményeket is. 

138. A jó kormányzás alapvet  fontosságú a fenntartható fejl dés szempontjából. A megfelel  
gazdaságpolitikák, az emberek igényeinek megfelelni képes szilárd demokratikus intézmények 
és a jobb infrastruktúra képezik a fenntartott gazdasági növekedés, a szegénység felszámolása 
és a munkahelyteremtés alapját. A szabadság, a béke és a biztonság, az országon belüli sta-

bilitás, az emberi jogok, köztük a fejl déshez való jog tiszteletben tartása, a törvényesség, a 
nemek egyenl sége, a piac-orientált politikák, valamint az igazságos és demokratikus társadal-

mak iránti átfogó elkötelezettség szintén alapvet  fontosságúak és egymást kölcsönösen er sítik. 

A. Célkitűzések 

139. A fenntartható fejl dés intézményi megoldásainak er sítését célzó intézkedések minden 

szinten a „Feladatok a XXI. századra” program1 keretében kell, hogy megvalósuljanak, 
továbbá építeniük kell az ENSZ Környezet és Fejl dés Konferenciája óta bekövetkezett 
fejleményekre, és többek között az alábbi célkit zések megvalósulását kell eredményezniük: 

(a) A fenntartható fejl dés melletti elkötelezettség er sítése; 
(b) A fenntartható fejl dés gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióinak 

kiegyensúlyozott módon való integrálása; 
(c) A „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásának er sítése, többek között a 

pénzügyi és technológiai er források mozgósításával, valamint kapacitásépítési programokkal, 
különösen a fejl d  országok számára; 

(d) A koherencia, a koordináció és a monitorozás er sítése; 
(e) A törvényesség el segítése és a kormányzati intézmények er sítése; 

                                                 
1 E fejezet keretében a „Feladatok a XXI. századra” programot tartalmazó hivatkozások úgy értend k, hogy 
magukban foglalják a „Feladatok a XXI. századra” programot, annak további végrehajtási programját, valamint e 
űsúcstalálkozó eredményeit. 
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(f) Az eredményesség és a hatékonyság növelése a nemzetközi szervezetek tevékenységei 
közti átfedések és megkett zések korlátozásával, az Egyesült Nemzetek rendszerén belül és 
kívül, megbízatásuk és összevethet  el nyeik alapján; 

(g) A civil társadalom és más érdekelt felek részvételének és eredményes bevonásának 
er sítése a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásában, továbbá az átláthatóság és a 
nyilvánosság széleskör  részvételének el segítése; 

(h) A kapacitások er sítése a fenntartható fejl dés érdekében minden szinten, különösen a 
fejl d  országokban; 

(i) A nemzetközi együttm ködés er sítése azzal a céllal, hogy meger sítsék a „Feladatok a 
XXI. századra” program, valamint a Világtalálkozó eredményeinek végrehajtását. 

B. A fenntartható fejlődés intézményi keretének erősítése nemzetközi szinten 

1Ő0. A nemzetközi közösség: 

(a) Javítsa a „Feladatok a XXI. századra” programban tükröz d  fenntartható fejl dési 
célok, a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtására irányuló támogatás és a 
Világtalálkozó eredményeinek integrálását az Egyesült Nemzetek érintett szervezetei, 
programjai és pénzalapjai, a Globális Környezeti Alap és a nemzetközi pénz- és kereskedelmi 
intézmények politikáiba, munkaprogramjaiba és m ködési útmutatóiba azok megbízatásainak 
keretein belül, miközben hangsúlyozza azt, hogy tevékenységeikben maradéktalanul 
figyelembe kell venniük a fenntartható fejl dés elérése érdekében – különösen a fejl d  
országokban, valamint, ahol helyénvaló, az átalakuló gazdaságú országokban – kialakított 
nemzeti programokat és prioritásokat; 

(b) Er sítse az együttm ködést az Egyesült Nemzetek rendszerén, a nemzetközi pénzügyi 
intézményeken, a Globális Környezeti Alap és a WTO keretén belül, illetve ezek között, 
felhasználva ebben az Egyesült Nemzetek Vezet  Tisztségvisel inek Koordinációs Testületét, 
az Egyesült Nemzetek Fejlesztési űsoportját, a Környezetirányítási űsoportot és a szervezetek 
közötti koordinációval foglalkozó további testületeket. Meger sített együttm ködést kell 

folytatni a szervezetek között a témakörhöz kapcsolódó valamennyi összefüggés tekintetében, 
különösen operatív szinten, továbbá partnerségi megoldásokra is támaszkodva sajátos 
kérdésekben, különösképpen annak érdekében, hogy támogassák a fejl d  országok 

er feszítéseit a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtására; 
(c) Er sítse és jobban integrálja a fenntartható fejl dési politikák és programok három 

dimenzióját, valamint segítse el  a fenntartható fejl dési célkit zések maradéktalan integrálását 
azon testületek programjaiba és politikáiba, amelyek els sorban társadalmi kérdésekkel 
foglalkoznak. A fenntartható fejl désnek különösen a társadalmi dimenzióját kell er síteni, 
többek között a Szociális Fejl dési Világtalálkozó eredményeinek megvalósítását és ennek 
ötéves felülvizsgálatát hangsúlyozva és számításba véve az azokról készült jelentéseket, 
valamint támogatva a szociális véd rendszereket; 

