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ELŐSZÓ 

A II. világháború után a tengelyhatalmak ellen harcoló szövetségi rendszer 
együttműködésének egyik legfontosabb politikai és diplomáciai eredménye az 
Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ, United Nations - UN) 1945. évi 
megalapítása volt. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya már a bevezetőjében 
- mintegy sűrítve - tartalmazza mindazokat a célokat és elveket, amelyek mi
att alapítói létrehozták a szervezetet, és amelyek az elmúlt 55 év alatt a világ
szervezet tevékenységének tengelyét alkották: 

- hogy megmentsék a jövő nemzedékét a háború borzalmaitól, amelyek 
életük folyamán (a XX. század első felében) kétszer zúdítottak kimondhatat
lan szenvedést az emberiségre, 

- hogy hitet tesznek az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség mél
tósága és értéke, a férfiak és nők, valamint a nagy és kis nemzetek egyenjogú
sága mellett, 

- hogy megteremtsék azokat a feltételeket, amelyek mellett az igazságosság 
és a nemzetközi szerződésekből, valamint a nemzetközi és egyéb forrásokból 
eredő kötelezettségek iránti tisztelet fenntartható, és 

- hogy előmozdítsák a társadalmi haladást és nagyobb szabadság mellett 
az életfeltételek javítását. 

Az ENSZ többé-kevésbé sikeres tevékenységet fejtett ki az 1945-ben kitű
zött célok és elvek megvalósulása érdekében (amivel ennek az írásnak a ha
todik fejezetében foglalkozunk részletesebben), de ezek mindegyike továbbra 
is időszerű, olyannyira hogy megvalósulásukért a XXI. században - nemcsak 
a világszervezetnek, hanem az egész emberiségnek is - küzdenie kell. 

Az ENSZ megalakulásának 55. évfordulója és az ezredforduló jó alkalom 
arra, hogy visszatekintsünk a világszervezet történelmére, amely egybeesik a 
II. világháború utáni időszak teljes történelmével, elsősorban azért, hogy a 
fiatalabb nemzedékek megismerjék fejlődését, sikereit és azokat a problémá
kat, amelyekkel szembenéz, amelyek egyúttal a mai világot is jellemzik. 
Ugyanakkor lerójuk tiszteletünket azok iránt az emberek iránt is, akik hozzá
járultak az Egyesült Nemzetek Szervezetének tevékenységéhez, amely nélkül 
világunk bizonyára nem volna ilyen, mint amilyen napjainkban. 



A világszervezet eddig is vállalta a kihívásokat, ós továbbra is kész felvenni 
a küzdelmet az egyre jobban egységesülő világot sújtó problémákkal. Remél
hető, hogy a világszervezet 2000. szeptember 6-ától 8-áig New Yorkban meg
tartott millenniumi csúcsértekezlete - minden idők legnagyobb szabású dip
lomáciai konferenciája - történelmi fordulópont lesz az ENSZ megerősítésé
nek és átalakulásának útján, hogy minél jobban megfelelhessen mindazoknak 
a kihívásoknak, amelyekkel az emberiségnek a III. évezredben szembe kell 
néznie. 

* * * 

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságnak - az Egyesült Nemzetek 
Szervezete egyik alapító tagjának - a felbomlásával helye a világszervezetben 
is megüresedett. Időközben a JSZSZK utódállamait, Bosznia-Hercegovinát 
(1992. május 22-én), Horvátországot (1992. május 22-én), Macedóniát (1993. 
április 8-án) és Szlovéniát (1992. május 22-én) felvették a világszervezet tagjai 
közé. A jelenlegi Jugoszláv Szövetségi Köztársaság automatikus jogutódlási 
kérelme nem talált támogatásra, ezért tagsága a világszervezetben - éppúgy, 
mint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben és a Nemzetközi 
Valutaalapban - továbbra is vitás, mert nincs megoldva a jogutódlás kérdése. 

Az ország szétesésével és helyének az ENSZ-ben való megürcsedésévcl 
megszűnt a világszervezet belgrádi Tájékoztatási Központjának a működése 
is. Ezáltal és a már csaknem tíz éve tartó háborús körülmények miatt lehetet
lenné váll (a napi sajtóban megjelent szövegeken túl) az ENSZ tevékenységé
nek és kiadványainak folyamatos figyelemmel kísérése, valamint alaposabb ta
nulmányozása is. 

Az internetes világhálóba való bekapcsolódás tette ismét lehetővé, hogy -
az ENSZ honlapján keresztül - újra közvetlen kapcsolatot lehessen létrehozni 
és betekintést nyerni a világszervezet tevékenységébe. Ennek a kiadványnak 
az elkészítéséhez is az Egyesült Nemzetek Szervezete világhálós honlapján 
(http://www.unsystcm.org/) található, szinte naprakész adatok és gazdag kép
anyag, valamint a megjelölt szakirodalom szolgáltak alapul. 

A mellékletbe besoroltuk az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmá
nyát és a Nemzetközi Bíróság Alapszabályait, mint tartós értékű, a nemzetközi 
kapcsolatok tanulmányozásához nélkülözhetetlen dokumentumokat, amelye
ket jugoszláviai kiadó'- ismereteink szerint - most jelentet meg először ma
gyar nyelven. 

Köszönetet mondok Rontó Bozóki Judit történelem szakos tanárnak, aki 
segítségemre volt az ENSZ történelmének és eredményeinek feltérképezésé
ben, illetve a visszatekintés 1. és a 6. fejezetének elkészítésében, továbbá dr. 
Bodnár Lászlónak, a Szegedi Jogi Kar Nemzetközi-jogi Tudományi Tanszéke 
tanárának a hasznos szakmai segítségért, valamint szakvéleményezőimnek, dr. 
Csehák Kálmán nyugalmazott egyetemi tanárnak és Muhi Béla tanárnak, az 
Ismeretterjesztő Füzetek szerkesztőjének, akik támogatták ennek a kiadvány
nak a megjelenését. 

BOZÓKI Antal, mgr. 
Újvidék, 2000. szeptember 11. 

http://www.unsystcm.org/


1. AZ ENSZ RÖVID TÖRTÉNETE 1 

KÉPES KRÓNIKA 
1941. június 12. - A Szövetségi Nyilatkozat - „hogy együtt dolgozzunk a 

többi szabad emberrel mind háborúban, mind a békében" -, amelyet Londonban 
Ausztrália, a Dél-afrikai Unió, az Egyesült Királyság, Kanada és Új-Zéland, 
valamint Belgium, Csehszlovákia, Görögország, Hollandia, Jugoszlávia, Len
gyelország, Luxemburg és Norvégia száműzött kormányai, továbbá Charles de 
Gaulle tábornok írtak alá, volt az első utalás a háború utáni együttműködésre 
és az első lépés az ENSZ megalapítására. 

Churchill, az Egyesült Királyság miniszterelnöke és Roosevelt, az Amerikai 
Egyesült Államok elnöke az Atlanti Charta aláírásakor 1941. augusztus 14-én 

a Princ of Wales csatahajó fedélzetén 



A háború utáni biztonsági és békeszervezetről szóló értekezlet (Dumbarton 
Oaks). Washington, 1944. augusztus 21. 

1941. augusztus 14. - Franklin Delano Roosevelt, az Amerikai Egyesült 
Államok elnöke és Winston Churchill, az Egyesült Királyság miniszterelnöke 
- a Princ of Wales (Walesi herceg) nevű csatahajón való találkozásukkor 
„valahol a tengeren" - közös nyilatkozatot írtak alá a béke és a biztonság 
megőrzésének közös alapelveiről. Az Atlanti Charta néven ismert dokumen
tumban rögzített legfontosabb politikai állásfoglalások: az aláíró hatalmak 
lemondanak országuk területi vagy egyéb növeléséről; elismerik a népek ön
rendelkezési jogát; minden ország egyenlő feltételekkel vegyen részt a világ
kereskedelemben, és jusson hozzá a nyersanyagforrásokhoz; a tengereken és 
az óceánokon valósuljon meg a közlekedés szabadsága; a világháború után egy 
általános biztonsági rendszert teremtenek meg, s kiépítéséig lefegyverzik az 
agresszor nemzeteket. 

1942. január 1. - A tengelyhatalmak ellen harcoló 26 szövetséges nemzet 
képviselői találkoztak Washingtonban, hogy támogatásukról biztosítsák az At
lanti Chartában kifejtett alapelveket, aláírva az „Egyesült Nemzetek Deklará
cióját". Utalva az Egyesült Államok és Anglia vezetői által aláírt Atlanti Char
tára, megerősítették azt a célkitűzést, hogy olyan békét teremtenek, amely ha
tárain belül minden nemzetnek biztonságot ad, és minden ország valamennyi 
polgárának biztosítja a félelemtől és nélkülözéstől mentes életet. Ebben a 
Washingtoni Nyilatkozat néven ismert dokumentumban használták először 
hivatalosan az „Egyesült Nemzetek" elnevezést Roosevelt elnök javaslatára. 

794.?. október 19-november 1. - A moszkvai négyhatalmi (külügyminiszteri) 
konferenciáról kiadott nyilatkozatban - amelyen az USA-t Hull, Angliát 
Eden, Kínát Fo Ping-sang (nagykövet), a SZU-t Molotov képviselték - elis
merték annak szükségességét, hogy „a békeszerető államok szuverén egyenlő-



Sztálin orosz miniszterelnök, Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol 
kormányfő Jaltán. Oroszország, 1945. február 12. 

ségén alapuló világszervezetet hozzanak létre a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartására". A moszkvai nyilatkozat célkitűzéseit megerősítette az Egyesült 
Államok, a Szovjetunió és az Egyesült Királyság 1943. november 28-a és de
cember 1-je között Teheránban megtartott csúcstalálkozója. 

1944. augusztus 21-október 7. - Az Egyesült Nemzetek Szervezetével kap
csolatos első alapokmány-tervezet kidolgozására Dumbarton Oaksban (Wa
shington egyik peremvárosában, Georgetownban lévő villában - ma könyvtár 
és művészeti galéria) két fázisban megtartott tanácskozáson került sor; az 
Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, a Szovjetunió és Kína megegyeztek 
a jövendő világszervezet alapvető céljaiban, felépítésében és működésében. 

1945. február 4-11. - A jaltai csúcstalálkozón F. D. Roosevelt amerikai 
elnök, W. Churchill angol miniszterelnök és J. V. Sztálin szovjet vezető ki
nyilvánították elhatározásukat, hogy megalapítanak „egy általános nemzetközi 
béke- és biztonsági szervezetet". 

1945. április 25. - Az Egyesült Nemzetek Szervezetéről az egyesült álla
mokbeli San Franciscóban a nemzetközi szervezet létesítésére értekezletet 
hívtak össze, amelyen 50 nemzet küldöttei találkoztak és kidolgozták a 111 
cikkből álló Alapokmányt, amelyet 1945. június 25-én a San Franciscó-i Ope
raházban egyhangúlag el is fogadtak. A konferencia a következő napon az 
Alapokmány és a Nemzetközi Bíróság Alapszabályainak a Herbst Színház elő
adótermében, a Háború Veteránjainak Emléképületében való aláírásával ért 
véget. 

1945. október 24. - Az Egyesült Nemzetek Szervezete úgy alakult meg, 
hogy Alapokmányát előzőleg az öt nagyhatalom (az Egyesült Államok, az 
Egyesült Királyság, Franciaország, Kína és a volt Szovjetunió, illetve a mai 
Oroszország) és a többi aláíró állam többsége a megerősítő okiratokat az 



Az ENSZ-alapokmány befejezése. A háttérben az egyiptomi küldött aláírja az 
Alapokmányt. San Francisco, 1945. június 26. 



Eleanor Roosevelt a kezében tartja az Emberi Jogok Deklarációjának 
poszterét. Laké Success, New York, 1949. november 



Trygve Lie főtitkár és W. Harrison főépítész jelképesen elhelyezik az ENSZ 
székházának alapkövét. New York, 1949. december 24. 

Egyesült Államok kormányánál letétbe helyezte. Ez 1945. október 24-én kö
vetkezett be. A hatálybalépés napját az ENSZ napjaként ünnepli a világ. 

1946. január 10. - Az ENSZ-közgyűlés első ülését, 51 nemzet képviselői
nek részvételével, Londonban a westminsteri Central Hallban tartották meg. 

1946. január 17. - Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) először Londonban 
ült össze, ahol elfogadták a testület működésére vonatkozó szabályzatot. 

1946. január 24. - A Közgyűlés elfogadta az első határozatot, mely az atom
energia békés felhasználására és az atom-, valamint a tömegpusztító fegyverek 
betiltására vonatkozott. 

1946. február 1. - A norvégiai Trygve Lie-t (1896-1968) választották meg 
az ENSZ első főtitkárává. Mandátumát a Közgyűlés 1950. november l-jén 
még három évre meghosszabbította, 1951. február l-jétől kezdve, 1952 novem
berében azonban lemondott a főtitkári tisztségéről. 

1947. október 24. - A Közgyűlés hivatalosan is kihirdeti az Egyesült Nem
zetek napját. 

1948. május 29. - A Biztonsági Tanács elfogadta az 50. (1948) számú Pa
lesztinával kapcsolatos határozatot, amelynek alapján megalakult az ENSZ 
Fegyverszüneti Ellenőrző Szerve (UNTSO). A katonai megfigyelők első cso
portja 1948 júniusában érkezett a térségbe. Ez volt az ENSZ első békefenn
tartó akciója, amely még ma is tart. 



Koreai polgárok menekülnek a harcok elől. Korea, 1951. január 

1948. december 10. - A Közgyűlés elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes 
Nyilatkozatát. 

1949. január 7. - Ralph Bunchc ENSZ kiküldött biztosította a fegyverszü
netet Izrael és az arab államok között. 

1949. október 24. - New York városában elhelyezték az ENSZ jelenlegi 
székhelyének alapkövét. 

1950. június 27. - A Biztonsági Tanács, a Szovjetunió képviselőinek távol
létében, felhívta a tagállamokat, hogy nyújtsanak segítséget Dél-Koreának az 
északi invázió elhárítására. (1950. június 25-én az észak-koreai csapatok tá
madásával megkezdődött a koreai háború. A fegyverszüneti egyezményt 1953. 
július 27-én írta alá az ENSZ-parancsnokság és a Kínai-Észak-koreai Parancs
nokság. A két Korea azonban mindmáig nem kötött békeszerződést.) 

7955. december 14. - A hidegháború szakaszában a tagfelvétel a világszer
vezetben leállt, minthogy az akkori szocialista országok felvételéhez az USA, 
a volt Szovjetunió pedig az USA által felvenni javasolt államok felvételét vé
tózta meg. Tizenhat államot, köztük Magyarországot, akik a tagfelvételre 1951 
óta kérték a felvételt a Biztonsági Tanács javaslatára és a Közgyűlés megfelelő 
határozata alapján, egy úgynevezett csomagterv keretében, felvettek a világ
szervezetbe. Ezután a felvételek akadály nélkül történtek, és az ENSZ tagjai
nak száma gyorsan növekedett. 

7956. november 7. - A Közgyűlés első rendkívüli ülésszakára a Szuezi-csa-
torna válsága miatt (1956. november l-jétől 10-éig) került sor, amely novem-



Jugoszláv katonák az UNEF járőrcsapatában. El Arish, Egyiptom, 
1957. január 

ber 5-én elhatározta, hogy megalapítja az ENSZ első békefenntartó erőit - az 
Egyesült Nemzetek Rendkívüli Haderejét (UNEF). 

1960. szeptember 20. - 17 új független állam (16 afrikai és Ciprus) csatla
kozott az Egyesült Nemzetekhez - ez volt a világszervezet tagállamai számá
nak legnagyobb mértékű növekedése egy év alatt. 

1960. december 14. - Az ENSZ-közgyűlés nyilatkozatot fogadott el a gyar
mati országoknak és népeknek nyújtandó függetlenségről, amely ünnepélye
sen deklarálta, hogy „szükséges a gyarmati rendszer minden formájának és 
megnyilvánulásának mielőbbi és feltétel nélküli megszüntetése". A nyilatkozat 
hozzájárult a gyarmati rendszer teljes felszámolásához. 

1961. szeptember 18. - Dag Hammarskjöld főtitkár kongói küldetése során, 
az észak-rhodesiai (ma zambiai) Ndola mellett, egy máig ismeretlen ok miatt 
bekövetkezett repülőszerencsétlenségben életét vesztette. 

1963. augusztus 5. - A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Nagy-
Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Álla
mok kormányai - „legfőbb céljuknak nyilvánítva, hogy az ENSZ céljaival össz
hangban a lehető leggyorsabban elérjék a szigorú nemzetközi ellenőrzéssel 
egybekötött általános és teljes leszerelési megállapodást" - Moszkvában alá
írták a légkörben, a világűrben és a víz alatt végzett nukleáris fegyverkísérletek 
betiltásáról szóló szerződést. A szerződés 1963. október 10-én lépett hatályba. 
Az ún. atomcsendszerződés az első lépés azon az úton, amely a nukleáris fegy
verkezés korlátozására irányul. 

796.?. augusztus 7. - A Biztonsági Tanács - apartheid (fajüldöző) politikája 
miatt - önkéntes fegyverszállítási tilalmat szavazott meg Dél-Afrika (illetve a 
Dél-afrikai Unió, mai nevén Dél-afrikai Köztársaság) ellen. 



A 16 új tagállam lobogóját felvonják az Egyesült Nemzetek székháza előtt. 
New York, 1960. szeptember 30. 

Az ENSZ-békefenntartók görög nőt kísérnek a görög szektorba. 
Nicosia, 1964. április 27. 



A BT megerősíti a közel-keleti béke létrehozását. New York, 1967. november 22. 



A Kínai Népköztársaság képviselője formálisan is elfoglalja helyét a 
Közgyűlésben. New York, 1971. november 15. 

1964. március 4. - A Biztonsági Tanács jóváhagyja a békefenntartók 
(gyors) ciprusi küldetését. 

7965. december 21. - Az ENSZ Közgyűlése elfogadta A faji megkülönböz
tetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményt. 
Az egyezmény 1969. január 4-én lépett hatályba. 

7966. október 27. - A Közgyűlés megszüntette a Dél-afrikai Köztársaság 
mandátumát Délnyugat-Afrika (elnevezése 1968 óta Namíbia) felett, és az 
ENSZ igazgatása alá helyezte. 

7966. december 16. - Az ENSZ-közgyűlés elfogadta A gazdasági, szociális 
és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányát (1976. január 3-án lépett 
hatályba) és a Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát (1976. 
március 23-án lépett hatályba). 