(d) Hajtsa végre teljes mértékben az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja 
Kormányzó Tanácsának hetedik rendkívüli ülésszakán a nemzetközi környezetvédelmi 
kormányzásról elfogadott I. számú határozatában foglalt eredményeket, és forduljon felhívással 
a Közgy léshez annak ötvenhetedik ülésszakán, hogy vizsgálja meg a Kormányzó Tanácsban, 
illetve a Globális Miniszteri Környezetvédelmi Fórumban a tagviszony teljes kör vé tételének 
fontos, de bonyolult kérdését; 
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(e) Foglalkozzon aktívan és épít  jelleggel azon tárgyalások id ben történ  befejezésének 
biztosításával, amelyek az Egyesült Nemzetek egy átfogó korrupcióellenes egyezményér l 
folynak, ami magában foglalja a jogellenesen megszerzett pénzügyi alapok származási 
országba történ  visszajuttatásának kérdését is; 

(f) Támogassa a vállalati felel sséget és számonkérhet séget, valamint a fenntartható 
fejl déssel kapcsolatban a legjobb gyakorlatok cseréjét, többek között megfelel képpen, az 
érdekelt felek közötti párbeszéddel, például a Fenntartható Fejl dés Űizottság keretében és más 
kezdeményezések segítségével; 

(g) Tegyen konkrét lépéseket a Monterrey-i Megegyezés végrehajtására minden szinten. 
1Ő1. A jó kormányzás nemzetközi szinten alapvet  fontosságú a fenntartható fejl dés 
eléréséhez. Egy dinamikus és támogató nemzetközi gazdasági környezet biztosítása érdekében 
fontos, hogy el segítsék a globális gazdasági kormányzást a fejl d  országok fejl dési 
perspektíváira hatást gyakorló, nemzetközi pénzügyi, kereskedelmi, technológiai és beruházási 
mintajelleg  eljárásokon keresztül. Ennek érdekében a nemzetközi közösség tegyen meg 
minden szükséges és megfelel  intézkedést, így többek között biztosítsa a strukturális és 
makrogazdasági reform támogatását, a küls  adósságok problémájának átfogó megoldását, 
valamint a piacokhoz való hozzáférés növelését a fejl d  országok számára. A nemzetközi 
pénzügyi rendszer reformjára irányuló er feszítéseket nagyobb átláthatósággal és a fejl d  
országoknak a döntéshozatali folyamatokban való hatékony részvételével kell folytatni. Az 
egyetemleges, szabályokon alapuló, nyílt, hátrányos megkülönböztetést l mentes és méltányos 
multilaterális kereskedelmi rendszer, valamint a jelent s kereskedelmi liberalizáció lényegesen 
ösztönözheti a fejl dést világméretekben a fejl dés valamennyi szakaszában lév  ország javára. 

1Ő2. Egy aktív és hatékony ENSZ rendszer alapvet  fontosságú a nemzetközi együttm ködés 
el mozdításához a fenntartható fejl dés érdekében, valamint egy mindenki javára m köd  
globális gazdasági rendszerhez. Erre tekintettel lényeges az Egyesült Nemzetek eszméi és a 
nemzetközi jog alapelvei – köztük az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelvek – 

iránti, valamint az Egyesült Nemzetek rendszerének és más multilaterális intézmények 
er sítése és azok m ködése javításának támogatása melletti határozott elkötelezettség. Az 
Államok ugyancsak a lehet  legrövidebb id n belül teljesítsék az arra vonatkozó 
kötelezettségvállalásukat, hogy megtárgyalják és véglegesítik az Egyesült Nemzetek korrupció 
elleni egyezményét, amely a korrupció minden vonatkozásával foglalkozik, beleértve a 
jogellenesen szerzett pénzalapoknak a származási országokba való visszajuttatását, továbbá a 
pénzmosás felszámolása érdekében folytatott er teljesebb együttm ködés el segítését. 

C. A Közgyűlés szerepe  

1Ő3. Az Egyesült Nemzetek Közgy lése fogadja el a fenntartható fejl dést mint az Egyesült 
Nemzetek tevékenységeit teljességgel átfogó keret kulcsfontosságú elemét, különösen a 
nemzetközileg elfogadott, köztük a Millenniumi Nyilatkozatban foglalt fejlesztési célok 
megvalósítása érdekében, valamint adjon mindenre kiterjed  politikai iránymutatást a 
„Feladatok a XXI. századra” program és annak felülvizsgálatában foglaltak végrehajtásához. 