7966. december 16. - A Biztonsági Tanács fajüldöző politikája miatt szank
ciókat (büntetőintézkedéseket) foganatosított Rhodesiával (mai neve: Zim
babwe) szemben. 

7967. november 22. - A 1967. évi hatnapos (arab-izraeli) háború nyomán 
a Biztonsági Tanács hosszas tárgyalások után elfogadta a 242-es (1967) számú 
határozatot, amely a közel-keleti béke megvalósításának alapját képezi. 

796& június 12. - A Közgyűlés támogatta a nukleáris fegyverek elterjedésé
nek megakadályozásáról szóló szerződésről (NPT) folyó tárgyalásokat és fel
hívást intézett a tagállamokhoz annak ratifikálására. (Az ún. atomsorompó-szer
ződés 1968. július l-jén került aláírásra, és 1970. március 5-én lépett hatályba.) 

796& november 26. - Az ENSZ-közgyűlés elfogadta a háborús és az em
beriség elleni bűntettek elévülésének kizárásáról szóló egyezményt (1970. no
vember 11-én lépett hatályba). 



A Közgyűlés megszavazza a PFSZ megfigyelői státusát. New York, 
1974. november 22. 

1970. október 24. - Az ENSZ Közgyűlése nyilatkozatot fogadott el 
(2625/XXV.) az államoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányával össz
hangban levő baráti kapcsolatait és együttműködését szabályzó nemzetközi jo
gi elvekről, amely nemcsak felsorolja a baráti kapcsolatok hét elvét, hanem 
azok tartalmát részletezi és értelmezi is. 

7977. október 25. - A Közgyűlés döntést hozott, hogy a Kínai Népköztár
saság küldöttei foglalják el helyüket a világszervezetben. (A Kínai Népköztár
saság külügyminisztere 1949. november 18-án vetette fel először Kína törvé
nyes képviseletének kérdését. Kína képviseletének kérdése azonban a döntés
hozatalig a legélesebb politikai összecsapások előidézője volt a szervezetben, 
mert addig a Tajvanra menekült Kuomintang-kormány képviselői foglalták el 
az ENSZ-ben a Kínát megillető helyet.) 

7 972. június 5-16. - Az ENSZ első konferenciáját az emberi környezetről 
Stockholmban, Svédország fővárosában tartották, amelyen 113 ország és mint
egy 300 nemzeti és nemzetközi szervezet képviseltette magát. A konferencia 
26 pontos nyilatkozatot fogadott el a környezetvédelem alapelveiről, továbbá 
egy 109 pontból álló akcióprogramot szavazott meg a jövőbeli teendőkre vo
natkozólag. Az okmányok alapján a Közgyűlés új autonóm szervként, Nairobi 
(Kenya) székhellyel, létrehozta az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi 
Programját (UNEP). 

1974. november 13. - A Közgyűlés a Palesztin Felszabadító Szervezetet 
(PLO) „a Palesztin nép egyedüli legitim képviselőjének" ismerte el. 

7975. június 19-július 2. - A nők nemzetközi évében rendezték meg Mexi
kóvárosban az Egyesült Nemzetek első világkonferenciáját a nők helyzetéről, 
melyen 133 ország és még ennél is több, az ENSZ-családhoz tartozó és 



Egy nő az UNICEF által támogatott családtervezési program klinikáján. 
Settat, Marokkó, 1987 júliusa 

azon kívüli nemzetközi szervezet vett rész. A részvevők deklarációt, világak
ciótervet és 35 határozatot fogadtak el. A deklaráció 35 alapelvet állapított 
meg a nők helyzetének javítása érdekében. 

7977. november 4. - A Közgyűlés fegyverszállítási tilalmat vezetett be Dél-
Afrika ellen. (A Közgyűlés a dél-afrikai rezsim által alkalmazott éles faji meg
különböztetési politika miatt 1970-től nem fogadta el a Dél-afrikai Köztársa
ság képviselőinek megbízólevelét, 1974-ben pedig a tagságból való kizárás 
lehetősége is felmerült. A tagállamok végül csak tudomásul vették a Közgyűlés 
algériai elnökének döntését, mely szerint a Közgyűlés visszautasítja a megbízó
levelét minden olyan delegációnak, amelyet a dél-afrikai kormány nevezett ki.) 

1978. május 23-június 30. - A Közgyűlés először hívott össze rendkívüli 
ülésszakot a leszerelés tárgyában. 

1978. augusztus 14-26. - A fajüldözés és a faji megkülönböztetés elleni 
harc évtizedének eddigi legfontosabb eredménye a Genfben ebben a tárgykör
ben megtartott ENSZ-világkonferencia volt. 

7 979. december 18. - A Közgyűlés elfogadta a nőkkel szemben alkalmazott 
hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló 
egyezményt, amely védelmezi politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és 
polgári jogaikat. (1981. szeptember 3-án lépett hatályba.) 

1980. május 8. - Három évvel azután, hogy az utolsó esetet jelentették, az 
Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalosan bejelenti a fekete himlő le
küzdését. 



Női munkacsapat utat épít. Lesotho, 1969 



Kongóiak védőoltást kapnak a himlő ellen. Leopoldville, 1962. január 

1981. november 25. - A Közgyűlés nyilatkozatot fogadott el a vallás vagy 
meggyőződés miatti türelmetlenség és megkülönböztetés valamennyi formájá
nak kiküszöböléséről. 

1982. december 10. - Az ENSZ új tengerjogi egyezménye - melyet csaknem 
egy évtizedet igénybe vevő tárgyalássorozat után Montego Bayben (Jamaica) 
az első napon 117 állam és két entitás írt alá - lett az első napon a legnagyobb 
számú aláírással valaha is ellátott egyezmény. Az egyezmény 320 cikkben, 17 
részben és 9 mellékletben szabályozza a tengerjog valamennyi fontos területét. 
(Hatályba 1994. november 16-án lépett.) 

1984. december - Javier Perez de Cuéllar főtitkár egy sürgősségi ellátásra 
alkalmas ENSZ hivatalt nyit meg Afrikában, azzal a céllal, hogy segítse az 
éhségben szenvedőknek nyújtott segély összehangolását. (Sem az ENSZ idé
zett dokumentuma, sem a napi sajtó alapján nem sikerült megállapítani az 
esemény pontos dátumát.) 

1984. december 10. - A Közgyűlés elfogadta a kínzás és más kegyetlen, em
bertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményt. (Hatály
ba 1987. június 26-án lépett.) 

1985. július 15-27. - Nairobiban - az Egyesült Nemzetek által meghirdetett 
nők évtizedének végén - több ezren jöttek össze a nők 3. világkonferenciáján 
és a nők helyzetével foglalkozó programot fogadtak el 2000-ig. 

7957. szeptember 16. - Az UNEP vezetésének törekvései eredményezték az 
ózonréteget lebontó anyagokról szóló - Montreali Protokoll néven ismert -
jegyzőkönyv aláírását, amely kapcsolódik az ózonréteg védelméről szóló 1985. 
március 22-ei bécsi egyezményhez. Ez az okmány már konkrét kötelezettség
vállalásokat tartalmaz az ózonréteget egyértelműen károsító legfontosabb ha-



logénezett szénhidrogének (freonok) gyártásának és alkalmazásának fokoza
tos beszüntetésére. 

1989. április 1. - Az ENSZ Átmeneti Támogatási Csoportja (UNTAG) te
vékenységét kiterjesztette Namíbiára, hogy figyelemmel kísérje a dél-afrikai 
visszavonulást, és gondoskodjon a választási segítségről. (A választásokat 1989 
novemberében tartották, és Namíbia 1990. március 21-én nyerte el független
ségét.) 

1990. szeptember 2 - Hatályba lépett a gyermekek jogaira vonatkozó egyez
mény, az első nemzetközi jogi eszköz, amely a gyermekekkel külön foglalko
zik, és amely kötelező jogi normákat tartalmaz a világszervezet tagállamai szá-

A FAO és az UNDP a halfeldolgozásban segédkezik. Joal, Szenegál, 1976 



Az Egyesült Királyság Vöröskeresztjének dolgozói segítséget nyújtanak a 
szárazság áldozatainak. Bati camp, Etiópia, 1984. november 5. 

mára. Eddig 140 ország ratifikálta és 190 ország lett a részese, ami azt jelenti, 
hogy az egyik, a világ legtöbb országa részéről elfogadott nemzetközi egyez
mény. 

1990. szeptember 29-30. - New Yorkban az UNICEF nemzetközi csúcsér
tekezletet hívott össze a gyermekekről, amelyen a világ 71 országának állam-
és kormányfői vettek részt. Nyilatkozatot fogadtak cl, amely tartalmazza a 
gyermekek jogainak érvényesítésére és életfeltételeinek javítására készült tíz
pontos akciótervet is. 

1991. május 31. - A 16 évig tartó angolai polgárháborúban megkötötték a tűz-
szünetet, majd az Egyesült Nemzetek Angolai Ellenőrző Missziója (UNAVEM 
II) irányítása alá helyezték. 

1991. december 31. - Az ENSZ székhelyén, a főtitkár jószolgálati közben
járásával a salvadori kormány és a Nemzeti Fclszabadítási Front (FMLN) 
egyezséget írtak alá. 

7992. január 31. - A Biztonsági Tanács első csúcsértekezletét, amelyen 
mind a 15 tagállam vezetői megjelentek, New Yorkban tartották meg. Fő té
mája a főtitkár Agenda a békéért (Teendők a békéért) című jelentése volt. 

7992. június 3-14. - Az Egyesült Nemzetek (második) Környezeti és Fej
lesztési Konferenciáját (UNCED) Rio de Janeiróban tartották meg több mint 
100 állam részvételével. Ez volt a történelemben a legnagyobb kormányközi 
találkozó, amelyen Agenda 21 (A XXI. század teendői) elnevezéssel akcióter
vet fogadtak el a fenntartható fejlődéséről. 

7992. június 17. - Butrosz Gáli ENSZ-főtitkár közzétette a megelőző dip
lomácián, a béketeremtésen, a békefenntartáson és békeépítésen alapuló 
Agenda a békéért elnevezésű jelentését. 



Fiatal indiai fiú téglát hord, hogy megkeresse 
az élelemrevalót. India, 1979 

1993. április 27. - Kikiáltották Eritrea függetlenségét annak a referendum
nak eredményeként, melyet az ENSZ ellenőrző bizottságának felügyelete alatt 
és a nyilvántartásba vett választók több mint 98,5%-ának részvételével tartot
tak meg. (Eritreát később felvették az Egyesült Nemzetek - 1993. május 28-án 
- és az Afrikai Egységszervezet tagjai közé.) 

1993. május 23-28. - Több mint 22 000 ENSZ-katona és -megfigyelő fel
ügyelete mellett általános parlamenti választásokat tartottak Kambodzsában, 
amely az új kormány megalakulását és az új alkotmány elfogadását eredmé
nyezte, véget vetve ezáltal a háborúban megosztott országban csaknem 15 évig 
tartó viszályoknak. 

1993. június 26. - Ez ENSZ emberi jogok világkonferenciájának bécsi ha
tározata elismerte a nők egyenjogúságát, a kisebbségek védelmét, a népek önren
delkezését, a bennszülöttek jogait, a nem kormányszervezetek tevékenységét. 

1994. május 6. - Butrosz Gáli főtitkár elkészítette az Agenda a fejlődésért 
című jelentését, amely átfogó javaslatokat tartalmaz az emberiség életkörül
ményeinek javítása érdekében. 

1994. június 23. - Április 26-a és 29-e között választásokat tartottak Dél-
Afrikában (a mostani Dél-afrikai Köztársaságban), amelyet az ENSZ dél-af
rikai megfigyelőmissziójának (UNOMSA) 2527 megfigyelője kísért figyelem-



Kambodzsai lány ENSZ-zászlót tart. 
Kambodzsa, 1992. október 

mel az ország különböző pontjain. Május 25-én a Biztonsági Tanács feloldotta 
a fegyverszállítási tilalmat és a többi zárlatot is Dél-Afrika ellen. Június 23-án 
(csaknem 24 év után) Dél-Afrika ismét elfoglalta helyét a Közgyűlésben. 

1994. szeptember 5-15. - Kairóban 179 ország képviselőjének részvételével 
és 249 felszólalóval nemzetközi konferenciát tartottak a népesedésről és fej
lődésről. Az általános témák a népesedés, a tartós gazdasági növekedés és a 
fenntartható fejlődés voltak. 

1994. október 27-29. - Mozambikban megtartották az első többpárti vá
lasztásokat, amelyen mintegy 2300 nemzetközi megfigyelő vett részt. 

7995 - Az egész világra kiterjedő egy évig tartó tevékenységi és ünnepi 
programot dolgoztak ki az ENSZ 50. évfordulójának megünneplésére. Az év
forduló mottója a következő volt: „Mi, az Egyesült Nemzetek népei . . . 
egyesültünk egy jobb világért." 



Nők szavaznak az ENSZ segítségével megtartott angolai választásokon. 
Luanda, 1992. szeptember 29. 

1995. március 7-13. - A Koppenhágában megtartott társadalmi fejlesztési 
világkonferencia, vagy ahogyan még nevezték, a szociális világtalálkozó - a 
világ vezetőinek egyik legnagyobb találkozója a történelem során, amelynek 
munkájában 182 ország képviseltette magát - tízpontos nyilatkozat és egy 
olyan akcióterv elfogadásával ért véget, amelyben a részt vevő országok síkra-
szállnak a szegénység, a szociális igazságtalanság és a munkanélküliség felszá
molásáért, a fejlődő országok nagyobb méretű segélyezéséért. 

Munkások hazafelé tartanak a gumigyárból. Copsa Mica, Románia, 1991 



Nők ünnepelik az ENSZ által felügyelt népszavazást. Adi Segdo, Eritrea, 
1993. április 

A békeerők bangladesi tisztjei aknaszedésre tanítják 
a kambodzsai katonákat. Kambodzsa, 1992 



Ladakhi nő, a tibeti népcsoport tagja. Photoksar, India, 1992. augusztus 

1995. június 26. - A kaliforniai San Franciscóban ünnepi ülést tartottak az 
ENSZ Alapokmánya aláírásának 50. évfordulója alkalmából. 

7995. szeptember 4-15. - Az ENSZ Pekingben megtartott 4. nemzetközi 
nőkonferenciája a folytatása azoknak a nemzetközi törekvéseknek, amelyek 
világszerte a nők helyzetének javítására irányulnak. A Pekingi nyilatkozat, 
melynek szerves része a Cselekvési Program, megerősíti a nemek egyenjogú
ságának elvét. 

7995. október 22-24. - Az ENSZ megalakulásnak 50. évfordulójával kap
csolatos emlékünnepségek befejezéseként a világ állam- és kormányfői rend
kívüli emlékülést tartottak a világszervezet New York-i székhelyén. 

7996. szeptember 10.- A Közgyűlés elfogadta az atomfegyver-kísérletek tel
jes tilalmáról szóló egyezményt. Az esemény fordulópontot jelent a nukleáris 
fegyverek leszerelése és azok terjedésének megakadályozása terén. Az egyez
ményt szeptember 24-én nyitották meg aláírásra. 

7996. december 17. - A Közgyűlés közfelkiáltással Kofi Annán ghánai dip
lomatát választotta az ENSZ hetedik főtitkárává az 1997. január l-jétől 2001. 
december 31-éig terjedő időszakra. 

1998. április 3. - Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 13 évi előkészítő munka 
után Genfben nyilatkozatot fogadott el az emberi jogok oltalmazóinak védel
mében. A dokumentum azokat védi a megtorlástól, akik békés úton lépnek 
fel az emberi jogok megsértésével szemben. 



Nemzetközi értekezlet a népességről és a fejlődésről. 
Kairó, 1994. szeptember 

1998. július 17.- A. római ENSZ-értekezlet részvevői elfogadták a népirtás, 
a háborús bűncselekmények és az emberiség elleni bűntettek kivizsgálására 
felállítandó állandó Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) alapokmányát. 

Az ENSZ segítségével lefolytatott választások - szavazásra várakozók. 
Xipamanime, Mozambik, 1994. október 28. 



A fél évszázados jubileum alkalmából kivilágított ENSZ-székhely. New York, 
1994. december 21. 



1999. június 10. - A Biztonsági Tanács a 4011. ülésén elfogadta az 1244-es 
számú, Kosovóra vonatkozó határozatot, amellyel engedélyezte a békefenn
tartó erők bevonulását a tartományba. 

2000. szeptember 6-8. - New Yorkban megtartották a világszervezet mil
lenniumi közgyűlését, amelyen a 189 tagállam közül több mint 170 ország kép
viseltette magát. A részvevők a tanácskozás zárónapján terjedelmes dokumen
tumot fogadtak el az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepéről a XXI. szá
zadban. A terjedelmes dokumentum első fejezete összegezi az ENSZ-et ve
zérlő fő értékeket és elveket, a második a béke és a biztonság, illetve a lesze
relés kérdéseiről szól, a harmadik a nyomor felszámolását taglalja, a negyedik 
témája a környezetvédelem, az ötödik az emberi jogok, a demokrácia és a „jó 
kormányzás" kérdéseit boncolgatja, a hatodik az elesettek védelmét emeli ki, 
a hetedik a különleges figyelmet igénylő Afrika problémáira összpontosít, a 
nyolcadik pedig magának az ENSZ-nek a megerősítését tűzi ki célul. 

2000. szeptember 7. - A Biztonsági Tanács állam- és kormányfők szintjén 
megtartott ülésének részvevői egyhangúlag megszavazták azt a határozatot, 
amelyben elkötelezték magukat, hogy megerősítik a világszervezet központi 
szerepét a békefenntartó műveletekben és a kollektív biztonsági rendszer sza
vatolásában. Az ülés történelmi jelentőségét az adja, hogy megalakulása óta 
másodszor tanácskoztak a tagállamai csúcsszinten, az öt állandó tag legmaga
sabb rangú vezetői még külön is összeültek. (Az első ilyen szintű ülésre 1992. 
január 31-én került sor.) 

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 1948. 
évi elfogadásának ötvenéves jubileuma 

alkalmából készült jel 





2. A TAGSÁG 1 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 51 eredeti/alapító tagja van, amelyek 
hadban álltak Németországgal, Olaszországgal, illetve Japánnal. Közülük 45 
részt vett az 1945. június 26-ai San Franciscó-i konferencián, 6 pedig közvet
lenül csatlakozott az Alapokmányhoz. (Lengyelország, amelynek kormányát a 
San Franciscó-i konferencia idején még nem ismerte el valamennyi nagyhata
lom, csak 1945. október 15-én írta alá az Alapokmányt. Miután azonban he
lyét az aláírók között fenntartották, ő is alapító tagnak számít.) A többi állam 
felvétel útján szerzett tagságot. 