D. A Gazdasági és Társadalmi Tanács szerepe 

1ŐŐ. Az Egyesült Nemzetek Alapokmányának vonatkozó rendelkezései és a „Feladatok a XXI. 
századra” program rendelkezései értelmében, amelyek érintik a Gazdasági és Társadalmi 
Tanácsot, valamint a Közgy lés Ő8/162 és ő0/227 számú határozatai alapján, amelyek 
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meger sítették a Tanácsot, mint az Egyesült Nemzetek rendszere és szakosított szervezetei 
közti koordináció és a kisegít  testületek, különösen a funkcionális bizottságok felügyeletének 
központi mechanizmusát, illetve annak érdekében, hogy el segítsék a „Feladatok a XXI. 
századra” program végrehajtását az egész rendszerre kiterjed  koordináció er sítésével, a 
Tanácsnak az alábbiakat kell tennie: 

(a) Növelje az egész rendszerre kiterjed  koordinálást és kiegyensúlyozott integrálást fel-
ügyel  szerepét az Egyesült Nemzetek fenntartható fejl dés el mozdítására irányuló politikái-
nak és programjainak gazdasági, társadalmi és környezeti vonatkozásaival kapcsolatban; 

(b) Szervezze meg a fenntartható fejl dési témakörök, köztük a végrehajtás eszközeinek 
id szakonkénti áttekintését a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásához 
kapcsolódóan. E témakörökhöz kapcsolódóan a Fenntartható Fejl dési Űizottság ajánlásokat 
dolgozhatna ki; 

(c) Hasznosítsa maradéktalanul magas szint , koordinálási és operatív tevékenységeit, 
valamint munkájának általános szakaszait annak érdekében, hogy hatékonyan figyelembe 
vegyék az Egyesült Nemzetek fenntartható fejl déssel kapcsolatban végzett munkájának 
minden érintett vonatkozását. Ebben az összefüggésben a Tanács ösztönözze a magasszint  
szakaszban és az érintett funkcionális bizottságok munkájában a nagy csoportok aktív 
részvételét, összhangban a vonatkozó eljárási szabályokkal; 

(d) Segítse el  a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásában érintett 
funkcionális bizottságai és más kisegít  testületei tevékenységeinek fokozott koordinálását, 
egymást kiegészít  jellegét, eredményességét és hatékonyságát; 

(e) Fejezze be a fejl déshez szükséges energiával és természeti er forrásokkal foglalkozó 
bizottság munkáját és annak feladatát adja át a Fenntartható Fejl dés Űizottságnak; 

(f) Űiztosítsa fenntartható és összehangolt módon a szoros kapcsolatot a Tanácsnak a 

Világtalálkozót követ  lépésekben vállalt szerepe, illetve a Monterrey-i Megegyezés végrehaj-

tásában betöltött szerepe között. E célból a Tanács vizsgálja meg olyan megoldások kidolgozá-

sának módjait, amelyek alapján találkozóit összekapcsolják a Űretton Woods intézményekkel 
és a Kereskedelmi Világszervezettel a Monterrey-i Megegyezésben leírtak szerint; 

(g) Fokozza er feszítéseit annak biztosítására, hogy a „Feladatok a XXI. századra” 
program összehangolt végrehajtására irányuló tevékenységeinek szerves részét képezze a 
nemekkel kapcsolatos teend k el térbe helyezése. 

E. A Fenntartható Fejlődés Bizottság szerepe és funkciója 

1Őő. A Fenntartható Fejl dés Űizottság maradjon továbbra is a fenntartható fejl déssel 
foglalkozó magas szint  bizottság az Egyesült Nemzetek rendszerében, és legyen a fenntartható 
fejl dés három dimenziója integrálásához kapcsolódó kérdések vizsgálatának fóruma. Űár a 
Űizottság szerepe, funkciói és megbízatása a „Feladatok a XXI. századra” program vonatkozó 
részeiben leírtak és a Közgy lés Ő7/191 számú határozatában elfogadottak alapján továbbra is 
megfelel , de a Űizottságot meg kell er síteni tekintettel az érintett intézmények és szervezetek 
szerepére. A Űizottság kib vített szerepkörébe tartozzon bele a „Feladatok a XXI. századra” 
program végrehajtásával kapcsolatos el rehaladás áttekintése és ellen rzése, valamint a 
végrehajtás, a kezdeményezések és a partnerségek koherenciájának el mozdítása. 

1Ő6. Ebben az összefüggésben a Űizottság hangsúlyozza jobban azokat az akciókat, amelyek 

lehet vé teszik a végrehajtást minden szinten, beleértve a kormányok, a nemzetközi 
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szervezetek és az érintett érdekelt felek közötti, a „Feladatok a XXI. századra” program 
végrehajtására irányuló partnerségek támogatását és el segítését. 

147. A Bizottság: 

(a) Tekintse át és értékelje a „Feladatok a XXI. századra” program terén elért haladást és 
segítse el  annak további végrehajtását;  

(b) Összpontosítson a specifikus ágazati kérdések más ágazatokat érint  vonatkozásaira és 
biztosítson fórumot a politikák jobb integrálására, többek között a magasszint  szakaszok 
keretében a fenntartható fejl dés különböz  dimenzióival és ágazataival foglalkozó miniszterek 
közti tanácskozáson keresztül; 

(c) Foglalkozzon a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásához kapcsolódó új 
kihívásokkal és lehet ségekkel; 

(d) Összpontosítson a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásához kapcsolódó 
akciókra, minden második évre korlátozva a Űizottság ülésszakain folytatott tárgyalásokat; 

(e) Korlátozza az egyes ülésszakok során megtárgyalandó témák számát. 
1Ő8. A végrehajtás el segítésében betöltött szerepéhez kapcsolódóan, a Űizottság hangsúlyozza 
a következ ket: 

(a) Tekintse át az eddig elért haladást és segítse el  a „Feladatok a XXI. századra” program 
további végrehajtását. Ebben az összefüggésben a Űizottság állapítsa meg a végrehajtás 
akadályait és fogalmazzon meg ajánlásokat ezen akadályok leküzdésére; 

(b) Legyen a fenntartható fejl dést el segít  partnerségekr l folytatott viták, ezen belül a 
tanulságok, az elért haladás és a legjobb gyakorlatok egymással való megosztásának központi 
helye; 

(c) Tekintse át a fenntartható fejl dést el mozdító pénzügyi segítségnyújtással és 
technológia átadással, valamint a kapacitásépítéssel kapcsolatos kérdéseket, miközben teljes 

mértékben hasznosítja a rendelkezésre álló információkat. E tekintetben a Fenntartható 
Fejl dés Űizottság megvizsgálhatná a nemzeti jelentések és a regionális tapasztalatok 
hatékonyabb felhasználását, és e célból megfelel  ajánlásokat fogalmazhatna meg; 

(d) Űiztosítson fórumot azon intézkedések elemzésére és az azokkal kapcsolatos 
tapasztalatcserére, amelyek segítik a fenntartható fejl dés tervezését, a döntéshozatalt és a 
fenntartható fejl dési stratégiák végrehajtását. E tekintetben a Űizottság megvizsgálhatná a 
nemzeti és regionális jelentések hatékonyabb felhasználását; 

(e) Vegyék számításba a fenntartható fejl dés területén megvalósult jelent s jogi 
fejleményeket, kell  figyelmet szentelve az érintett kormányközi testületek szerepének a 
„Feladatok a XXI. századra” program nemzetközi jogi eszközökhöz és mechanizmusokhoz 
kapcsolódó végrehajtásának el segítése terén. 
1Ő9. A Űizottság munkájának gyakorlati kivitelezését és programját illet en e kérdésekr l a 
következ  ülésszakán hozzon konkrét határozatokat a Űizottság, amikor a bizottsági tematikus 
munkaprogramot kidolgozzák. Különösen a következ  kérdéseket vizsgálják meg: 

(a) A Közgy lés Ő7/191 számú határozatában foglalt valamennyi megbízatás 
végrehajtásának kiegyensúlyozott vizsgálata; 

(b) A nemzetközi szervezetek és a nagy csoportok közvetlenebb és jelent sebb mérték  
bekapcsolódásának biztosítása a Űizottság munkájába; 
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(c) A fenntartható fejl déshez történ  tudományos hozzájárulások fokozott figyelembe-

vétele, például a tudományos közösségre való támaszkodással, valamint nemzeti, regionális és 
nemzetközi tudományos hálózatok bekapcsolódásának ösztönzésével a Űizottság munkájába; 

(d) A nevel k fenntartható fejl déshez, ezen belül, megfelel képpen, a Űizottság 
tevékenységeihez való hozzájárulásának el mozdítása; 

(e) Az ülésszakok közötti találkozók id pontjának és id tartamának meghatározása. 
1ő0. Hozzon további intézkedéseket a fenntartható fejl déssel kapcsolatos legjobb gyakorlatok 
és tanulságok el mozdítására, továbbá segítse el  az adatgy jtés és terjesztés modern mód-

szereinek használatát, ezen belül az információs technológiák szélesebb kör  felhasználását. 