Az Alapokmány 4. (1.) cikke értelmében a tagfelvétel feltétele, hogy az 
állam legyen „békeszerető", az Alapokmányba foglalt kötelezettségeket „vál
lalja", és a szervezet megítélése szerint a kötelezettsége teljesítésére „képes és 
hajlandó". A békeszerető kitételt a gyakorlatban úgy értelmezték, hogy min
den állam békeszerető, amelyik éppen a felvétel idején nem visel hadat. A 
felvételi kérelem a Főtitkárhoz érkezik be, ő terjeszti a Biztonsági Tanács elé, 
és ajánlására a tagfelvétel ügyében a Közgyűlés dönt 2/3-os többséggel. 

A világszervezet tagjainak száma az évek során folyamatosan és gyorsan 
növekedett (1950-ben 60, 1960-ban 100, 1970-ben 127, 1980-ban 154 tagja 
volt). Tuvalu 2000. szeptember 5-ei felvételével az Egyesült Nemzetek Szer
vezetébe tagállamainak száma 189 lett. Az egyik eredeti cél, az egyetemesség 
napjainkig csaknem teljesen megvalósult: a világ 192 országa közül csak há
rom nem tagja az ENSZ-nek. Ezek közül is kettő valamilyen formában részt 
vesz annak tevékenységében.2 

2.1. A tagállamok listája 

A tagállamok listája és a világszervezetbe való felvételük dátuma a követ
kező: 

Tagállam - (A felvétel kelte) 
1. Afganisztán (Afgán Iszlám Állam) 3 - (1946. november 19.) 
2. Albánia (Albán Köztársaság) - (1955. december 14.) 
3. Algéria (Algériai Demokratikus Népi Köztársaság) - (1962. október 8.) 
4. Amerikai Egyesült Államok* (Államformája: szövetségi köztársaság) -

{1945. október 24.) 



5. Andorra (Andorrai Fejedelemség) - (1993. július 28.) 
6. Angola (Angolai Köztársaság) - (1976. december 1.) 
7. Antigua és Barbuda (Államformája: alkotmányos monarchia) - (1981. 

november 11.) 
8. Arab Emírségek (Egyesült Arab Emírségek) - (1971. december 9.) 
9. Argentína (Argentin Köztársaság) - (1945. október 24.) 

10. Ausztrália (Államformája: államszövetség) - {1945. november 1.) 
11. Ausztria (Osztrák Köztársaság) - (1955. december 14.) 
12. Azerbajdzsán (Azeri Köztársaság) - (1992. március 9.) 
13. Bahama-szigetek (Bahamai Közösség) - (1973. szeptember 18.) 
14. Bahrein (Bahreini Állam) - (1971. szeptember 21.) 
15. Banglades (Bangladesi Népi Köztársaság) - (1974. szeptember 17.) 
16. Barbados (Államformája: alkotmányos monarchia) - (1966. december 9.) 
17. Belgium (Belga Királyság) - (1945. december 27.) 
18. Belize (Államformája: köztársaság) - (1981. szeptember 25.) 
19. Bénin (Benini Köztársaság) - (1960. szeptember 20.) 
20. Bhután (Bhutáni Királyság) - (1971. szeptember 21.) 
21. Bissau-Guinea (Bissau-Guineai Köztársaság) - (1974. szeptember 17.) 
22. Bolívia (Bolíviai Köztársaság) - (1945. november 14.) 
23. Bosznia-Hercegovina (Bosznia-Hercegovinái Köztársaság) - (1992. 

május 22.) 
24. Botswana (Botswanai Köztársaság) - (1966. október 17.) 
25. Brazília (Brazil Szövetségi Köztársaság) - (1945. október 24.) 
26. Brunei Darussalam (Brunei Darussalam Állam) - (1984. szeptember 21.) 
27. Bulgária (Bolgár Köztársaság) - (1955. december 14.) 
28. Burkina Faso (Burkinai Köztársaság) - (1960. szeptember 20.) 
29. Burundi (Burundi Köztársaság) - (1962. szeptember 18.) 
30. Chile (Chilei Köztársaság) - (1945. október 24.) 
31. Ciprus (Ciprusi Köztársaság) - (1960. szeptember 20.) 
32. Comore-szigetek (Comore Iszlám Szövetségi Köztársaság) - (1975. 

november 12.) 
33. Costa Rica (Costa Rica Köztársaság) - (1945. november 2.) 
34. Csád (Csád Köztársaság) - (1960. szeptember 20.) 
35. Csehország5 (Cseh Köztársaság) - (1993. január 19.) 
36. Dánia (Dán Királyság) - (1945. október 24.) 
37. Dél-afrikai Köztársaság - (1945. november 7.) 
38. Dominikai Közösség (Államformája: köztársaság) - (1978. december 

18.) 
39. Dominikai Köztársaság - (1945. október 24.) 
40. Dzsibuti (Dzsibuti Köztársaság) - (1977. szeptember 20.) 
41. Ecuador (Ecuadori Köztársaság) - (1945. december 21.) 
42. Egyenlítői-Guinea (Egyenlítői-Guineái Köztársaság) - (1968. november 

12.) • 
43. Egyiptom (Egyiptomi Arab Köztársaság) - (1945. október 24.) 
44. Elefántcsontpart (Elefántcsontparti Köztársaság) - (1960. szeptember 

20.) 
45. Eritrea (Államformája: köztársaság) - (1993. május 28.) 
46. Észtország (Észt Köztársaság) - (1991. szeptember 17.) 



47. Etiópia (Etióp Demokratikus Szövetségi Köztársaság) - (1945. 
november 13.) 

48. Fehéroroszország (Fehérorosz Köztársaság) - (1945. október 24.) 
49. Fidzsi-szigetek (Fidzsi Köztársaság) - (1970. október 13.) 
50. Finnország (Finn Köztársaság) - (1955. december 14.) 
51. Franciaország (Francia Köztársaság) - (1945 október 24.) 
52. Fülöp-szigetek (Fülöp-szigeteki Köztársaság) - (1945. október 24.) 
53. Gabon (Gaboni Köztársaság) - (1960. szeptember 20.) 
54. Gambia (Gambiai Köztársaság) - (1965. szeptember 21.) 
55. Ghána (Ghánai Köztársaság) - (1957. március 8.) 
56. Görögország (Görög Köztársaság) - (1945. október 25.) 
57. Grenada (Államformája: alkotmányos monarchia) - (1974. szeptember 

17.) 
58. Grúzia (Grúz Köztársaság) - (1992. július 31.) 
59. Guatemala (Guatemalai Köztársaság) - (1945. november 21.) 
60. Guinea (Guineai Köztársaság) - (1958. december 12.) 
61. Guyana (Guyanai Köztársaság) - (1966. szeptember 20.) 
62. Haiti (Haiti Köztársaság) - (1945. október 24.) 
63. Hollandia (Holland Királyság) - (1945. december 10.) 
64. Honduras (Hondurasi Köztársaság) - (1945. december 17.) 
65. Horvátország (Horvát Köztársaság) - (1992. május 22.) 
66. India (Indiai Köztársaság) - (1945. október 30.) 
67. Indonézia9 (Indonéz Köztársaság) - (1950. szeptember 28.) 
68. Irak (Iraki Köztársaság) - (1945. december 21.) 
69. Irán (Iráni Iszlám Köztársaság) - (1945. október 24.) 
70. Írország (ír Köztársaság) - (1955. december 14.) 
71. Izland (Izlandi Köztársaság) - (1946. november 19.) 
72. Izrael (Izraeli Állam) - (1949. május 11.) 
73. Jamaica (Államformája: alkotmányos monarchia) - (1962. szeptember 

18.) _ 
74. Japán (Államformája: alkotmányos monarchia) - (1956. december 18.) 
75. Jemen 0 (Jemeni Köztársaság) - (1947. szeptember 30.) 
76. Jordánia (Jordán Hasimita Királyság) - (1955. december 14.) 
77. Jugoszlávia11 (Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság) - (1945. 

október 24.) 
78. Kambodzsa (Kambodzsai Királyság) - (1955. december 14.) 
79. Kamerun (Kameruni Köztársaság) - (1960. szeptember 20.) 
80. Kanada (Államformája: szövetségi állam) - (1945. november 9.) 
81. Katar (Katari Állam) - (1971. szeptember 21.) 
82. Kazahsztán (Kazah Köztársaság) - (1992. március 2.) 
83. Kenya (Kenyai Köztársaság) - (1963. december 16.) 
84. Kína (Kínai Népköztársaság) - (1945. október 24.) 
85. Kirgizisztán (Kirgiz Köztársaság) - (1992. március 2.) 
86. Kiribati (Államforma: köztársaság) - (1999. szeptember 14.) 
87. Kolumbia (Kolumbiai Köztársaság) - (1945. november 5.) 
88. Kongó (Kongói Köztársaság) - (1960. szeptember 20.) 
89. Kongói Demokratikus Köztársaság 1 2 - (1960. szeptember 20.) 
90. Korea (Koreai Köztársaság) - (1991. szeptember 17.) 



91. Koreai Népi Demokratikus Köztársaság - (1991. szeptember 17.) 
92. Közép-afrikai Köztársaság - (1960. szeptember 20.) 
93. Kuba (Kubai Köztársaság) - (1945. október 24.) 
94. Kuvait (Kuvaiti Állam) - (1963. május 14.) 
95. Laosz (Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság) - (1955. december 14.) 
96. Lengyelország (Lengyel Köztársaság) - (1945. október 24.) 
97. Lesotho (Lesothói Királyság) - (1966. október 17.) 
98. Lettország (Lett Köztársaság) - (1991. szeptember 17.) 
99. Libanon (Libanoni Köztársaság) - (1945. október 24.) 

100. Libéria (Libériai Köztársaság) - (1945. november 2.) 
101. Líbia (Líbiai Arab Szocialista Népi Közösség) - (1955. december 14.) 
102. Liechtenstein (Liechtensteini Hercegség) - (1990. szeptember 18.) 
103. Litvánia (Litván Köztársaság) - (1991. szeptember 17.) 
104. Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) - (1945. október 24.) 
105. Macedónia 1 3 (Macedón Köztársaság) - (1993. április 8.) 
106. Madagaszkár (Madagaszkári Köztársaság) - (1960. szeptember 20.) 
107. Magyarország (Magyar Köztársaság) - (1955. december 14.) 
108. Malajzia1 4 (Államformája: monarchikus államszövetség) - (1957. 

szeptember 17.) 
109. Malawi (Malawi Köztársaság) - (1964. december 1.) 
110. Maldív-szigetek (Maldív Köztársaság) - (1965. szeptember 21.) 
111. Mali (Mali Köztársaság) - (1960. szeptember 28.) 
112. Málta (Máltai Köztársaság) - (1964. december 1.) 
113. Marokkó (Marokkói Királyság) - (1956. november 12.) 
114. Marshall-szigetek (Marshall-szigeteki Köztársaság) - (1991. 

szeptember 17.) 
115. Mauritánia (Mauritániai Iszlám Köztársaság) - (1961. október 7.) 
116. Mauritius (Mauritiusi Köztársaság) - (1968. április 24.) 
117. Mexikó (Mexikói Egyesült Államok) - (1945. november 7.) 
118. Mianmar 1 5 (Mianmari Államszövetség) - (1948. április 19.) 
119. Mikronézia (Mikronéziai Szövetségi Államok) - (1991. szeptember 17.) 
120. Moldova (Moldovai Köztársaság) - (1992. március 2.) 
121. Monaco (Monacói Hercegség) - (1993. május 28.) 
122. Mongólia (Államformája: köztársaság) - (1961. október 27.) 
123. Mozambik (Mozambiki Köztársaság) - (1975. szeptember 16.) 
124. Nagy-Britannia (Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága) 

- (1945. október 24.) 
125. Namíbia (Namíbiai Köztársaság) - (1990. április 23.) 
126. Nauru (Naurui Köztársaság) - (1999. szeptember 14.) 
127. Németország 1 6 (Német Szövetségi Köztársaság) - (1973. szeptember 18.) 
128. Nepál (Nepáli Királyság) - (1955. december 14.) 
129. Nicaragua (Nicaraguai Köztársaság) - (1945. október 24.) 
130. Niger (Nigeri Köztársaság) - (1960. szeptember 20.) 
131. Nigéria (Nigériai Szövetségi Köztársaság) - (1960. október 17.) 
132. Norvégia (Norvég Királyság) - (1945. november 27.) 
133. Olaszország (Olasz Köztársaság) - (1955. december 14.) 
134. Omán (Ománi Szultánság) - (1971. október 7.) 
135. Oroszország17 (Orosz Föderáció) - (1945. október 24.) 



136. Örményország (Örmény Köztársaság) - (1992. március 2.) 
137. Pakisztán (Pakisztáni Iszlám Köztársaság) - (1947. szeptember 30.) 
138. Palau (Palaui Köztársaság) - (1994. december 15.) 
139. Panama (Panamai Köztársaság) - {1945. november 13.) 
140. Pápua Új-Guinea (Államformája: alkotmányos monarchia) - (1975. 

október 10.) 
141. Paraguay (Paraguayi Köztársaság) - (1945. október 24.) 
142. Peru (Perui Köztársaság) - (1945. október 31.) 
143. Portugália (Portugál Köztársaság) - (1955. december 14.) 
144. Románia (Államformája: köztársaság) - (1955. december 14.) 
145. Ruanda (Ruandai Köztársaság) - (1962. szeptember 18.) 
146. Saint Kitts és Nevis (Saint Christopher és Nevis Államszövetség) -

(1983. szeptember 23.) 
147. Saint Lucia (Államformája: alkotmányos monarchia) - (1979. 

szeptember 18.) 
148. Saint Vincent (Saint Vincent és Grenadine-szigetek) - (1980. 

szeptember 16.) 
149. Salamon-szigetek (Államformája: alkotmányos monarchia) - (1978. 

szeptember 19.) 
150. Salvador (Salvadori Köztársaság) - (1945. október 24.) 
151. San Marino (San Marino Köztársaság) - (1992. március 2.) 
152. So Tomé és Príncipe (So Tomé és Príncipe Demokratikus 

Köztársaság) - (1975. szeptember 16.) 
153. Seychelle-szigetek (Seychelle Köztársaság) - (1976. szeptember 21.) 
154. Sierra Leone (Sierra Leone Köztársaság) - (1961. szeptember 27.) 
155. Spanyolország (Spanyol Királyság) - (1955. december 14.) 
156. Sri Lanka (Sri Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság) - (1955. 

december 14.) 
157. Suriname (Suriname Köztársaság) - (1975. december 14.) 
158. Svédország (Svéd Királyság) - (1946. november 19.) 
159. Szamoa (Szamoai Független Állam) - (1976. december 15.) 
160. Szaúd-Arábia (Szaúd-Arábiái Királyság) - (1945. október 24.) 
161. Szenegál (Szenegáli Köztársaság) - (1960. szeptember 28.) 
162. Szingapúr 8 (Szingapúri Köztársaság) - (1965. szeptember 21.) 
163. Szíria1 (Szíriai Arab Köztársaság) - (1945. október 24.) 
164. Szlovákia2 0 (Szlovák Köztársaság) - (1993. január 19.) 
165. Szlovénia (Szlovén Köztársaság) - (1992. május 22.) 
166. Szomália (Szomáli Demokratikus Köztársaság) - (1960. szeptember 

20.) 
167. Szudán (Szudáni Köztársaság) - (1956. november 12.) 
168. Szváziföld (Szváziföldi Királyság) - (1968. szeptember 24.) 
169. Tádzsikisztán (Tádzsik Köztársaság) - (1992. március 2.) 
170. Tanzánia 2 1 (Tanzániai Egyesült Köztársaság) - (1961. december 14.) 
171. Thaiföld (Thaiföldi Királyság) - (1946. december 16.) 
172. Togo (Togói Köztársaság) - (1960. szeptember 20.) 
173. Tonga (Tongai Királyság) - (1999. szeptember 14.) 
174. Törökország (Török Köztársaság) - (1945. október 24.) 



175. Trinidad és Tobago (Trinidad és Tobago Köztársaság) - (1962. 
szeptember 18.) 

176. Tunézia (Tunéziai Köztársaság) - (1956. november 12.) 
177. Tuvalu (Államformája: alkotmányos monarchia) - (2000. szeptember 5.) 
178. Türkmenisztán (Államformája: köztársaság) - (1992. március 2.) 
179. Uganda (Ugandai Köztársaság) - (1962. október 25.) 
180. Új-Zéland (Államformája: alkotmányos monarchia) - (1945. október 24.) 
181. Ukrajna (Államformája: köztársaság) - (1945. október 24.) 
182. Uruguay (Uruguayi Keleti Köztársaság) - (1945. december 18.) 
183. Üzbegisztán (Üzbég Köztársaság) - (1992. március 2.) 
184. Vanuatu (Vanuatui Köztársaság) - (1981. szeptember 15.) 
185. Venezuela (Venezuelai Köztársaság) - (1945. november 15.) 
186. Vietnam (Vietnami Szocialista Köztársaság) - (1977. szeptember 20.) 
187. Zambia (Zambia Köztársaság) - (1964. december 1.) 
188. Zimbabwe (Zimbabwe Köztársaság) - (1980. augusztus 25.) 
189. Zöld-foki Köztársaság - (1975. szeptember 16.) 

2.2. Büntetőintézkedések 

A világszervezet tagállama ellen a tagságból eredő kötelezettségek nem tel
jesítése vagy azok megsértése miatt különböző szankciók foganatosíthatók: 

a) A legenyhébb intézkedés a tagállam szavazati jogának megvonása az 
ENSZ működéséhez megszabott pénzügyi hozzájárulás nem fizetése miatt. Az 
Alapokmány 19. cikke értelmében a Közgyűlés megvonhatja a szavazati jogot 
attól a tagállamtól, amely két teljes évet késik a szervezet költségvetéséhez 
való hozzájárulásának befizetésével. Ezt az intézkedést eddig nem alkalmaz
ták, habár az ENSZ gyakorlatában több alkalommal történt erre irányuló kí
sérlet. 

b) A tagsági jogokat és kedvezményeket fel is lehet függeszteni. Erről is a 
Közgyűlés határoz a Biztonsági Tanács javaslatára. Erre az intézkedésre az 
ENSZ eddigi működése során úgyszintén nem került sor. 

A Közgyűlés és a Biztonsági Tanács gyakorlatában eddig a tagsági jogok 
és kedvezmények korlátozásának vagy szuszpenziójának (felfüggesztésének) 
két formáját alkalmazták: 

Az első az érintett ország képviselője meghatalmazásának bizonyos idő
szakban való el nem fogadásában (Izrael, Kambodzsa, Kína, Kongó és Ma
gyarország esetében), a másik pedig az illető ország (Dél-Afrika és a Jugoszláv 
SZK) képviselője számára a ENSZ valamely szervének munkájában való rész
vétele megtiltásában nyilvánult meg. Ez az intézkedés - a következményei 
szempontjából - de facto a tagsági jogok felfüggesztését jelenti (a JSZK ese
tében pedig még egyéb vonatkozásai is vannak). 

c) A Biztonsági Tanácsnak joga van arra, hogy a nemzetközi béke és biz
tonság fenntartásával kapcsolatos határozatainak érvényesítése céljából a tag
államokat (kollektív) szankciók alkalmazására hívja fel. Ilyen rendszabályok a 
gazdasági kapcsolatok, a vasúti, tengeri, légi, postai, távíró-, rádió- ás egyéb 
forgalom részleges vagy teljes felfüggesztéséből, valamint a diplomáciai kap
csolatok megszakításából stb. állhatnak. Ilyen intézkedések alkalmazására, 
amint a mellékelt táblázatok is mutatják, eddig 15 ország ellen került sor, öttel 
szemben pedig kilátásba helyezték azokat. 



d) A tagságból való kizárás a végső intézkedés, amelyre az Alapokmány 6. 
cikke értelmében akkor kerül sor, ha a tagország „következetesen megsérti" 
az Alapokmányba foglalt elveket. 

Ennek az intézkedésnek a foganatosítására a Biztonsági Tanács tesz javas
latot, és azt a Közgyűlés 2/3-os többséggel mondhatja ki. Kizárásra eddig még 
nem került sor, de ennek lehetősége felmerült Dél-Afrika vonatkozásában. (A 
faji megkülönböztetés legélesebb formáját képviselő apartheid politikája mi
att 1974-ben a Biztonsági Tanácsban javaslatot terjesztettek elő a mai Dél-af
rikai Köztársaság kizárásáról, de ez három állandó tag - az Egyesült Államok, 
Anglia és Franciaország - ellenszavazata miatt nem került elfogadásra. 1974-
től a Dél-afrikai Köztársaság a Közgyűlés vagy bármely más ENSZ-fórum vagy 
-konferencia munkájában csak meghívottként vehetett részt, amikor vele kap
csolatos kérdéseket tárgyaltak. Csak 1994. június 23-án - miután megváltozott 
az ország vezetése és politikája - foglalhatta el ismét helyét a Közgyűlésben.) 

A volt Jugoszlávia esetében sem a tagságból való kizárás történt, hanem 
az ország (és ezáltal a tagsági jogok) megszűnése tényének megállapítása: 

A Biztonsági Tanács - tekintettel, arra, hogy „a Jugoszláv Szocialista Szö
vetségi Köztársaság néven ismert ország megszűnt létezni", valamint arra, 
hogy nem lett általánosan elfogadva az, hogy „a Jugoszláv Szövetségi Köztár
saság (Szerbia és Crna Gora) automatikusan folytassa a volt Jugoszláv Szo
cialista Szövetségi Köztársaság tagságát az Egyesült Nemzetekben" - az 1992. 
szeptember 19-ei 777-es számú határozatban javasolta a Közgyűlésnek, hoz
zon határozatot arról, hogy Jugoszláviának (Szerbia és Crna Gora) „kérnie 
kell a az Egyesült Nemzetek tagságába való felvételt", és hogy „ne vegyen részt 
a Közgyűlés munkájában". 2 3 

Az ENSZ Közgyűlése az 1992. szeptember 22-ei 47/1. számú határozatában 
magáévá tette a Biztonsági Tanács álláspontjait. Ezek után a Biztonsági Ta
nács javasolta a Közgyűlésnek (az 1993. április 28-ai 821-es számú határozat
ban), hogy Jugoszlávia ne vegyen részt a Gazdasági és Szociális Tanács mun
kájában sem. 

A világszervezet ilyen elvi álláspontja után a jelenlegi Jugoszlávia helye 
kérdésessé vált az ENSZ többi intézményében is: az Egészségügyi Világszer
vezet (WHO) Közgyűlése 46. évi ülésén (1993. május 3-án) úgy döntött, hogy 
Jugoszláviát kizárja a tagságából. A határozat értelmében a JSZK nem léphet 
automatikusan a volt JSZSZK örökébe ebben a szervezetben. 

Ha tagja kíván lenni a WHO-nak, ismét kérnie kell a felvételét az ENSZ-be. 
A JSZK küldöttségét eltávolították a környezetvédelmi világértekezletről 

is, - amelyet az ENSZ védnökségével Kiotó japán városban tartottak meg 
1997 decemberében - azzal az indoklással, hogy „a JSZK nem örökölheti meg 
a volt Jugoszlávia tagságát a világszervezetben". Jugoszlávia státusát a kiotói 
értekezleten Horvátország és az Egyesült Államok vetette föl. Hirosi Oki ta
nácsot kapott az ENSZ New York-i székhelyéről, hogy az értekezlet hozza 
meg az előbbi döntést „mellőzve annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy 
Jugoszlávia az összes olyan megállapodás részvevőjének tekintendő-e, amelyet 
a korábbi kormány cikkelyezett be". 2 5 

A jugoszláv hatóságok kérelmét tehát - hogy az ország számára ismerjék 
el a világszervezetben automatikusan a jogutódlást - elutasították éppúgy, 
mint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetben és a Nemzetközi 



Valutaalapban is. Vagyis a fentiekből arra lehet következtetni, hogy Belgrád
nak mégis „pályáznia kell" a tagságba való felvételre. 

e) A tagállam kilépését a szervezetből az Alapokmány nem említi, de In
donézia példáján megállapítható, hogy az államok erre jogosítva vannak. (In
donézia 1965. január 20-án kilépett a szervezetből, de elhatározását 1966. ok
tóber 19-én megváltoztatta, s azóta az ENSZ valamennyi tevékenységében új
ra rendszeresen részt vesz.) Cselekedetét utólag nem tekintik kilépésnek, csak 
a tagsági jogok szünetelésének. 

Azoknak az országoknak az áttekintése, amelyek ellen a nemzetközi szerve
zetek vagy az egyes országok szankciókat (büntetőintézkedéseket) 

vezettek b e 2 6 

A z ország n e v e 
Ki v e z e t t e b e a 

szankciót 
Milyen okból A szankció fajtája 

1. A volt 
BOSZNIA
HERCEGOVINA 

- a Biztonsági Tanács 
781 sz. h., 1992. 10. 9. 

- a polgár
háborúban való 
részvétel 

- „Zárt égbolt" 

2. B U R M A - az USA, 1988 - az emberi 
jogok állása 

- bojkott, fegyverszállítási 
tilalom 

3. DÉL-AFRIKA 
(Mai neve: 
Dél-afrikai 
Köztársaság) 

- az ENSZ 
Közgyűlésének XII. 
ülésszaka (1962), 
1971. számú határozat 

- a Biztonsági Tanács 
181., 182. számú 
határozat (1963. 8. 7.) 
191. sz. h. (1964) 

- a Biztonsági Tanács 
282. (1970) sz. h. 311. 
(1972) sz. h. 

- az ENSZ 
Közgyűlésének XXIX. 
ülésszaka (1972) 
3324 E sz. h. 31/6J 
sz. h. 

- a Biztonsági Tanács 
418. (1977) sz. h. 558. 
(1984) sz. h. 569. 
(1985) és az 591. 
(1986) sz. h 

- az apartheid 
(faji 
elkülönítési) 
politikája 

- felhívás az ENSZ 
tagállamaihoz a 
diplomáciai kapcsolatok 
megszakítására 

- gazdasági és közlekedési 
zárlat 

- fegyverszállítási embargó 
- a katonai zárlat 

megerősítése 
- felhívás a 

tagországokhoz a 
kapcsolatok teljes 
megszüntetésére 

- kőolaj-szállítási embargó 
- az együttműködés 

megszakítása a nukleáris 
energia terén 

- az általános embargó 
további erősítése 
(amelyeket a nyugati 
országok és az U S A 
semmibe vettek) 

4. DÉL-RHODESIA 
(Mai neve: 
Zimbabwe) 

- Nagy-Britannia, 1965 
- a Biztonsági Tanács, 

1968 

- az apartheid 
politikája 

- olyan intézkedések, mint 
a Dél-afrikai 
Köztársaság ellen 
(ignorálva a nyugati 
országok részéről) 

5. HAITI - a Biztonsági Tanács 
841. sz. h., 1993. 6. 16. 

- Aristide elnök 
megdöntése 

- tengeri zárlat, megszűnt 
az BT 1994. 10. 15-i 
948-as számú 
határozatával 

6. IRAK - a Biztonsági Tanács 
661. sz. h., 1990. 8. 6. 
687. sz. h., 1990 

- a Kuvait elleni 
agresszió 

- gazdasági zárlat 
- a fegyverraktárak 

megsemmisítése 



Az ország neve Ki vezette be a 
szankciót Milyen okból A szankció fajtája 

7. IRÁN - az U S A 1979 
- az Európai Közösség, 

1989 

- az U S A nagy
követségének 
elfoglalása, a 
Rushdie-eset 

- minden kapcsolat 
megszüntetése, a vagyon 
befagyasztása 

- politikai elítélés, 
kulturális zárlat 

8. A volt 
JUGOSZLÁV 
SZSZK 

- a Biztonsági Tanács 
724. sz. h., 1991. 12. 
15. 

- polgárháború - fegyverszállítási tilalom 

9. JUGOSZLÁV 
SZK 

- a Biztonsági Tanács 
757. számú határozat 
(1992. 5. 30.) 787. 
(1992. 12. 16.) 820. 
(1993. 4. 17.) 942. 
(1994. 9. 23.) 943. 
(1994. 9. 2 3 . ) , , 988. 
(1995. 4. 21 ó 2 8 

1003. (1995. 7. 5 . ) ™ 
1015. (1995. 9. 1 5 ) 3 0 

1022(1995 . 11. 
2 2 . ) 3 1 1074. (1996. 
10. 2 . r ; 1160. (1980. 
3. 31 . ) 3 3 

- az Európai Unió tag
államainak kormányai 
(1998. március 19.) 

- a Bosznia-
Hercegovinában 
élő szerbeknek 
nyújtott 
segítség, a 
polgár
háborúban való 
állítólagos 
részvétel 

- teljes zárlat, az eddigi 
legátfogóbb szankciók 
(az élelmiszer- és a 
gyógyszer-behozatal 
képez kivételt) 

- enyhítve a légi és 
részben a tengeri 
közlekedésben, a kultúra 
és a sport területén 

- a szankciók egy részének 
felfüggesztése 100 napra 

- a szuszpenzió 
meghosszabbítása 

- a szuszpenzió további 
meghosszabbítása 

- a szankciókat 
felfüggesztették 

- a BT egyhangúlag, 
véglegesen és formálisan 
hatályon kívül helyezte a 
gazdasági szankciókat (a 
határozat nem 
befolyásolja a volt 
JSZSZK 
pénzeszközeinek zárlatát, 
amelyet az utódállamok 
között a jogutódlási vita 
miatt rendeltek el) 

- fegyverszállítási 
embargó 

- a beutazási vízum 
megvonása jelentős 
számú magas rangú 
tisztségviselőtől, a 
különleges rendőrségi 
felszerelés kivitelének 
tilalma, a 
hitelgaranciák 
leblokkolása (a 
szankciókat később 
többször 
bővítették) 3 4 

10. KÍNA - az U S A - a csúcstechnológia 
átadása 

11. K U B A - az U S A 1961 - rakétaválság - politikai és gazdasági, 
tengeri zárlat 

12. LIBÉRIA - a Biztonsági Tanács 
788. sz. h., 1992. 11. 
19. 

- polgárháború - fegyverszállítási tilalom 



Az ország neve Ki vezette be a 
szankciót Milyen okból A szankció fajtája 

13. LÍBIA - a Biztonsági Tanács 
748. sz. h., 1992. 3. 
31. 831. sz. h., 1993. 
11. 11. 

- a terroristák ki 
nem 
szolgáltatása 

- légi közlekedési zárlat 
- fegyverszállítási embargó 
- pénzügyi zárlat, 

a külföldön lévő 
eszközök befagyasztása 

14. M A C E D Ó N I A 
VOLT 
JUGOSZLÁV 
KÖZTÁRSASÁG 

- Görögország, 1994. 2. 
16. 

- területi 
követelesek, 
név, 
alkotmány, 
nemzeti 
jelképek 

- kereskedelmi zárlat 

15. SZOMÁLIA - a Biztonsági Tanács 
733. sz. h., 1992. 1. 
23. 734. sz. h., 1992. 
12. 3. 

- a törzsek 
összetűzése 

- humanitárius 
helyzet 

- fegyverszállítási embargó 
- fegyveres erő 

alkalmazása az 
emberbaráti segély 
eljuttatása céljából 

16. VIETNAM 
(ÉSZAK

VIETNAM) 

- az USA, 1975 
- az USA, 1964 

- az eltűnt 
katonai 
hadifoglyok 
miatt 

- a kétoldalú kapcsolatok 
megszakítása, illetve 
gazdasági zárlat 
(1994-ben feloldották 
őket) 

2.3. Kilátásba helyezett szankciók 

Szankciók bevezetésével fenyegetett országok listája 

Az ország neve Ki helyezte kilátásba 
a szankciót Milyen okból A szankció fajtája 

l . EURÓPAI UNIÓ - az U S A 1992. február - az Altalános 
Vámtarifa- és 
Kereskedelmi 
Egyezmény 
(GATT) el nem 
fogadása miatt 

- a behozatal különleges 
megadóztatása 

2. ÉSZAK-KOREA - az USA és a 
Nemzetközi 
Atomenergia-
ügynökség (IAEA), 
1993 
aktualizálva 1994 

márciusában 

- az atomfegyverrel 
való rendelkezés, 
illetve 
atomfegyver 
előállításának 
szándéka miatt 

- gazdasági és politikai 
zárlat 

3. GÖRÖG
ORSZÁG 

- az Európai Unió, 
1994. 4. 8. 
(Az Európai Unió 
Bizottsága 
elhatározta, hogy az 
esetet az Európai 
Bíróság elé viszi.) 

- Macedónia Volt 
Jugoszláv 
Köztársaság elleni 
szankciók 
egyoldalú 
bevezetése miatt 

4. JAPÁN - az USA, 1992. február - piacának 
elfogadhatatlan 
megnyitása miatt 

- gazdasági bojkott 

5. KÍNA - az U S A több 
alkalommal 

- az emberi jogok 
állása 

- politikai és gazdasági 
izoláció 



3. AZ ENSZ SZERVEI ÉS SZAKOSÍTOTT 
INTÉZMÉNYEI 1 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének - az Alapokmány 7. cikkének 1. 
pontja szerint - hat fő szerve van, ezek a következők: 

1. a Közgyűlés (G/4), 
2. a Biztonsági Tanács (SC), 
3. a Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC), 
4. a Gyámsági Tanács (IC), 
5. a Nemzetközi Bíróság (ICJ) és 
6. a Titkárság (5). 

i.i. y4 Közgyűlés 

A világszervezet Közgyűlése a legfőbb tanácskozó testület, amely vala
mennyi tagállam delegációjából (küldöttségéből) tevődik össze. Egy állam ne
vében legfeljebb öttagú delegáció vehet részt az ülésen. A delegátusok számá
tól függetlenül minden államnak egy szavazata van. 

A Közgyűlésnek a világ békéjével és biztonságával kapcsolatos minden ér
demi és szervezeti kérdésre kiterjedő általános hatásköre van. Fontos kérdé
sekben határozatait a jelen levő és szavazó tagok szavazatainak kétharmados 
többségével hozza. Határozatai általában nem kötelezőek a tagállamokra, ez 
alól kivételnek számítanak a szervezeti kérdésekben hozott döntések. 

Sokrétű hatásköre miatt az egyes kérdések tényleges megvitatása - mielőtt 
a Közgyűlés plenáris ülése elé kerülne döntéshozatalra - a bizottságokban fo
lyik, amelyek a következő típusúak lehetnek: 

3.1.1. Főbizottságok, amelyek feladata a napirendi pontok megvitatása és a 
velük kapcsolatos feladatok előkészítése: 
1. számú vagy Leszerelési és Nemzetközi Biztonsági Kérdések Főbizott

sága 
2. sz. vagy Gazdasági és Pénzügyi Főbizottság 
3. sz. vagy Szociális, Humanitárius és Kulturális Főbizottság 
4. sz. vagy Speciális Politikai és Dekolonizációs Kérdések Főbizottsága 
5. sz. vagy Költségvetési és Adminisztrációs Kérdések Főbizottsága 
6. sz. vagy Jogi Főbizottság 



3.1.2. Eljárási vagy ügyrendi bizottságok: 
- Általános Bizottság (Napirendi Bizottság) 
- Mandátumvizsgáló Bizottság 

3.1.3. Állandó bizottságok, amelyeket a Közgyűlés speciális kérdések megol
dására hozott létre, ilyenek az 
- Igazgatási és Költségvetési Kérdések Tanácsadó Bizottsága és a 
- Tagdíjbizottság. 

3.1.4. Kisegítő (állandó jellegű), ad hoc (ideiglenes, alkalmi) és kapcsolt szer
vekre vonatkozó bizottságok: 
a) Állandó jellegű kisegítő bizottságok: 
- A Világűr Békés Felhasználásának Bizottsága 
- A Békefenntartó Műveletek Különleges Bizottsága 
- Leszerelési Bizottság 
- Nemzetközi Jogi Bizottság 
b) Időleges bizottságok: 
- A Tengerfenék Békés Felhasználásával Foglalkozó Bizottság 
- Az ENSZ Namíbiai Tanácsa 
- Az ENSZ Palesztinai Békéltető Bizottsága 
- Speciális Apartheid-ellenes Bizottság 

3.1.5. A Közgyűlés segédszervei: 
- Az Egyesült Nemzetek Adminisztratív Bírósága 
- Az Egyesült Nemzetek Egyeteme (UNU) - Tokió, Japán 
- Az Egyesült Nemzetek Gyermekvédelmi Alapja (UNICEF) - New 

York, USA 
- Az Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája 

(UNCTAD) - Genf, Svájc 
- Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kereskedelmi és Jogi Bizottsága 

(UNCITRAL) - Bécs, Ausztria 
- Az Egyesült Nemzetek Képzési és Kutatási Intézete (UNITÁR) -

Genf, Svájc 
- Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának Hivatala 

(UNHCR) - Genf, Svájc 
- Az Egyesült Nemzetek Szociális Fejlesztési Kutatóintézete 

(UNRISD) - Genf, Svájc 

3.2. A Biztonsági Tanács 

A Biztonsági Tanácsban (BT) jelenleg 5 állandó és 10 választott tag van. 
Az állandó tagok a jogilag nagyhatalomként elismert államok: az Amerikai 
Egyesült Államok, Franciaország, Kína, Nagy-Britannia és Oroszország. A 10 
választott tag közül 5 mindig ázsiai-afrikai ország, 1 mindig kelet-európai, 2 
latin-amerikai és kettő nyugat-európai és más országok (az említett földrajzi 
kategóriákba nem tartozó Ausztrália, Új-Zéland, illetve Kanada) közül kerül 
ki. A tagokat a Közgyűlés 2 évre választja, éspedig úgy, hogy évente választ 5 
új tagot. A lelépő tag nyomban újra nem választható meg. 