F. A nemzetközi intézmények szerepe 

1ő1. Hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy a nemzetközi intézmények az Egyesült 
Nemzetek rendszerén belül és kívül egyaránt, köztük a nemzetközi pénzügyi intézmények, a 
Kereskedelemi Világszervezet és a Globális Környezeti Alap megbízatásuk keretein belül 
meger sítsék együttm ködési er feszítéseiket az alábbiak érdekében:  

(a) Segítsék el  a „Feladatok a XXI. századra” program végrehajtásának hatékony és 
kollektív támogatását minden szinten; 

(b) Er sítsék meg a nemzetközi intézmények hatékonyságát és koordinálását a „Feladatok 
a XXI. századra” program, a Fenntartható Fejl dési Világtalálkozó eredményei, a Millenniumi 

Nyilatkozat érintett fenntartható fejl dési vonatkozásai, a Monterrey-i Megegyezés és a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 2001 novemberében Dohában megtartott Negyedik 
Miniszteri Értekezlet eredményei végrehajtására. 
1ő2. Kérjék fel az Egyesült Nemzetek F titkárát – felhasználva az Egyesült Nemzetek Vezet  
Tisztségvisel inek Koordinációs Testületét, többek között informális együttm ködési 
er feszítések útján –, hogy továbbra is támogassa a fenntartható fejl désre vonatkozó, az egész 
rendszerre kiterjed  szervezetközi együttm ködést és koordinációt, hozzon megfelel  
intézkedéseket az információcsere el segítésére, valamint továbbra is folyamatosan 
tájékoztassa a Gazdasági és Társadalmi Tanácsot, illetve a Űizottságot a „Feladatok a XXI. 
századra” program végrehajtására irányuló intézkedésekr l. 

1ő3. Jelent sen er sítsék az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programjának a fenntartható 
fejl déshez szükséges kapacitások építésével foglalkozó azon programjaihoz nyújtott 
támogatást – figyelembe véve a „Kapacitás 21” programból nyert tapasztalatokat –, amelyek a 

helyi és nemzeti fejlesztési kapacitásépítési er feszítések támogatásának fontos 
mechanizmusai, különösen a fejl d  országokban. 

1őŐ. Er sítsék az együttm ködést az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja és az 
Egyesült Nemzetek más testületei és szakosított szervezetei, a Űretton Woods intézmények és a 
Kereskedelmi Világszervezet között, megbízatásuk keretein belül. 

1őő. Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja, az Egyesült Nemzetek Emberi 
Települések Központja, az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja és az Egyesült Nemzetek 
Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája – megbízatásuk keretein belül – er sítsék 
hozzájárulásukat a fenntartható fejl dési programokhoz és a „Feladatok a XXI. századra” 
program végrehajtásához minden szinten, különösen a kapacitásépítés támogatásának területén. 
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1ő6. A „Feladatok a XXI. századra” program nemzetközi szint , hatékony végrehajtásának 
el segítésére tegyék meg a következ ket is:  

(a) Hangolják össze a fenntartható fejl dési nemzetközi találkozók menetrendjét és 
csökkentsék a lehet ségek szerint a találkozók számát, a találkozók hosszát és a tárgyalással 
elérend  eredményekre fordított id t annak érdekében, hogy a végrehajtás gyakorlati kérdéseire 
több id t fordíthassanak; 

(b) Ösztönözzék valamennyi érintett szerepl  végrehajtásra irányuló partnerségi 
kezdeményezéseit azzal a céllal, hogy támogassák a Fenntartható Fejl dési Világtalálkozó 
eredményét. Ebben az összefüggésben a partnerségek továbbfejlesztése és a partnerségek 
kialakítását követ  lépések során figyelembe kell venni a Világtalálkozót el készít  munkát; 

(c) Maradéktalanul hasznosítsák az információs és kommunikációs technológiák terén 
megvalósult fejlesztéseket. 
1ő7. A nemzetközi intézményi kereteknek a fenntartható fejl dés céljára történ  er sítése egy 
evolúciós folyamat. Szükséges, hogy az érintett megoldásokat folyamatosan áttekintsék; a 
hiányosságokat feltárják; a feladatokban rejl  kett sségeket felszámolják; valamint folytassák a 
fenntartható fejl dés gazdasági, társadalmi és környezeti dimenzióinak fokozott integrálására, 
hatékonyságára és koordinálására irányuló törekvést a „Feladatok a XXI. századra” program 
végrehajtása céljából. 

G. A fenntartható fejlődés intézményi megoldásainak erősítése regionális szinten  

1ő8. A „Feladatok a XXI. századra” programot és a Világtalálkozó eredményeit hatékonyan 
hajtsák végre regionális és szubregionális szinten a regionális bizottságok, illetve más 
regionális és szubregionális intézmények és testületek segítségével. 

1ő9. Javítani kell a fenntartható fejl déssel kapcsolatos, régiókon belüli koordinációt és 
együttm ködést a regionális bizottságok, az Egyesült Nemzetek pénzalapjai, programjai és 
szervezetei, a regionális fejlesztési bankok, továbbá más regionális és szubregionális 
intézmények és testületek között. Ennek magában kell foglalnia, megfelel képpen, a 
fejlesztések támogatását, az elfogadott regionális fenntartható fejlesztési stratégiák és 
cselekvési tervek meger sítését és végrehajtását, figyelembe véve a nemzeti és a regionális 
prioritásokat.  