A BT hatáskörét a következő 4 csoportra lehet osztani: 
- a béke és a biztonság fenntartása, 
- kötelező jellegű általános hatáskör, 
- közreműködés az államok közötti viszályok rendezésében és 
- szervezési feladatok. 



3.3. A Gazdasági és Szociális Tanács 

A Gazdasági és Szociális Tanács kizárólag választott tagokból áll. Tagjai
nak száma 54, amelyek közül évente 18 tagot választanak újra (itt nincs újra-
választási tilalom). Ez a tanács végzi a legsokrétűbb tevékenységet az ENSZ 
fő szervei közül. Hatáskörét az Alapokmány 62. cikke határozza meg. A Ta
nács tanulmányokat végezhet és jelentéseket tehet, vagy ilyeneket kezdemé
nyezhet, továbbá ajánlásokat tehet a Közgyűlésnek, a tagállamoknak és az il
letékes szakosított intézményeknek 

a) a gazdasági, szociális, kulturális, nevelésügyi és egészségügyi, valamint 
ezekkel kapcsolatos nemzetközi feladatok megoldására, valamint 

b) az emberi jogok és alapvető szabadságoknak mindenki részére, fajra, 
nemre, nyelvre, vallásra való tekintet nélkül történő általános tiszteletben tar
tásának biztosítására. 

A Tanács munkája különböző bizottságokban folyik, amelyek lehetnek: 

3.3.1. Munkabizottságok: 
- Gazdasági Bizottság 
- Koordinációs Bizottság 
- Speciális Gazdasági Bizottság 
- Szociális Bizottság 

3.3.2. Területi bizottságok: 
- Afrikai Gazdasági Bizottság (ECA) - Addis Abeba, Etiópia 
- Ázsiai és Csendes-óceániai Gazdasági és Szociális Bizottság (ESCAP) 

- Bangkok, Thaiföld 
- Európai Gazdasági Bizottság (ECE) - Genf, Svájc 
- Latin-amerikai és Karib-térségi Gazdasági Bizottság (ECLAC) - San

tiago de Chile 
- Nyugat-ázsiai Gazdasági és Szociális Bizottság (ESCWA) - Bejrút, 

Libanon 
3.3.3. Funkcionális bizottságok: 

- Emberi Jogok Bizottsága 
- Kábítószer-bizottság 
- Népesedésügyi Bizottság 
- Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság 
- Statisztikai Bizottság 
- Szociális Fejlesztési Bizottság 

3.3.4. Állandó bizottságok: 
- A Tudománynak és Technológiának a Fejlesztésben Való Alkalma

zásával Foglalkozó Tanácsadó Bizottság 
- Bűnmegelőzési és Ellenőrzési Bizottság 
- Fejlesztéstervezési Bizottság 
- Felülvizsgáló és Értékelőbizottság 
- Lakásügyi, Építési és Tervezési Bizottság 
- Nem Kormányközi Szervezetek Bizottsága 
- Program és Koordinációs Bizottság 
- Természeti Erőforrások Bizottsága 
- Transznacionális Társaságok Bizottsága 
- Tudomány és Technológia Bizottsága a Fejlesztés Szolgálatában 



3.4. A Gyámsági Tanács 

A Gyámsági Tanács eredeti feladata a gyámsági és az önkormányzattal nem 
rendelkező, illetve gyarmati területekkel kapcsolatos igazgatás ellenőrzése 
volt. 

Miután 1994-ben az utolsó, a Csendes-óceánban lévő USA gyámsági terü
let (Palau) is független lett, ezzel megszűnt a gyámság intézménye, a Gyámsági 
Tanács 1994. november l-jén felfüggesztette tevékenységét, holott gyarmati 
területek még mindig vannak (pl. Amerikai Samoa, Amerikai Virgin-szigetek, 
Francia-Guyana, Gibraltár, Kajmán-szigetek, Pitcarn-szigetek stb.). 

3.5. A Nemzetközi Bíróság 

A Nemzetközi Bíróság független bírák testülete, semmilyen hatóságnak 
nincs alárendelve, sőt olyan szuverén szerv, amelynek nem kell évi tevékenysé
géről jelentést tennie az ENSZ Közgyűlésének sem. Hatáskörét a felek előze
tes hozzájárulása alapozza meg. Ez azt jelenti, hogy csak közös megegyezéssel 
lehetséges, hogy a bíróság két állam között bármely ügyben eljárjon. 

A bíróság 15 tagból áll, akik közül kettő ugyanannak az államnak az ál
lampolgára nem lehet. Működését külön statútum (alapszabály) rendezi, 
amely az ENSZ Alapokmányának része lett. A statútumnak részese lehet 
olyan állam is, amely nem tagja a világszervezetnek. Székhelye Hágában (Hol
landia) van. 

3.6. A titkárság 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Titkársága a legfőbb végrehajtó és 
adminisztratív szerv, amelynek igen sokrétű feladata van. Az ide tartozó hiva
talnoki apparátus (ha hozzászámítjuk a Gazdasági és Szociális Tanács egyes 
regionális gazdasági bizottságaiban működő tisztviselőket is, akkor számuk kb. 
25 000 személy)2 a többi főszerv kiszolgálását végzi, és az általuk rábízott fel
adatokat hajtja végre. A titkárság élén a mindenkori főtitkár áll. Székhelye 
New Yorkban van, a világszervezetnek az East River (Keleti folyó) partján lévő 
székházában. 

3.7. Programok és intézmények 

A világszervezetben hivatalos besorolás szerint az Egyesült Nemzetek 
rendszeréhez tartoznak még: 

a) az Egyesült Nemzetek programjai, 
b) a szakosított intézmények, 
c) önálló szervezetek, 
d) egyezményes titkárságok és 
e) az intézmények közötti koordinációs mechanizmus. 

a) az Egyesült Nemzetek Szervezetének programjai 

A világszervezethez más, részben önálló szervek (sokszor programok, ala
pok formájában) kapcsolódnak. Ezek a szervek nem külön nemzetközi szer
ződés alapján, a világszervezettől függetlenül jöttek létre, hanem az ENSZ 
Közgyűlésének határozata hozta őket létre. Egyrészt az ENSZ költségvetésé-



bői, másrészt állami hozzájárulásokból szűkebb területeken sajátos célok ér
dekében működnek. 

Az ENSZ honlapja szerint a világszervezethez 42 program kapcsolódik (ha 
ide soroljuk a legújabb, az UNAIDS programot is), amelyek közül egy (az ICJ) 
a világszervezet fő szervei közé, hat (az UNCITRAL, az UNHCR, az UNICEF, 
az UNCTAD, az UNRISD és az UNU) egyúttal a Közgyűlés segédszerve is, öt 
(az ECA, az ESCAP, az ECE, az ECLAC és az ESCWA) pedig a Gazdasági és 
Szociális Tanácshoz kapcsolódik. A többi program a következő: 

- A Nők Helyzetének Előmozdítását Szolgáló Nemzetközi Kutatási és 
Továbbképző Intézet (INSTRAW) - Santo Domingo, Dominikai 
Köztársaság 

- Adminisztratív és Költségvetési Kérdések Tanácsadó Bizottsága 
(ACABQ) - New York, USA 

- Az Egyesült Nemzetek Bécsi Hivatala (UNOV) - Bécs, Ausztria 
- Az Egyesült Nemzetek Emberi Jogi Főbiztosságának Hivatala 

(UNHCHR) - Genf, Svájc 
- Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Alapja Nők Számára (UNIFEM) -

New York, USA 
- Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) - New York, 

USA 
- Az Egyesült Nemzetek Genfi Hivatala (UNOG) - Genf, Svájc 
- Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Programja 

(UNDCP) - Bécs, Ausztria 
- Az Egyesült Nemzetek Kompenzációs Bizottsága (UNCC) - Genf, 

Svájc 
- Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja (UNEP) - Nai

robi, Kenya 
- Az Egyesült Nemzetek Közel-keleti Segélyező és Munkaközvetítő Hi

vatala Palesztin Menekültek Számára (UNRWA) - Gáza, Gázai öve
zet és Amman, Jordán 

- Az Egyesült Nemzetek Közös HIV/AIDS Programja (UNAIDS) -
Genf, Svájc 

- Az Egyesült Nemzetek Közös Személyzeti Nyugdíjalapja (UNJSPF) -
New York, USA 

- Az Egyesült Nemzetek Központja (UN) - New York, USA 
- Az Egyesült Nemzetek Központja az Emberi Településekért (UNCHS 

(Habitat) - Nairobi, Kenya 
- Az Egyesült Nemzetek Lefegyverzés Kutatási Intézete (UNIDIR) -

Genf, Svájc 
- Az Egyesült Nemzetek Népesedésügyi Alapja (UNFPA) - New York, 

USA 
- Az Egyesült Nemzetek Önkéntesei (UNV) - Bonn, Németország 
- Az Egyesült Nemzetek, a Szakosított Intézmények és a Nemzetközi 

Atomerő-ügynökség Levelező Hallgatóinak Csoportja - New York, 
USA 

- Az Egyesült Nemzetek Személyzeti Főiskolája (UNSC) - Torino, 
Olaszország 

- Az Egyesült Nemzetek Tervezési Szolgálatai (UNOPS) - New York, 
USA 



- Az Egyesült Nemzetek Térségközi Bűnözési és Igazságügyi Kutató
intézete (UNICPJ) - Róma, Olaszország 

- Az Egyesült Nemzetek Továbbképző és Kutatóintézete (UNITÁR) -
Genf, Svájc 

- Az Egyesült Nemzetek Vendéghallgatói Tanácsa - New York, USA 
- Közös Felügyelőegység (JIU) - Genf, Svájc 
- Nemzetközi Kereskedelmi Központ (UNCTAD/WTO) - Genf, Svájc 
- Nemzetközi Öregedési Intézet (INIA) - Valletta, Málta 
- Nemzetközi Polgári Szolgálati Bizottság (ICSC) - New York, USA 
- Világélelmezési Program (WFP) - Róma, Olaszország 
- Világűrügyi Hivatal (OOSA) - Bécs, Ausztria 

b) Az ENSZ szakosított intézményei/szervezetei 

Az Alapokmány 57. cikke arról rendelkezik, hogy a gazdasági, szociális, 
kulturális, nevelésügyi és egészségügyi téren, valamint a kapcsolódó területe
ken jelentős nemzetközi feladatokat ellátó kormányközi szervezeteket össze 
kell kapcsolni az ENSZ tevékenységével. A Gazdasági és Szociális Tanács 
több ilyen szervezettel kötött megállapodást, amelyek így betagolódtak a vi
lágszervezet kereteibe, ún. szakosított intézményekké váltak. 

A szakosított intézmények azonban megtartották szervezeti önállóságukat, 
önálló költségvetésük van, de tevékenységüket összehangolják az ENSZ, illet
ve más szakosított intézmények, autonóm szervek tevékenységével a Gazda
sági és Szociális Tanács égisze alatt. 

Az ENSZ a szakosított szervezetek fölött rendszerint ellenőrző vagy be
számoltató tevékenységet gyakorol. 

A szakosított intézmények lehetnek: 
a) Általános jellegűek 

- Nemzetközi Fejlesztési Társaság (IDA) - Washington, USA 
- Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (/LÓ) - Genf, Svájc 
- Nemzetközi Pénzügyi Társulás (IFC) - Washington, USA 
- Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezet (UNESCO) - Pá

rizs, Franciaország 
- Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (Világbank - IBRD) -

Washington, USA 
- Nemzetközi Valutaalap (IMF) - Washington, USA 

b) Technikai jellegűek 
- Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 

(FAO) - Róma, Olaszország 
- Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Iskolája (UNIS) - New York, 

USA 
- Az Egyesült Nemzetek Postai Adminisztrációja (UNPA) - New York, 

USA 
- Egészségügyi Világszervezet (WHO) - Genf, Svájc 
- Egyetemes Postaegyesület (UPU) - Bern, Svájc 
- Iparfejlesztési Szervezet (UNIDO) - Bécs, Ausztria 
- Meteorológiai Világszervezet (WMO) - Genf, Svájc 
- Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD) - Róma, Olasz

ország 



- Nemzetközi Oktatási Hivatal (IBE) - Genf, Svájc 
- Nemzetközi Oktatási Központ (ILO/ITC) - Torino, Olaszország 
- Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) - Genf, Svájc 
- Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) - London, Nagy-Britannia 
- Nemzetközi Tudományos és Csúcstechnológiai Központ (ICS) - Tri

eszt, Olaszország 
- Polgári Repülésügyi Szervezet (ICAO) - Montreal, Kanada 
- Sokoldalú Beruházás-szavatolási Ügynökség (MIGA) - Washington, 

USA 
- Szellemi Tulajdon Világszervezete (W1PO) - Genf, Svájc 
- Világkereskedelmi Szervezet (WTO) - Genf, Svájc 

c) Önálló szervezetek 

- Nemzetközi Atomenergia-ügynökség - Bécs, Ausztria (LAEA) 
- Idegenforgalmi Világszervezet - Madrid, Spanyolország (WTO) 

Az ENSZ és a szakosított intézmények egy csoportjának jelképe 



d) Egyezményes titkárságok 
- Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC) - Bonn, 

Németország 
- Az ENSZ Sivatagosodás Elleni Egyezménye (UNCCD) - Bonn, Né

metország 

e) Az intézmények közötti koordinációs mechanizmus 
A világszervezetnek még húsz különböző koordinációs, illetve véleménye

zőbizottsága van, amelyek feladata az ENSZ intézményei közötti munka 
összehangolása, illetve az egyes tevékenységi körökkel kapcsolatos vélemény
nyilvánítás. Ezek a többi szerv zavartalan működését hivatottak elősegíteni. 
Ide tartoznak az adminisztratív, a szervezési, a személyi, programbeli, műkö
dési, pénzügyi, költségvetési, tájékoztatási, statisztikai, informatikai és egyéb 
kérdésekkel foglalkozó bizottságok, illetve tanácsadó testületek. Ezek székhe
lye New Yorkban, Genfben, Rómában, Párizsban, Bécsben, Koppenhágában 
és Oslóban van. 

A Gazdasági és Szociális Tanács az Alapokmány 71. cikke alapján konzul
tálhat továbbá olyan nem kormányzati szervekkel, amelyek a Tanács hatáskö
rébe tartozó ügyekkel foglalkoznak. Több mint 600 kormányzati szervezet ren
delkezik a Tanácsnál konzultatív státussal, amelynek alapján megfigyelőt 
küldhetnek a Tanács és alárendelt szervei nyilvános üléseire, írásbeli nyilat
kozatot terjeszthetnek elő, s tanácskozhatnak a Titkársággal. 



4. FŐTITKÁROK 1 

A világ első számú diplomatái 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárainak tevékenysége egybefonó
dik a II. világháború utáni diplomácia és az ENSZ történetével. Ezért érdekes 
személyiségük megvilágítása és életpályájuk megismerése. 

Kik voltak eddig a világ első számú diplomatái, és hogyan járultak hozzá 
a világszervezet szerepének megvalósításához? 

A világszervezet élén álló főtitkárt a Biztonsági Tanács javaslatára a Köz
gyűlés nevezi ki, egyéb kritériumok mellett figyelembe véve a térségi sorrendet 
is. Az Alapokmány nem szól a főtitkár hivatali idejéről, de 1946-ban a Köz
gyűlés úgy határozott, hogy ezt 5 évben szabja meg, további 5 évre szóló újra-
választási lehetőséggel. 

Az ENSZ főtitkára nem egyszerű tisztviselő, megbízatása jelentős politikai 
funkciót és rangot jelent, részben az ENSZ Alapokmánya, részben egyéb nem
zetközi jogszabályok alapján. Legfontosabb feladatait az Alapokmány 98-100. 
cikke tartalmazza. 

A 98. cikk kimondja, hogy a főtitkár mint az Egyesült Nemzetek legfőbb 
igazgatási tisztviselője „a Közgyűlés, a Biztonsági Tanács, a Gazdasági és Szo
ciális Tanács és a Gyámsági Tanács minden ülésén részt vesz, és elvégez min
den olyan más feladatot, amellyel ezek a szervek megbízzák". A szervezet 
munkájáról évente jelentést tesz a Közgyűlésnek. 

A 99. cikk szerint „a főtitkár a Biztonsági Tanács figyelmét minden olyan 
ügyre felhívhatja, amely véleménye szerint a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartását veszélyeztetheti". A Biztonsági Tanács a főtitkár javaslatát köte
les napirendre tűzni. 

A 100. cikk arról szól, hogy a főtitkár és a tisztviselői kar kötelességei tel
jesítése közben sem „kormányoktól, sem a Szervezeten kívülálló más hatóság
tól utasítást nem kérhetnek és nem kaphatnak". Tartózkodniuk kell minden 
olyan magatartástól, amely nemzetközi tisztviselői minőségükkel összeférhe
tetlen, és munkájukért kizárólag a szervezetnek felelősek. Ugyanez a cikk kö
telezi a tagállamokat, hogy a főtitkár és a tisztviselői kar feladatainak kizáró
lag nemzetközi jellegét tiszteletben tartsák, és ne befolyásolják munkájukat. 



Az ENSZ főtitkárai 

Név Ország Megbízatási 
időszak 

Trygvc Lie Norvégia 1946-1953 
Dag Hammarskjöld Svédország 1953-1961 
U Thant Sithu Burma (mai nevén: Mianmar) 1961-1971 
Kürt Waldhcim Ausztria 1972-1981 
Javier Perez de Cuéllar Peru 1982-1991 
Butrosz Butrosz Gáli Egyiptom 1992-1996 
Kofi Annán Ghána 1997-

A főtitkári állás politikai jellegéből következik, hogy személyesen élveznie 
kell legalább a Biztonsági Tanács állandó tagországainak bizalmát, de általá
ban az ENSZ valamennyi tagállamával megfelelő korrekt kapcsolatban kell 
állnia. 

Nehéz mesterség 
A főtitkári funkció egyike a legkülönlegesebbeknek, amelyeket a modern 

civilizáció produkált. Nem véletlen, hogy Kurt Waldheim egykori főtitkár az 
eddigi tapasztalatokat összefoglaló, 1977-ben megjelent könyvének A világ 
egyedülálló mestersége (Un métier unique au monde) címet adta, amelyet a 
magyar kiadás igen találóan Nehéz mesterségnek fordított. Ehhez csak azt le
het hozzátenni, hogy a legmozgalmasabb és legfelelősségteljesebb, nagy tisz
teletet is érdemlő munkahelyek egyike. A vele kapcsolatos feladatok messze 
meghaladják az Alapokmányban foglalt szűkszavú felsorolást. 

A főtitkár mindenekelőtt irányítja az ENSZ hatalmas, a világ minden ré
szére kiterjedő, mintegy 25 000 főt számláló apparátusát, ezenkívül végrehajtó 
szerepe van, ő hívja össze a Közgyűlést, rá hárul a határozatok végrehajtása 
és általában az ENSZ tevékenységének gyakorlati megvalósítása. Ő az elnöke 
a Gazdasági és Szociális Tanács Koordinációs Adminisztratív Bizottságának, 
s ezáltal befolyást gyakorol a szakosított szervezetek tevékenységére is. Az 
ENSZ tájékoztatási szolgálatát is a főtitkár vezeti. 

A gyakorlatban kialakultak a főtitkárnak az Alapokmányban nem szabá
lyozott funkciói is. így pl. a főtitkár vitás ügyekben közvetítő, egyeztető sze
repet vállalhat a tagállamok között. Ezt a funkcióját gyakorolta például Kurt 
Waldhcim volt főtitkár, amikor 1979-ben személyesen közvetített az USA és 
Irán között a túszul ejtett amerikaiakkal kapcsolatos vitában, de gyakorolhatja 
ezt a jogát különleges megbízottja útján is. Ilyen megbízatást látott el például 
az arab államok és Izrael közötti vitában Gunnar Jarring diplomata, mint a 
főtitkár helyettese. 

Ezenkívül a gyakorlatban kialakult igen fontos politikai funkció, hogy az 
ún. ENSZ megfigyelő vagy rendfenntartó erők parancsnokságát, illetőleg a ve
le való rendelkezést is gyakran a főtitkárra bízzák. Ezt nem személyesen, ha-



nem valamelyik általa kinevezett tábornok útján gyakorolja, és ez a kijelölt 
parancsnok közvetlenül a főtitkár utasítása szerint jár el. 

A főtitkár feladatait növelik az egyes nemzetközi szerződések is. így nála 
kell bejelenteni az államok és nemzetközi szervezetek által felbocsátott űrha
jók adatait, és az űrhajósok kényszerleszállása esetén, ha nem tudják ki a fel
bocsátó állam, a kényszerleszállás észlelését a főtitkárnak kell jelenteni. Szá
mos nemzetközi egyezménynek a letéteményese is (pl. a gyermekek jogairól 
szóló 1989. évi egyezménynek). Jelen van fontosabb nemzetközi jogi aktusok 
(pl. megjelent az 1963. évi atomcsend-egyezmény) megkötésénél is. 

A főtitkár feladatává tette számos nemzetközi szerződés, hogy az azokból 
származó viták elrendezésére hivatott testületek elnökét a felek megegyezése 
hiányában kijelölje. Erről intézkedik például a magyar, román, finn stb. béke
szerződés, és a szerződések jogát kodifikáló 1969. évi bécsi egyezmény is. 

A főtitkári munka hihetetlenül széles körű reprezentációs megterheléssel 
is jár. A főtitkár nemcsak az ENSZ főszerveinek ülésein lép fel az apparátus 
képviseletében, hanem részt vesz az összes ENSZ-világkonferencián, és kép
viseli a szervezetet minden egyéb nemzetközi politikai, társadalmi, tudomá
nyos vagy kulturális fórum előtt. Ezenkívül íratlan kötelessége, hogy akár 
egyes nagyobb számú ENSZ-akciók előkészítése, akár az elképzelések kölcsö
nös kicserélése végett időnként végiglátogassa a legfontosabb tagállamokat, és 
illetékes vezetőikkel megfelelő kapcsolatot létesítsen. 

Az ENSZ főtitkárait nem véletlenül tartják a világ első számú diplomatái
nak. Tevékenységük sikeres végzéséhez kiváló szakmai felkészültség, nagy mű
veltség, több (elsősorban világ)nyelv kiváló ismerete és nem utolsósorban 
nagyfokú diplomáciai jártasság szükséges. Személyes irányításuk alatt volt/van 
a világszervezet és a Biztonsági Tanács döntéseinek előkészítése és azok vég
rehajtása, vagyis közvetlenül részt vettek/vesznek a nemzetközi politika alakí
tásában. Sikeres vagy kevésbé sikeres tevékenységüket természetesen mindig 
az adott történelmi, társadalmi és egyéb körülményekkel összefüggésben kell 
szemlélni. 

Mivel a szakirodalomban az ENSZ-főtitkárok életrajzára vonatkozóan 
csak elvétve vagy kevés adatot lehet találni, írásunk alapjául az ENSZ inter
netes (világhálós) honlapján (http://www.un.org/) közzétett adatok szolgáltak. 
Elvárásainkkal ellentétben azonban még az ENSZ-nek az adatai is hiányosnak 
mutatkoztak. így például Trygve Lie életrajza csak 1959-ig tartalmaz adatokat. 
Dag Hammarskjöld esetében pedig az ENSZ honlapjáról tévesen arra 
a megállapításra is lehet jutni, hogy a repülőszerencsétlenség, amelyben el
hunyt, 1960-ban (valójában pedig 1961. szeptember 18-án) történt. U Thant 
nevét (Sithu) még a szélesebb (szak)irodalomban is csak elvétve lehet meg
találni stb. 

Ezért szükség mutatkozott további életrajzi kutatásokra, de a szakköny
vekben is több pontatlan adat és ellentmondásos vélemény található. Úgyszin
tén továbbra is hiányzik az egyes főtitkárok tevékenységének, illetve a nem
zetközi kapcsolatok alakulásához való személyes hozzájárulásának részlete
sebb és tárgyilagosabb szakmai elemzése. A világszervezet jubileuma jó alka
lom arra, hogy hozzájáruljunk ezeknek a hiányosságoknak a pótlásához. 

http://www.un.org/


4.1. Trygve Halvdan Lie 
(Norvégia) 

A világszervezet első főtitkára 
(1946-1953) 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének első 
főtitkára, a norvég Trygve Halvdan Lie, amikor 
megválasztották erre a magas nemzetközi tiszt
ségre, rendkívül gazdag tapasztalattal rendelke
zett a nemzetközi kapcsolatok, a jog és politika 
terén általában. 

Trygve Lie 1896. július 16-án született Oslóban (Norvégia). Szülei Martin 
és Huida Arnesen Lie. Tanulmányait az Oslói Egyetemen végezte, ahol 1919-
ben jogi oklevelet szerzett. 1921. november 8-án kötött házasságot Hjordis 
Joergensennel. Három gyermekük született - Sissel, Guri és Mette. 

Lie 1911-ben tagja lett a Norvég Munkáspárt Ifjúsági Szervezetének. 1911-
től 1922-ig a Norvég Munkáspárt segédtitkára volt, majd 1922-től 1935-ig a 
Norvég Szakszervezeti Szövetség jogi tanácsosa, de 1926-ban a Munkáspárt 
országos végrehajtó titkárának munkakörét is ellátta. 

A munkáspárti kormányban, amelyet Johan Nygaardsvold alakított, Lie 
1935-től 1939-ig az igazságügy-miniszteri posztot töltötte be, majd 1939 júli
usától szeptemberéig kereskedelmi és iparügyi miniszter volt. A második vi
lágháború kitörése idején közigazgatási és szállítási miniszter lett. Ilyen minő
ségben az 1940. áprilisi megszállás után olyan intézkedéseket tett, amelyek 
megmentették a norvég hajóhadat a szövetségesek számára. Még az év júniu
sában Angliába távozott, amikor is a norvég kormány elhatározta, hogy kül
földről folytatja a harcot. 1940 decemberétől a külügyminiszteri posztot töl
tötte be, amelyre 1941 februárjában hivatalosan is kinevezték. 

1936-ban a norvég parlament tagjává választották, majd 1945-ben újravá
lasztották. 1945. június 12-én a kormány, amelynek tagja volt, lemondott, ek
kor a kormányalakító koalíció ideiglenes kabinetjének külügyminiszterévé, 
majd 1945 októberében a Munkáspárt új kormányának külügyminiszterévé 
nevezték ki. 

Lie vezette a norvég delegációt 1945 áprilisában az Egyesült Nemzeteknek 
a nemzetközi szervezetekről szóló San Franciscó-i konferenciáján és a III. Bi
zottság elnöke volt, amely feladatul kapta az Alapokmányban a Biztonsági 
Tanácsra vonatkozó rendelkezések kidolgozást. Ugyancsak a norvég küldött
ség vezetője volt az Egyesült Nemzetek 1946. januári londoni közgyűlésén. 
Február l-jén Lie-t megválasztották az Egyesült Nemzetek első főtitkárává. 
Tisztségébe formálisan a Közgyűlés 1946. február 2-ai, 22. ülésén iktatták be. 

Mandátumát a Közgyűlés 1950. november l-jén 1951. február l-jétől kezd
ve még három évre meghosszabbította, de 1952 novemberében lemondott a 
főtitkári tisztségéről. Utódja megválasztására azonban csak 1953. április 7-én 
került sor. 

Hidegháborús korszak 
Miért került sor Lie lemondására? Újraválasztásának jogilag nem lett vol

na akadálya, de ezt „a Szovjetunió ellenezte, mivel ez a főtitkár Amerika-barát 



és kifejezetten szovjetellenes politikát folytatott. Ez a magatartása ellentétes 
volt az Alapokmány 100. cikkével, amelynek értelmében a főtitkár és a tiszt
viselői kar kötelességei teljesítése közben sem a kormánytól, sem a szerveze
ten kívüli hatóságoktól nem fogad el utasításokat, és tartózkodnia kell minden 
olyan magatartástól, amely nemzetközi tisztviselői minőségükkel összeférhe
tetlen. Ily módon nem volt várható, hogy a Biztonsági Tanácsban a Szovjet
unió az újraválasztását megszavazza, ezért az USA ezt a számára fontos szemé
lyiséget úgy próbálta továbbra is a főtitkári posztban megtartani, hogy a Köz
gyűlésben javasolta a megbízatás meghosszabbítását, és javaslatát a Közgyűlés 
elfogadta, így Trygve Lie megbízatását 3 évre meghosszabbították. Ez a meg
hosszabbítás valójában újraválasztás volt. Trygve Lie maga is belátta, hogy a 
Szovjetunió támogatása nélkül pozícióját nem tudja megtartani."2 Tulajdon
képpen tehát szovjet nyomásra, a hidegháború tetőfokán és az ENSZ-nek egy 
valódi háborúban - a koreaiban (1950. június 25-étől 1953. július 27-éig) -
való részvétele miatt volt kénytelen idő előtt visszavonulni.3 

Bölcsessége és higgadtsága számos nemzetközi probléma megoldásában, 
valamint a hidegháború következményeinek enyhítésében kifejezésre jutott. 

A világszervezet elhagyása után Lie Oslo és Akershus kormányzója és a 
norvég Energiaügyi Minisztérium elnökének munkakörét látta el. A Közgyű
lés 1958. évi határozatával felkérte Olav norvég királyt, hogy tegyen javaslatot, 
amelynek alapján Etiópia és Olaszország tárgyalásokat kezdenének Szomália 
volt olasz gyarmat körüli határvitáról. Olav 1959-ben közvetítőnek Lie-t ne
vezte ki. 1964-től a norvég kormány kereskedelmi és hajózási minisztere tiszt
ségét látta el. 

Trygve Lie 1968. december 30-án hunyt el. 

4.2. Dag Hammarskjöld 
(Svédország) 

A világszervezet második főtitkára 
(1953-1961) 

Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld so
kak szerint századunk egyik legkiemelkedőbb 
svéd államférfia volt. Sokoldalú műveltséget 
szerzett, filozófiából és közgazdaság-tudomány
ból doktorált, gazdasági-pénzügyi szakember, 
író, költő és akadémikus volt, aki huzamosabb 

ideig kiemelkedő pénzügyi és diplomáciai tisztséget töltött be az államigazga
tásban. Az ENSZ főtitkári posztját 1953. április 10-étől 1961. szeptember 18-
áig töltötte be, amikor kongói békeküldetés során repülőszerencsétlenségben 
elhunyt. 

Dag Hammarskjöld 1905. július 29-én született Jönköpingben Dél-Közép-
Svédországban. Hjalmar Hammarskjöld, aki az I. világháború alatti svéd kor
mányfő volt és Ágnes Almquist negyedik fiaként. Az uppsalai egyetemi város
ban nőtt fel, ahol apja Uppland kormányzója volt. 

Tizennyolc éves korában befejezte a kollégiumot, és az Uppsalai Egyetem
re iratkozott. Két évvel később kitűnő eredménnyel egyetemi diplomát szer
zett francia irodalomból, társadalmi filozófiából és politikai gazdaságtanból. 



A következő három évben közgazdaságot tanult ugyanezen az egyetemen, és 
23 éves korában megszerezte az okleveles filozófus fokozatot. Tanulmányait 
még két évig folytatta. 1930-ban jogi oklevelet is szerzett. 

Hammarskjöld Stockholmba költözött, ahol a kormány munkanélküliek
kel foglalkozó bizottságának titkára lett (1930-1934). Az idő alatt írta doktori 
értekezését a közgazdaság-tudományból, az Üzleti ciklus terjedése volt a címe. 
A doktori címet 1933-ban szerezte meg a Stockholmi Egyetemen, ahol a po
litikai gazdaságtan tanszékén tanársegédévé nevezték ki. 

Harmincegy éves korában, amikor már egy évet töltött a svéd nemzeti bank 
titkári posztján, Hammarskjöldöt kinevezték a pénzügyminisztérium államtit
kárává. 1941-től 1948-ig a Nemzeti Bank Igazgatóbizottságának elnöke is volt. 
A bizottság hat tagját a parlament, elnökét pedig a kormány nevezte ki. Ez 
volt az első eset, hogy ugyanaz a személy volt egyszerre a bank igazgatóbizott
ságának elnöke és a pénzügyminisztérium államtitkára is. 

1945 elején a kormány pénzügyi és gazdasági tanácsosává nevezték ki, s 
egyebek között azokkal a különböző gazdasági problémákkal kapcsolatos ter
vek elkészítésével és összehangolásával volt megbízva, amelyek a háború kö
vetkezményeként és a háború utáni fejlődésben jelentkeztek. Hammarskjöld 
fontos szerepet játszott a svéd pénzügyi politika kialakításában. A más orszá
gokkal, köztük az USA-val és Nagy-Britanniával folytatott pénzügyi tárgyalás
sorozatot vezette. 

1947-ben a külügyminisztériumba került, ahol államtitkári minőségben a 
gazdasági kérdésekkel volt megbízva. 1949-ben a külügyminisztérium főtitká
rává nevezték ki, majd 1951-ben tárca nélküli miniszterként csatlakozott a ka
binethez. Tulajdonképpen a külügyminiszter helyettese lett, s különösen a 
közvetlen gazdasági együttműködés problémáival és terveivel foglalkozott. 

Küldöttként jelen volt az 1947. évi Párizsi Békekonferencián, amelyen lét
rehozták a Marshall-terv mechanizmusát. Hazája fő képviselője volt az Euró
pai Gazdasági Együttműködés Szervezete (OEEC, az OECD elődszervezete) 
1948. évi párizsi értekezletén. Néhány évig az OEEC Végrehajtó Bizottságá
nak alelnöke volt. 1950-ben az UNISCAN svéd küldöttségének vezetője lett, 
amelyet az Egyesült Királyság és a skandináv országok közötti gazdasági 
együttműködés fejlesztésére hoztak létre. Ugyancsak tagja volt (1937-től 1948-
ig) a gazdasági kutatóintézet tanácsadó szervének, amelyet a kormány pénzelt. 

Hammarskjöld alelnöke volt a svéd delegációnak az Egyesült Nemzetek 
Közgyűlése hatodik rendes ülésezésén, amelyet Párizsban tartottak meg 1951-
1952-ben, majd hazája küldöttségének végrehajtó alelnöke volt a Közgyűlés 
hetedik, New York-i ülésezésén 1952-1953-ban. 

Habár a szociáldemokrata pártban hivatalnokoskodott, Hammarskjöld so
ha nem volt tagja egyetlen pártnak sem, saját magát pedig politikailag függet
lennek tartotta. 

1954. december 20-án a Svéd Akadémia tagja lett. Megválasztásával az 
Akadémián átvehette azt a helyet, amely előtte az apját illette meg. 

Két időszakra választották főtitkárrá 
Hammarskjöldöt a Biztonsági Tanács javaslatára az ENSZ Közgyűlése 

1953. április 7-én egyhangúlag választotta meg főtitkárrá. 1957. szeptember 
26-án - újabb ötéves mandátumát is - úgyszintén egyhangúlag kapta meg. 



Főtitkári ideje alatt Hammarskjöld az ENSZ számos felelős tevékenységét 
vezette a háború megelőzése és az Alapokmány egyéb céljai megvalósításának 
érdekében. 

A Közel-Keleten ez magába foglalta azoknak a diplomáciai tevékenységek
nek a folytatását, amelyek az Izrael és az arab országok közötti béketárgyalá
sokban előrehaladást és a térség békefeltételeinek megteremtését támogatták; 
az Egyesült Nemzetek Rendkívüli Haderejének (UNEF) és az ezzel kapcsola
tos adminisztráció 1956. évi létrehozását; a Szuezi-csatorna 1957. évi megtisz
títását és a csatornával kapcsolatos békés megoldás keresésében való segítsé
get; az Egyesült Nemzetek Megfigyelőcsoportjának (UNOGIL) és igazgatásá
nak megszervezését Libanonban, valamint az ENSZ-főtitkár különleges kép
viselője irodájának 1958. évi létrehozását Jordániában. 