160. A regionális bizottságok – együttm ködve más regionális és szubregionális testületekkel – 

különös tekintettel és a „Feladatok a XXI. századra” program vonatkozó rendelkezéseire 
figyelemmel: 

(a) Segítsék el  a fenntartható fejl dés három dimenziójának a munkájukba történ  
kiegyensúlyozott integrálását, többek között a „Feladatok a XXI. századra” program 
végrehajtásának segítségével. E célból, a regionális bizottságok er sítsék meg kapacitásukat 
bels  megoldásokkal, illetve, amennyiben szükséges, részesüljenek küls  támogatásban; 

(b) Segítsék el  és támogassák a fenntartható fejl dés gazdasági, társadalmi és 
környezetvédelmi dimenzióinak kiegyensúlyozott integrálását a regionális, szubregionális és 
más testületek munkájába, például a tapasztalatcserék, így többek között a „Feladatok a XXI. 
századra” program végrehajtásához kapcsolódó nemzeti tapasztalatok, legjobb gyakorlatok, 
esettanulmányok és partnerséggel kapcsolatos tapasztalatok cseréjének el segítésével és 
er sítésével; 
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(c) Segítsék a szakmai és pénzügyi támogatások mozgósítását, és segítsék el  a megfelel  
pénzeszközök biztosítását a regionális és szubregionális szinten elfogadott fenntartható 
fejl dési programok és projektek végrehajtására, köztük azokra, amelyek célkit zése a 
szegénység felszámolása; 

(d) Továbbra is segítsék el  az érdekelt felek részvételét és ösztönözzék a partnerségeket a 
„Feladatok a XXI. századra” program regionális és szubregionális szinten történ  
végrehajtásának támogatására. 

161. Támogassák a regionális és szubregionális szinten elfogadott fenntartható fejl dési 
kezdeményezéseket és programokat, mint az „Új Partnerség Afrika Fejl déséért” (NEPAD) és 
a globálisan elfogadott, „A kis fejl d  szigetállamok fenntartható fejl désér l szóló cselekvési 
program” régióközi vonatkozásai. 

H. A fenntartható fejlődés intézményi kereteinek erősítése nemzeti szinten 

162. Az Államok: 

(a) Folytassák a fenntartható fejl dés intézményi kereteire vonatkozó koherens és 
koordinált megközelítések el segítését minden nemzeti szinten, többek között a politika 
alakításához, a jogszabályok összehangolásához, végrehajtásához és a jogérvényesítéshez 
szükséges meglév  hatóságok és mechanizmusok kialakításával, illetve meger sítésével; 

(b) Tegyenek azonnali lépéseket, hogy el rehaladás történjen a nemzeti fenntartható 
fejl dési stratégiák megfogalmazása és kidolgozása terén, és 200ő-re kezdjék meg azok 
végrehajtását. E célból támogassák a stratégiákat, megfelel képpen, a nemzetközi 
együttm ködésen keresztül, figyelembe véve a fejl d  országok, különösen a legkevésbé fejlett 
országok sajátos igényeit. A fenntartható fejl dés gazdasági, társadalmi és környezeti 
vonatkozásait integráló ilyen stratégiákat – amelyek, ahol ez helyénvaló, szegénység 
csökkentési stratégiák formájában fogalmazhatók meg – az egyes országok nemzeti 
prioritásaival összhangban kell megvalósítani.  
163. Minden egyes ország els sorban saját maga felel fenntartható fejl déséért, és nem lehet 
eléggé hangsúlyozni a nemzeti politikák és fejlesztési stratégiák szerepét. Minden ország 
támogassa a fenntartható fejl dést nemzeti szinten, többek között a fenntartható fejl dést 
támogató világos és hatékony jogszabályok törvénybe iktatásával és érvényesítésével. Minden 
ország er sítse kormányzati intézményeit, többek között a szükséges infrastruktúra 
biztosításával, az átláthatóság, a számonkérhet ség, valamint a korrekt közigazgatási és 
igazságszolgáltatási intézményrendszer el mozdításával. 

16Ő. Minden ország segítse el  a nyilvánosság részvételét, többek között olyan 
intézkedésekkel, amelyek hozzáférést biztosítanak a jogalkotással, szabályozással, 
tevékenységekkel, politikákkal és programokkal kapcsolatos információkhoz. Segítsék el  
továbbá a nyilvánosság teljes részvételét a fenntartható fejl déssel kapcsolatos politikák 
kialakításában és végrehajtásában. Tegyék lehet vé a n k számára a teljes és egyenl ségen 
alapuló részvételt a politikák kialakításában és a döntéshozatalban. 