1955-ben, miután 1954. december 30-ától 1955. január 13-áig Pekingben 
tartózkodott, a Kínai Népköztársaság szabadon engedett 15 amerikai pilótát, 
akik Koreában az ENSZ parancsnoksága alatt teljesítettek szolgálatot. Ham
marskjöld meglátogatott sok afrikai, ázsiai, európai, amerikai és közép-keleti 
országot is, amikor különleges feladatokat teljesített, vagy amikor az egyes 
térségek kormányainak hivatalos személyiségeivel való ismeretsége elmélyíté
se, illetve a problémával kapcsolatos adatok bővítése volt a cél. 

Az egyik ilyen útján, amely 1959. december 18-ától 1960. január 31-éig tar
tott - amelyet később „szigorúan hivatalos tanulmányi és tájékozódási útnak" 
írtak le - a főtitkár Afrika 21 országába és területére látogatott el, amelynek 
során kijelentette, hogy „a mai Afrikára vonatkozó különböző felelős politikai 
véleményekkel gyarapította tudását". 

Fontos szerepet vállalt a kongói konfliktus ügyében is. Amikor a Kongói 
Köztársaság elnöke Joseph Kasa-Vubu és Patrice Lumumba miniszterelnök 
1960. július 12-én táviratban kérték az ENSZ katonai segítségének Kongóba 
való „sürgős küldését", a főtitkár a Biztonsági Tanácshoz fordult, és a 13-án 
éjjel megtartott ülésen felkérte a Tanácsot, hogy erről „a legnagyobb sürgős
séggel" határozzon. A Biztonsági Tanács döntése alapján létrehozták az 
ENSZ kongói erőit, a főtitkár pedig személyesen az ENSZ ottani tevékenysé
gével kapcsolatban négyszer utazott Kongóba. Az első két utazására 1960 jú
liusában és augusztusában került sor. A következő év januárjában a főtitkár 
Dél-afrikai Unióba való utazása során - ahová egy másik missziónak a kere
tében utazott, az ottani faji problémákkal kapcsolatban - megállt Kongóban. 
Utolsó kongói közvetítőútjára 1961. szeptember 13-án indult el, amelynek so
rán szeptember 18-án, az észak-rhodesiai (ma zambiai) Ndola mellett, egy máig 
ismeretlen ok miatt bekövetkezett repülőszerencsétlenségben életét vesztette. 

Más tevékenységi területeken Hammarskjöld szervezte meg 1955-ben és 
1958-ban megtartott, az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos első 
és második genfi nemzetközi értekezletet, valamint az 1962. évi ENSZ-konfe
renciát a tudomány és a technológia alkalmazásáról a legfejletlenebb orszá
gokban. 

Hammarskjöld „hivatali ideje alatt nagy súlyt fektetett az ENSZ békefenn
tartó hatalmi jellegének erősítésére, feladatának tekintette a dekolonizáció 
(gyarmati rendszer megszüntetése) folyamatának felgyorsítását".4 Ő az egye
düli ENSZ-főtitkár, akinek az élete tragikusan fejeződött be. Meggyőződésé
ért és életfilozófiájáért, azaz, a világszervezet főtitkárának közvetlenül részt 



kell vennie a nemzetközi problémák megoldásában - életével fizetett. Az 
ENSZ-nek egy nemzetek feletti szervezetté fejlesztésével kapcsolatos elkép
zeléseit a halála után megjelent naplója tartalmazza. 

A szakirodalom szerint Dag Hammarskjöld „ugyanazt a politikát folytatta, 
mint elődje (Trygve Lie), kifejezetten a NATO érdekeit helyezte előtérbe. Te
vékenységével így sem a Szovjetunió, sem az európai szocialista országok nem 
voltak elégedettek, de később összeütközésbe került Nagy-Britanniával is". 
Az értékelések azonban mindmáig adósak maradtak Hammarskjöldnek az 
ENSZ-ben, az 1956. évi magyar kérdéssel kapcsolatos vitában való részvéte
lének tárgyilagos megvilágításával. 

Hammarskjöld az angliai Oxford Egyetem, az amerikai Harvard, Yale, 
Princeton Columbia, Pennsylvania, Amherst, John Hopkins, a California 
Egyetem, az Uppsalai Egyetem, az Ohiói Egyetem, a kanadai Carleton és 
Mcgill egyetemek tiszteletbeli címeinek viselője volt. Halála után neki ítélték 
az 1961. évi Nobel-békedíjat. Hammarskjöldről nevezték el az ENSZ könyv
tárát (United Nations Dag Hammarskjöld Library - DHL), valamint a Bizton
sági Tanács által a békefenntartók számára 1997-ben alapított kitüntetést. 

4.3. U Thant Sithu (Mianmar) 
A világszervezet harmadik főtitkára (1961-1971) 

U Thant Sithu, akit leginkább csak U Thantnak 
ismernek, 1961-től 1971-ig volt az ENSZ főtitkára. 
Megválasztására azután került sor, hogy Dag Ham
marskjöld 1961. szeptember 18-án repülőszeren
csétlenségben életét vesztette. 

U Thant a burmai (mai nevén Mianmar) Panta-
nawban született 1909. január 22-én. Tanulmányait 
a pantanawi Nemzeti Középiskolában és a Ranguni 
Egyetemen végezte. 

Diplomáciai karrierje előtt termékeny oktatási 
és tájékoztatási tevékenységet végzett. Előbb mint 

középiskolai tanár, 1931-től pedig - miután első lett a középiskolai tanárok 
országos angol- és anyanyelvi versenyén - mint igazgató dolgozott abban a 
pantanawi Nemzeti Középiskolában, melyben egykor tanulmányait végezte. 
Ezt követően rendkívül sikeres tanári karriert futott be, amelynek során ala
pos angol és más nyelvismerete alapján számos elismerésben részesült. 

A második világháború előtt a burmai nemzeti tankönyvkiadó bizottság és 
a nemzeti tanügyi tanács, valamint az iskolák egyesülete végrehajtó bizottsá
gának is a tagja volt. Független újságíróként is tevékenykedett. 

1942-ben U Thant néhány hónapig a burmai oktatás átszervezésével fog
lalkozó bizottság titkáraként dolgozott. A következő évben igazgatóként 
négyéves megbízatással visszatért a Nemzeti Középiskolába. 

Politikai pályafutását a II. világháború után mint az Antifasiszta Népi Sza
badság Liga tagja, később mint egyik vezetője kezdte. 1947-ben a kormány 
sajtófőnöke, 1948-ban pedig a rádió igazgatója lett, a következő évben pedig 
kinevezték a burmai kormány tájékoztatási miniszterévé. 1953-ban U Thant a 
miniszterelnöki kabinet tervezési titkára lett. Két évvel később, 1955-ben ki-



szélesítették munkakörét, és a burmai Gazdasági és Szociális Minisztérium 
végrehajtó titkárává lépett elő. 

U Nu, Burma első miniszterelnöke kíséretében részt vett a colombói, bo
gon és bandungi konferencián, valamint az el nem kötelezett országok állam-
és kormányfőinek 1961. évi belgrádi első értekezletén, amelyeken gazdag dip
lomáciai tapasztalatokat szerzett. 

Abban az időben, amikor az ENSZ főtitkárának választották, U Thant 
nagyköveti rangban hazája állandó képviselője volt a világszervezetben (1957-
1961). 

U Thant vezette a burmai delegációt az ENSZ-közgyűlés XIV. ülésszakán, 
amelyen a Közgyűlés egyik alelnökévé választották, de számos más tisztséget 
is betöltött a világszervezetben. 1961-ben a Kongói Köztársaság ügyeivel fog
lalkozó ENSZ békéltető bizottság és az Egyesült Nemzetek Tőkefejlesztési 
Alapjának (UCDF) az elnöke lett. 

Diplomáciai pályafutása során U Thant több alkalommal is a burmai mi
niszterelnök tanácsadója volt. 

Buddhista nyugalommal 
U Thant 1961. november 3-án kezdte meg a világszervezet főtitkári teen

dőinek végzését, amikor a Közgyűlés a Biztonsági Tanács javaslatára a tragi
kusan elhunyt Dag Hammarskjöld mandátumának leteltéig egyhangúlag ügy
vezető főtitkárrá választotta. 1962. november 30-án a Közgyűlés egyhangúlag 
főtitkárnak választotta az 1966. november 3-áig terjedő időszakra. 

U Thantot 1966. december 2-án a Biztonsági Tanács 229/1966 számú ha
tározata alapján a második ötéves mandátumra is megválasztották. Megbíza
tása 1971. december 31-én járt le. 

„Aktív semlegességet követő magatartásával" hozzájárult az 1956-os ma
gyar kérdés levételéhez a napirendről; és lehetővé tette a kongói akció lezá
rását, a leszerelés gyakorlati végrehajtásáért és a gyarmatosítás végleges fel
számolásáért indított küzdelem széles körű kibontakozását, továbbá, hogy az 
ENSZ tevékenységében és apparátusában kezdett megvalósulni a helyesebb 
regionális viszonyulás, valamit az arányosabb személyzeti összetétel is.6 Támo
gatta a fejlődő országok törekvéseit. Tevékenysége a nemzetközi politikában 
a kérdések tárgyalások útján való rendezésére irányult. A nevéhez kötődik az 
ENSZ Egyetemének (United Nations University - UNU) létrehozása is tokiói 
székhellyel, amit U Thant főtitkár 1969-ben tett javaslata alapján, hosszas 
viták után 1973-ban határozott el a Közgyűlés. 

Több pedagógiai és történelmi tárgyú könyvet írt. Főbb művei: History of 
Post-WarBurma (Burma háború utáni történelme, 1961), Toward WorklPeace 
(A világbéke felé, 1964) és a Portfolió for Peace (Világbéke portfolió, 1971). 

U Thantot az Amerikai Tudományos és Művészeti Akadémia tagjává vá
lasztották (1963), de 34 másik amerikai és kanadai, angliai, írországi, belgiumi, 
indiai, Fülöp-szigeteki, valamint a moszkvai egyetem (1964) tiszteletbeli dok
tori címét, illetve egyéb elismerését is megkapta. 

Második mandátuma befejezése után U Thant nyugdíjba vonult. Hosszú 
betegség után 1974. november 25-én, 65 éves korában halt meg. 

Az értékelések szerint „a burmai professzorpolitikus, U Thant neve fém
jelzi azt a változást, hogy az ENSZ végre kezdett szembenézni a netrzetközi 



realitásokkal, és ezáltal tevékenysége is jobban kezdett megfelelni a létreho
záskor megfogalmazott célkitűzéseknek". U Thant „már teljesen megfelelt 
azoknak a követeléseknek, amelyeket a főtitkárral szemben támasztottak, pár
tatlanul és becsületesen végezte funkcióját 10 éven keresztül".7 

U Thantról olyan emberként emlékezik meg a diplomáciatörténet, aki szá
mos nemzetközi probléma megoldását „buddhista nyugalommal és ázsiai böl
csességgel" segítette elő. 

4.4. Kürt Waldheim (Ausztria) 
A világszervezet negyedik főtitkára (1972-1981) 

Kürt Waldheim a világszervezet ötéves főtitkári 
mandátumát 1972. január l-jén kezdte meg. A Biz
tonsági Tanács 1971. december 21-én javasolta erre 
a tisztségre, a Közgyűlés pedig a következő nap 
közmegegyezéssel választotta meg, és ezt a funkciót 
1981. december 31-éig töltötte be. 

Waldheim a Bécs melletti St. Andrá-Wörden-
ben született 1918. december 21-én (apja neve Wal-
ter, anyja Josefine). 1939-45-ben a német hadsereg
ben katonai szolgálatot teljesített, miközben jogi 

tanulmányokat folytatott a Bécsi Egyetemen, ahol 1944-ben jogi doktori címet 
szerzett. Ugyancsak megszerezte a Bécsi Konzuli Akadémia oklevelét. 1944-
ben házasságra lépett Elisabeth Ritshellal. A házasságból egy fia és két leánya 
született. 

Diplomáciai szolgálatát 1945-ben kezdte, majd 1948-tól 1951-ig a párizsi 
diplomáciai képviselet első titkára volt. 1951-től 1955-ig a külügyminisztérium 
személyzeti osztályának vezetője volt Bécsben. Ebben az évben nevezték ki 
Ausztria állandó ENSZ-megfigyelőjének, majd - miután Ausztriát felvették a 
világszervezetbe - az osztrák küldöttség vezetője lett. 

Waldheim 1956-tól 1960-ig hazája kanadai képviseletében teljesített dip
lomáciai szolgálatot előbb követi, majd nagyköveti minőségben. 1960-tól 
1962-ig az osztrák külügyminisztériumban a (nyugati) politikai osztály veze
tője volt, később pedig a politikai ügyek főigazgatói tisztségét töltötte be 1964 
júniusáig. 

1964 és 1968 között Waldheim ismét a világszervezetben van, ezúttal mint 
Ausztria állandó képviselője. Ez alatt az időszak alatt a Kozmikus Térség Bé
kés Felhasználásával Foglalkozó Bizottságnak (COPUOS) az elnöke volt. 
1968-ban megválasztották a világűr kutatásával és békés felhasználásával fog
lalkozó első bécsi ENSZ-értekezlet elnökévé. 

1968 januárjától 1970 áprilisáig Waldheim Ausztria külügyminisztere volt. 
Miután elhagyta a kormányt, egyhangúlag a Nemzetközi Atomenergia-ügy
nökség (IAEA) Biztonsági Bizottsága elnökévé választották, majd 1970 októ
berében ismét Ausztria állandó ENSZ-képviselőjévé nevezték ki, s ezt a tiszt
séget egészen a világszervezet főtitkárává való megválasztásáig töltötte be. 

1971 áprilisában Waldheim az osztrák Néppárt köztársasági elnökjelöltje 
volt. 



Világjáró diplomata 
Főtitkári tevékenységének első három éve alatt Waldheim gyakorlattá tet

te azoknak a területeknek a meglátogatását, amelyeknek különleges jelentő
ségük van az ENSZ számára. így 1972 márciusában meglátogatta Dél-Afrikát 
és Namíbiát, hogy a Biztonsági Tanács megbízatásával összhangban hozzájá
ruljon a namíbiai probléma kielégítő megoldásához. 

ENSZ-főtitkárként három ízben tett látogatást Cipruson, 1972 júniusában, 
1973 augusztusában és 1974 augusztusában, hogy a kormányok vezetőivel tár
gyalásokat folytasson, és megtekintse az ENSZ békeerőit ezen a szigeten. 
1974. évi látogatása során Waldheim megszervezte a Glavkosz Kleridesz és 
Rauf Denktas akkori elnökök közötti tárgyalások megkezdését. 

Waldheim több alkalommal ellátogatott a Közép-Keletre, hogy felkutassa 
a térség békéje biztosításának lehetőségeit. 1973 augusztusában meglátogatta 
Szíriát, Egyiptomot és Jordániát, 1974 júniusában találkozott Libanon, Szíria, 
Izrael, Jordánia és Egyiptom vezetőivel, majd 1974 novemberében Szíriába, 
Izraelbe és Egyiptomba utazott, hogy az ENSZ Csapatszétválasztási Megfigye
lő Hadereje (UNDOF) mandátumának kibővítéséről tárgyaljon. Ezeknek a lá
togatásoknak a során megszemlélte az Egyesült Nemzeteknek a térségben vég
zett békeműveleteit - az Egyesült Nemzetek Fegyverszüneti Ellenőrző Szer
vezetét (UNTSO) és az ENSZ Rendkívüli Haderejét (UNEF), valamint az 
UNDOF-ot. 

Az indiai világrészen 1973 februárjában tett hivatalos látogatása alkalmá
val Waldheim tárgyalásokat folytatott India, Pakisztán és Banglades kormá
nyaival az India és Pakisztán közötti háború következményeként kialakult 
problémákról, valamint a háború következményei áthidalásának módjairól és 
eszközeiről. Úgyszintén megszemlélte az Egyesült Nemzetek Bangladesi Se
gélyakcióját, amely a világszervezet fennhatósága alatt valaha is végrehajtott 
legnagyobb segélyakció volt. 

1974 februárjában és márciusában Waldheim Afrikában a szudáni-saheli 
térség több országát látogatta meg, ahol az Egyesült Nemzetek fontos segély
nyújtási akciója volt folyamatban a hosszan tartó szárazság sújtotta lakosság 
megsegítése érdekében. 

Waldheim az ENSZ égisze alatt megtartott számos nemzetközi értekez
letet nyitott meg, ahol fel is szólalt. Ezek közé tartozik az ENSZ Kereskedelmi 
és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) harmadik ülésszaka (Santiago, 
1972. április), az ENSZ környezetvédelmi konferenciája (Stockholm, 1972. jú
nius), az ENSZ III. tengerjogi konferenciája (Caracas, 1974. június), a Népe
sedésügyi Világkonferencia (Bukarest, 1974. augusztus) és az Élelmezési Vi
lágkonferencia (Róma, 1974. november). 

Részt vett a Biztonsági Tanács székhelyén kívül megtartott ülésein Afriká
ban (Addisz-Abeba, 1972. január) és Latin-Amerikában (Panama, 1973. 
március). 

Waldheim jelen volt és felszólalt az Afrikai Egységszervezet (OAU, 
AESZ) megalakulásának tizedik jubileumi rabati ülésén (1972 júniusában), 
majd az AESZ Addisz-Abeba-i (1973. májusi) és mogadishui (1974. júniusi) 
ülésén. Ugyancsak felszólalt az Amerikai Államok Szervezetének (OAS, 
AÁSZ) washingtoni ülésén (1972 márciusában). 



1973 februárjában Waldheim részt vett a Párizsban megtartott vietnami 
békekonferencián. Ugyanennek az évnek decemberében az ő elnökletével tar
tották meg Genfben a közel-keleti békekonferencia első fordulóját. 

Kurt Waldheim 1973 júliusában felszólalt az Európai Biztonsági és Együtt
működési Értekezlet (ma: EBESZ) Helsinkiben megtartott ülésén is. 

Csúcsok és szakadékok 
A kormányok meghívásának eleget téve Waldheim számos afrikai, ázsiai, 

latin-amerikai, közép-keleti és európai országot látogatott meg. 
Nem sokkal főtitkári tisztségének letelte után Kurt Waldheim a washing

toni Georgtown Egyetem diplomáciakutató vendégprofesszora (1982-85), 
majd 1982-1985-ben az Interakció tanács elnöke. 1986-ban megválasztották 
Ausztria elnökévé, s ezt a tisztséget 1992-ig töltött be. 