16ő. Fokozottan segítsék el  a fenntartható fejl dési tanácsok, illetve koordinációs struktúrák 
létrehozását vagy meger sítését nemzeti szinten, s ezen belül helyi szinten, hogy biztosítsák a 
magasszint  figyelmet a fenntartható fejl dési politikákra. Ebben az összefüggésben segítsék 
el  az érdekelt felek részvételét. 
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166. Támogassák minden ország, különösen a fejl d  országok, valamint az átalakuló 
gazdaságú országok er feszítéseit a nemzeti, illetve a helyi szint  fenntartható fejl dési 
intézményi megoldások meger sítésére. Ebbe beletartozhat, többek között az ágazatközi 
megközelítések el segítése a fenntartható fejl dési stratégiák és tervek, illetve ahol helyénvaló 
a szegénység csökkentési stratégiák kialakításában, a segélykoordinációban, a részvételen 
alapuló megközelítések ösztönzésében, a politikaelemzés, a menedzselési kapacitás és a 
végrehajtási kapacitás er sítésében, beleértve a nemekkel kapcsolatos perspektívák el térbe 
helyezését valamennyi fent említett tevékenységben. 

167. Növeljék a helyi hatóságok és az érdekelt felek szerepét és kapacitását a „Feladatok a 
XXI. századra” program és a Világtalálkozó eredményeinek végrehajtásában, valamint a helyi 
„Feladatok a XXI. századra” programok és azokhoz kapcsolódó kezdeményezések és 
partnerségek folytatódó támogatásának er sítésében, továbbá ösztönözzék különösen a helyi 
hatóságok, a kormányzat más szintjei és az érdekelt felek közötti partnerségeket, hogy 
el mozdítsák a fenntartható fejl dést, amint arra többek között a Habitat Program is felszólít. 

I. Nagy csoportok részvétele 

168. Támogassák minden szinten a fenntartható fejl dés megvalósítására irányuló 
programokkal és tevékenységekkel kapcsolatban a partnerségeket a kormányzati és a nem 
kormányzati részvev k között, beleértve valamennyi nagy csoportot, valamint az önkéntes 
csoportokat.  

169. Ismerjék el a környezet és az emberi jogok – ezek között a fejl désre való jog – közti 
lehetséges összefüggésekre vonatkozó szempontokat, az Egyesült Nemzetek Tagállamai és a 
megfigyel  státusszal rendelkez  Államok teljes és átlátható részvételével. 

170. Segítsék el  és támogassák az ifjúság részvételét a fenntartható fejl déshez kapcsolódó 
programokban és tevékenységekben, például a helyi ifjúsági tanácsok, illetve az azoknak 
megfelel  szervezetek támogatásával, illetve az ilyenek létrehozásának ösztönzésével, ahol 
még nem léteznek. 
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6.2. A VÉGREHAJTÁSI TERVŰEN EMLÍTETT 

PROGRAMOK, SZERVEZETEK, MEGÁLLAPODÁSOK 

A kis fejl d  szigetállamok fenntartható fejl désér l szóló cselekvési program 

A kis fejl d  szigetállamok fenntartható fejl désével foglalkozó globális konferencia 

A legkevésbé fejlett országok részére a kereskedelemhez kapcsolódó szakmai segítségnyújtás 
integrált keretprogramja 

A legkevésbé fejlett országokkal foglalkozó ENSZ konferencia 

A legkevésbé fejlett országokról szóló cselekvési program a 2001-2010 közötti évtizedre 

A szellemi tulajdonjogok kereskedelemmel kapcsolatos vonatkozásairól szóló megállapodás 
(TRIPS Megállapodás) 

Az AIDS, a tuberkulózis és a malária leküzdésére létrehozott Globális Alap 

Űázeli egyezmény a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és 
elhelyezésének ellen rzésér l 

Űiológiai Sokféleség Egyezmény 

Űonni útmutató a genetikai források hozzáférésér l és az azok hasznosításából származó 
el nyök igazságos és méltányos megosztásáról 

Cartagenai jegyz könyv a biológiai biztonságról 
Dohai Fejlesztési Feladatterv 

Dohai Miniszteri Nyilatkozat 

Édesvíz Nemzetközi Éve 

Egészséget Mindenkinek Stratégia 

Egészségügyi Világszervezet 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület 
Egyezmény a veszélyeztetett vadon él  állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmér l 
Élelmezésügyi Világértekezlet 
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény 

ENSZ Egyezmény a sivatagosodás elleni küzdelemr l a súlyos aszállyal és/vagy 
sivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára 

ENSZ Élelmezésügyi és Mez gazdasági Szervezete 

ENSZ Emberi Települések Programja (Habitat) 
ENSZ Erd  Fórum 

ENSZ Európai Gazdasági Űizottsága 

ENSZ Fejlesztési űsoport 
ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) 
ENSZ Információs és Kommunikációs Technológiai Munkacsoportja 

ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia (UNűTAD) 
ENSZ Konferencia az Emberi Környezetr l 
ENSZ Környezet és Fejl dés Konferencia (UNűED) 
ENSZ Környezetirányítási űsoport 
ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) 
ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete 

ENSZ Tengerjogi Egyezmény 

ENSZ Tengerjogi Egyezményében foglalt rendelkezések végrehajtásáról szóló „Megállapodás 
a stagnáló halállományok és a jelent s mértékben vándorló halállományok 
meg rzésével és azokkal való gazdálkodással kapcsolatban” 

ENSZ Vezet  Tisztségvisel inek Koordinációs Testülete  
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Erd kkel foglalkozó együttm ködési partnerség 

Erd kkel foglalkozó kormányközi fórum 

Erd kkel foglalkozó kormányközi testület 
Európai Gazdasági Űizottság 

Feladatok a XXI. századra (Agenda 21) 

Feladatok a XXI. századra további végrehajtásának programja 

Felel sségteljes Halászat Magatartási Kódexe 

Fenntartható Fejl dési Világtalálkozó (WSSD) 
Gazdasági Együttm ködési és Fejlesztési Szervezet (OEűD) 
Gazdasági és Társadalmi Tanács 

Globális cselekvési program a tengeri környezet védelmére a szárazföldön végzett 
tevékenységekkel szemben 

Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés 

Globális Környezeti Alap (GEF) 
HIV/AIDS Kötelezettségvállalási Nyilatkozat 
Hivatalos Fejlesztési Segélyalap (ODA) 
Idegenforgalmi Világszervezet 
Információs Társadalmi Világtalálkozó 

Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 
Kiotói Jegyz könyv  
Kormányközi Tengerkutatási Űizottság 

Közös Áru Alap (Kereskedelmi áruk közös pénzügyi alapja) 
Kulturális Örökség Éve 

Megállapodás a nemzetközi meg rzési és gazdálkodási intézkedéseknek való megfelelés 
el segítésér l a nyílt tengereken közleked  halászhajók részér l 

Millenniumi Fejlesztési űélok 

Millenniumi Nyilatkozat 

Monterrey-i Konferencia 

Monterrey-i Megegyezés 

Montreali jegyz könyv az ózonréteget lebontó anyagokról  
Nemzetközi Katasztrófa Mérséklési Stratégia 

Nemzetközi konferencia a fejl dés finanszírozásáról 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
Nemzetközi Népesedési és Fejl dési Konferencia 

Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 
Nemzetközi szerz dés a gazdasági, a társadalmi és a kulturális jogokról 
Nemzetközi szerz dés az élelmezésügy és a mez gazdaság növénygenetikai forrásairól 
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet 
Nyilatkozat a munkavégzéssel kapcsolatos alapvet  elvekr l és jogokról 
Nyilatkozat a nemzetközi jognak az államok közti baráti kapcsolatokról és együttm ködésr l 

szóló alapelveir l 
Oktatást Mindenkinek - Dakari űselekvési Keretprogram 

Ökoturizmus Nemzetközi Éve 

Ökoturizmus Világtalálkozó 

Reykjavik-i nyilatkozat a felel sségteljes halászatról a tengeri ökológiai rendszerben 

Riói nyilatkozat a környezetr l és a fejl désr l 
Rotterdami egyezmény egyes veszélyes vegyi anyagok és növényvéd  szerek nemzetközi 

kereskedelmében az el zetes tájékoztatáson alapuló egyetértési eljárás alkalmazásáról 
Stockholmi egyezmény a perzisztens szerves szennyez kr l 
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Súlyosan eladósodott szegény országokra vonatkozó kezdeményezés (HIPű kezdeményezés) 
Szellemi Tulajdon Világszervezete 

Szellemi tulajdonnal, genetikai forrásokkal, hagyományos ismeretekkel és néprajzzal 
foglalkozó kormányközi bizottság 

Szociális Fejl dési Világtalálkozó 

Tengeri és partmenti környezet védelmének és fejlesztésének afrikai folyamata 

Turizmus Globális Etikai Kódexe 

Új Partnerség Afrika Fejl déséért (NEPAD) 
Vegyi Űiztonság Kormányközi Fóruma 

Világértekezlet a Gyermekekért 
Világkonferencia a N kr l 
Vizet az afrikai városok számára program 

WTO Kereskedelmi és Fejlesztési Űizottsága 

WTO Kereskedelmi és Környezetvédelmi Űizottsága 

 

GDP (Gross Domestic Product) - bruttó hazai termék 

GEF (Global Environment Facility) - Globális Környezeti Alap 

HIPC (heavily indebted poor countries) - súlyosan eladósodott szegény országok 

NEPAD (New Partnership for Africa’s Development) - Új Partnerség Afrika Fejl déséért 
OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) - Gazdasági 

Együttm ködési és Fejlesztési Szervezet 
UNCED (United Nations Conference on Environment and Development) - ENSZ Környezet és 

Fejl dés Konferencia 

UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) - ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési 
Konferencia 

UNDP (United Nations Development Programme) - ENSZ Fejlesztési Programja 

UNEP (United Nations Environment Programme) - ENSZ Környezetvédelmi Programja 

WSSD (World Summit on Sustainable Development) - Fenntartható Fejl dési Világtalálkozó 

WTO (World Trade Organisation) - Kereskedelmi Világszervezet 
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