Waldheim főtitkári tevékenységére részben árnyékot vetett, hogy egyes do
kumentumok szerint a II. világháborúban a volt Jugoszlávia területén elköve
tett háborús bűnökkel hozták kapcsolatba. 

Világszervezeti tapasztalatait (a fejezet bevezető részében említett) az 
1977-ben megjelent könyvében foglalta össze, amelynek magyar kiadása Ne
héz mesterég címen jelent meg. Fontosabb művei még: Der österreichische Weg 
(1980), The Challenge ofPeace, Building the Future Order (1980), In the Eye of 
the Storm (1985), Die Antwort (1996). 

A főtitkári munkához a világszervezet tagállamainak a bizalma is szüksé
ges, bizalmat kölcsönözni a gyakran feltornyosuló, riasztó nemzetközi nehéz
ségek közepette pedig nem mindig könnyű dolog. Ezért mondta az U Titánt 
örökébe lépett Kurt Waldheim 1976-ban, másodszori megválasztásakor a 
Közgyűlés színe előtt, hogy „a főtitkár hivatala egyszerre a legvonzóbb és a 
legkiábrándítóbb a világon: láthatók belőle az emberiség reményeinek legma
gasabb csúcsai, de gyengeségének feneketlen szakadékai is lemérhetők". 

4.5. Javier Perez de Cuéllar (Peru) 
A világszervezet ötödik főtitkára 

(1982-1991) 

Javier Perez de Cuéllar a dél-amerikai konti
nensről az első és a világszervezet sorrendben ötö
dik főtitkára volt. Tisztségét 1982. január l-jén 
kezdte, majd 1986. október l-jén mandátumát -
1987. január 1-jei kezdettel - újabb öt évvel meg
hosszabbították. 

Cuéllar a perui Limában született 1920. január 
19-én.Tanulmányait a San Marcos Állami Egyete
men és a Limai Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán végezete, diplomáciai karriert futott be. Házastársa Marcela Temple, 
egy fiuk és egy leányuk született. A perui külügyminisztériumban 1940-ben 
kezdett el dolgozni, diplomáciai szolgálatba pedig 1944-ben lépett. Hazája 
nagykövetségének titkára volt Franciaországban, Nagy-Britanniában és Bolí
viában, majd konzul és tanácsos Peru brazíliai nagykövetségen. Limába 1961-
ben tért vissza, majd egy évvel később nagykövetté léptették elő, ezt követően 
pedig a jogi és a személyzeti főosztály vezetője, adminisztratív, protokollügyi 



és politikai igazgató volt. 1966-ban kinevezték a külügyminisztérium állandó 
titkárhelyettesének (miniszterhelyettesé). 

Cuéllar hazája nagykövete volt Svájcban, a Szovjetunióban, Lengyelország
ban és Venezuelában. 

Az ENSZ-közgyűlés 1946. évi első ülésezésén Cuéllar Peru küldöttségének 
tagja volt, és ilyen minőségben részt vett a Közgyűlés 25. és 30. ülésszakán is. 
1971-ben Peru állandó ENSZ-képviselőjének nevezték ki, és ettől kezdve 
1975-ig hazája küldöttségét vezette a Közgyűlés minden ülésszakán. 

1973-ban és 1974-ben hazáját képviselte a Biztonsági Tanácsban, amelynek 
elnöki teendőit látta el az 1974-es ciprusi események idején. 1975. szeptember 
18-án kinevezték az akkori ENSZ-főtitkár Kurt Waldheim különleges ciprusi 
képviselőjének, ahol 1977 decemberéig maradt, amikor visszatért a külügyi 
szolgálatba. 

Türelmes perui 
Cuéllart 1979. február 27-én kinevezték az ENSZ-főtitkár különleges po

litikai kérdésekkel megbízott helyettesének. 1981 áprilisától, amikor még ezt 
a tisztséget töltötte be, a főtitkár különmegbízottjaként részt vett az afganisz
táni viszály megoldásában. Küldetése alatt az év áprilisában és augusztusában 
Pakisztánban és Afganisztánban járt, hogy folytassa azokat a tárgyalásokat, 
amelyeket a főtitkár néhány hónappal korábban megkezdett. 

1981 májusában ismét visszatért hazája külügyminisztériumába, ahol jog
tanácsosként dolgozott, de folytatta a főtitkár által rábízott közvetítést az af
ganisztáni viszályban egészen az év decemberéig, amikor kinevezték a világ
szervezet főtitkárává. 

Cuéllar a perui Diplomáciai Akadémián nemzetközi jogot, a Légierők 
Akadémiáján pedig nemzetközikapcsolatok-elméletet tanított. Ő írta a Manu
ál de Derecho Diplomático (Diplomáciai jogi kézikönyv, 1964) és a Récognition 
of States and Goverments (1964) című könyveket. 

Cuéllart a nizzai, krakkói, prágai, szófiai, limai, brüsszeli ottawai, párizsi, 
nyugat-bengáli, michigeni, osnabrücki, coimbrai, Ulan Bator-i, berlini, moszk
vai, máltai, leydeni, philadelphiai, medfordi, baltimori és a cambridge-i egye
tem díszdoktorává avatták. Diplomáciai karrierje során 25 országban tüntet
ték ki. 

1987 októberében az amerikai-spanyol együttműködés fejlesztéséhez való 
hozzájárulásáért megkapta az Asturias-díjat. A nemzetközi megértéshez és 
biztonsághoz való hozzájárulásáért az Olof Palme Emlékalap 1989 januárjá
ban neki ítélte az Olof Palme-díjat. Ugyanebben az évben a nemzetközi meg
értéshez való hozzájárulásáért megkapta a Jawaharlal Nehru Díjat, a követ
kező évben pedig az Onassis-alapítvány díját. 

Perez de Cuéllar számára „a diplomácia olyan művészet, amely a semmiből 
teremt valamit". 

Cuéllar tevékenységét sokan eredményesebbnek tekintik, mint elődjéét, 
Kurt Waldheimét, de felrótták neki a sok „üresjáratot". A jóhiszeműek mégis 
elismeréssel adóznak a türelmes peruinak, aki „előítéletek és pártoskodás nél
kül dolgozott". 

1995-ben köztársasági elnöknek jelöltette magát, majd Egység Peruért né
ven pártot alapított. 1999-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság etikai bizott
ságának tagjává választották.9 



4.6. Butrosz Butrosz Gáli (Egyiptom) 
A világszervezet hatodik főtitkára 

(1992-1996) 

Butrosz Gáli egyiptomi politikus, diplomata 
1992. január l-jén kezdte meg az ENSZ ötéves fő
titkári mandátumát. Amikor 1991. december 3-án 
a Közgyűlés erre a tisztségre kinevezte, Gáli az 
egyiptomi kormány külügyekkel megbízott minisz
terelnök-helyettese volt, ezt megelőzően pedig 
(1977 októberétől 1991-ig) a külügyminiszteri tiszt
séget töltött be. 

Gáli 1922. november 14-én született Kairóban. Tekintélyes kopt családból 
származik. Nagyapja Butrosz Gáli pasa 1910-ben miniszterelnökként egy 
muszlim fanatikus áldozata lett. Felesége Leia Maria Nadler. 

Gazdag karrier 
A világszervezet élére való kinevezése előtt Gáli már sokéves diplomáciai, 

jogi és tudományos tapasztalattal rendelkezett, és számos szakkönyv írójaként 
is ismert volt. 

1980 óta tagja volt a Nemzeti Demokrata Párt főtitkárságának, 1987-ben 
pedig beválasztották az egyiptomi parlamentbe. Az ENSZ főtitkári hivatalá
nak átvételéig Gáli alelnöke volt a Szocialista Internacionálénak. 

1979-től 1991-ig tagja volt a Nemzetközi Jogi Bizottságnak, de tagja volt 
a Jogászok Nemzetközi Bizottságának is. Jogászi hivatásából kifolyólag sok 
jogi szakmai és akadémiai egyesülettel tartott kapcsolatot főként a nemzetközi 
kapcsolatok és a politikai tudományok területén, tagja volt a Nemzetközi Jogi 
Intézetnek, az Emberi Jogok Nemzetközi Intézetének, az Afrikai Politikai Tu
dományok Egyesületének, valamint az Erkölcsi és Politikai Tudományok Aka
démiájának (Francia Akadémia, Párizs). 

Több mint négy évtizeden keresztül Gáli számos nemzetközi jogi, emberi
jogi, a gazdasági és a társadalmi fejlődéssel, a dekolonizációval, a közép-keleti 
kérdésekkel, a nemzetközi humanitárius joggal, a nemzeti és más kisebbsé
gekkel, az elnemkötelezettséggel, a mediterráneum térségének fejlődésével és 
az afrikai-arab együttműködéssel kapcsolatos találkozón vett részt. 

Gáli 1977 novemberében elkísérte Szádat elnököt a történelmi jelentőségű 
jeruzsálemi útjára, s ő vezette Washingtonban az Izraellel tárgyaló egyiptomi 
küldöttséget is. 1978 szeptemberében részt vett a Camp David-i csúcstalálko
zón, és szerepe volt az Egyiptom és Izrael között 1979-ben kötött békemeg
egyezés előkészítésében. Hazája számos küldöttségét vezette az Afrikai Egység
szervezet (OAU, AESZ) és az el nem kötelezett mozgalom ülésein, valamint 
a francia és az afrikai államfők csúcstalálkozóin is. Úgyszintén az egyiptomi 
delegáció vezetője volt az ENSZ-közgyűlés 1979., 1982. és 1990. évi ülésszakán. 

Gáli a Párizsi Egyetemen 1949-ben nemzetközi jogi doktorátust szerzett. 
Disszertációjának témája a regionális szervezetek tanulmányozása volt. Tanul
mányait a Kairói Egyetem Jogi Karán kezdte, amelyen 1946-ban szerzett ok
levelet, majd a Párizsi Egyetemen politikai tudományokból, közgazdaságtan
ból és közjogból is oklevelet szerzett. 



1949-től 1977-ig a Kairói Egyetemen a nemzetközi jog és a nemzetközi 
viszonyok professzora volt. 1974-től 1977-ig az Arab Szocialista Unió (ASZÚ) 
Központi Bizottságának és Politikai Irodájának is tagja volt. 

Szakmai és egyéb akadémiai tevékenységének fontosabb állomásai: 1954-
55-ben Fulbright-ösztöndíjas volt a Columbia Egyetemen; 1963-64-ben a há
gai Nemzetközi Jogi Akadémia kutatói központjának igazgatója; 1967-68-ban 
a Párizsi Egyetem Jogi Karának vendégprofesszora, de nemzetközi jogból és 
a nemzetközi kapcsolatokról előadásokat tartott az afrikai, ázsiai, európai, la
tin-amerikai és az észak-amerikai egyetemeken is. 

Gáli 1965-től az Egyiptomi Nemzetközi Jogi Egyesület elnöke volt; 1975-
től az Al-Ahram Politikai és Stratégiai Tanulmányi Központjának elnöke; 
1975-től a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémia Adminisztratív Tanácsa Kurató
riumának tagja; 1978-tól a mentoni (Franciaország) Világbéke Akadémia Tu
dományos Tanácsának tagja és 1979-től a római Nemzetközi Ügyintézet leve
lező tagja. 1971-től 1979-ig úgyszintén tagja volt a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) bizottságának, amely az egyezmények és ajánlások alkalma
zásával foglalkozott. Gáli alapította az al-Ahram al-Iktiszádi kiadványt, ame
lyet 1960-tól 1975-ig szerkesztett, és az al-Seyassa al-Dawlia negyedévenként 
megjelenő folyóiratot, amelyet 1991-ig szerkesztett. 

Gáli több mint 100 kiadvány és számos cikk szerzője, amelyek a nemzet
közi jog és diplomácia, valamint a politikai tudományok térségi és általános 
kérdéseivel foglalkoznak. Fő művei: Contribution á l'étude des ententes régio
nales (1949), Cours de diplomatie et de droit diplomatique et consulaire (1951), 
Le principe d'égalité des états et les organisations internationales (1961), Foreign 
Policies in World Change (1963), L'organisation de l'unité africaine (1969), La 
ligue des états arabes (1971), Les conflicts des frontières en Afrique (1973), Le 
chemin de Jérusalem (1997), Unvanquished - A US-UN Saga (1999).w 

A béke embere 

Ötéves mandátuma letelte után az Egyesült Államok nem volt hajlandó 
támogatni Gáli újrajelölését, mondván, hogy az egyiptomi diplomata képtelen 
megfelelni fő feladatának: egy olcsóbb és lehetőleg bürokráciamentes ENSZ 
megteremtésének. Gáli ejtésére azonban azért került sor, mert az amerikai 
republikánusok azzal támadták Clinton elnököt, hogy „a Fehér Ház átengedte 
a nemzetközi viszonyok, különösen a békeküldetések ellenőrzését a világszer
vezet első beosztottjának".1 1 

Az USA 1996. november 19-én megvétózta a Biztonsági Tanácsban azt a 
határozati javaslatot, amely támogatta volna Gáli megbízatásának 2001-ig szó
ló meghosszabbítását (a titkos szavazás eredménye 14:1 arányú volt Gáli ja
vára). Az ekkor már 74 éves Gáli a szavazás után „egy időre felfüggesztette 
jelöltségét", s így megnyitotta az utat más jelöltek előtt. Az ENSZ történeté
ben ő lett az első főtitkár, akit nem választottak meg másodszor is erre a fele
lős tisztségre. (Gálit egyesek életkora miatt nem tartották alkalmasnak a tiszt
ségre, és öt évvel korábban ő is azt mondta, hogy csak egyetlen mandátumra 
pályázik.) 

A távozó főtitkár nehéz szavakkal emlékezett vissza az elmúlt fél évtizedre: 
„Amikor először beléptem a főtitkári irodába, világos volt számomra, hogy az 
ENSZ-nek alapvető változáson kell átmennie. De a '90-es évek első felének 



közepe súlyos gondokat hozott. Fellépett a kiábrándulás. Amikor a békefenn
tartóknak kellett a helyi háborúkkal szembenézniük, súlyos blokád támadt a 
szervezetben. Először Szomália kapcsán fordult elő, de a világközösség aka
rata a ruandai népirtással szemben sem érvényesül. A boszniai háború ügyé
ben elkerültük a nehéz választásokat. A feje tetejére állítottuk a békefenntar
tás elképzelését, és folyamatosan mélyítettük a szakadékot a feladatok és a 
lehetőségek között . . . Kiábrándulás, realizmus . . . ez volt az ENSZ törté
nete az elmúlt öt év alatt" 1 2 - hangoztatta Gáli búcsúbeszédében. 

Karrierje során Butrosz Gáli 24 ország elismerésében és kitüntetésében 
részesült, ezek: Argentína, Brunei, Belgium, Dánia, Ecuador, Egyiptom, Ele
fántcsontpart, Franciaország, Görögország, Guatemala, Kolumbia, Korea, 
Közép-afrikai Köztársaság, Svédország Luxemburg, Nepál, Nigéria, Mali, Me
xikó, Chile, Németország, Olaszország, Peru és Portugália. Ugyancsak kitün
tették Málta legmagasabb katonai érdemrendjével. 

Gálit 1993 márciusában a bostoni Világtanács Christian A. Herter-díjjal, 
1993 júliusában az olaszországi Együtt a Békéért Alapítvány a Béke embere 
díjjal tüntette ki, 1993 novemberében rendkívüli eredményeiért az Afrikai
amerikai Intézettől megkapta az Arthur A. Houhthon Jr. Kristály Csillag-dí
jat, 1995 júliusában pedig a nemzetközi megértéshez és társadalmi haladáshoz 
való hozzájárulásáért neki ítélték az Onassis-alapítvány díját. 1998-ban meg
kapta a Méditerranée-díjat is. 

A moszkvai és a minszki tudományos akadémia tiszteletbeli tagjává válasz
totta. A moszkvai, a párizsi, a louviani (Belgium) a minszki, a madridi, a wa
shingtoni, a New Brunswick-i (Kanada), a bukaresti, a jereváni, a haifai, a 
bécsi, a melbourne-i, a carletoni (Kanada), a bordeaux-i, a québeci, bakui és 
a szöuli egyetemek a díszdoktori címet ajándékozták neki. Tagja volt a Berkley 
(USA) Egyetem Tudományos Társaságának is. 

Gálit 1997-ben a frankofon államok közösségének főtitkárává választották. 

4.7. KofiA. Annan (Ghána) 
A világszervezet hetedik főtitkára (1997-) 

Kofi Atta Annan személyében első ízben adja 
fekete afrikai ország a világszervezet főtitkárát. Er
re a tisztségre a Közgyűlés 1996. december 17-én -
a világszervezetben eltöltött több mint harmincéves 
diplomáciai pályafutása után - nevezte ki, azzal, 
hogy mandátuma 1997. január l-jén kezdődik és 
2001. december 31-éig tart. Ő az első főtitkár, akit 
az ENSZ személyzete közül választottak meg. 

Annan a ghánai Kumasiban született 1938. április 8-án. A kumasi Termé
szettudományi és Műszaki Egyetemen tanult, majd közgazdaság-tudományi 
utótanulmányait az USA-beli St. Paul-i (Minnesota) Macalester Egyetemen 
1961-ben fejezte be. 1961-62-ben magisztériumi közgazdasági tanulmányokat 
folytatott a genfi Nemzetközi Felsőfokú Tanulmányok Főiskoláján (Institut 
universitaire des hautes études internationales in Geneva). 1971-72-ben a mas-
sachusettsi Technológiai Intézetnél (Institut of Technology) ügyvitelből ma
giszteri tudományos fokozatot szerzett. 



Az ENSZ szolgálatában 
A világszervezet rendszerébe Annán 1962-ben került, mint a genfi székhe

lyű Egészségügyi Világszervezet (WHO) adminisztrációs és költségvetési hiva
talnoka. Dolgozott az ENSZ Afrikai Gazdasági Bizottságánál Addisz-Abebá-
ban (Etiópia), az ENSZ Rendkívüli Haderejénél Iszmáilíjában (Egyiptom) 
mint az UNEFII polgári személyügyi főnöke és az ENSZ Menekültügyi Fő
biztosa (UNHCR) genfi (Svájc) irodájában mint hivatalvezető tisztviselő. In
nen az ENSZ New York-i központjába került, ahol a vezérkarnál a főtitkárnak 
az emberi erőforrások koordinálásával és az ENSZ rendszerének biztonságá
val megbízott munkatársa (1987-90), majd a tervezési, költségvetési és pénz
ügyi ellenőrző tisztviselője volt (1990-92). 

Az 1992. évi Kuvait elleni iraki invázió után a főtitkár azzal a különleges 
feladattal bízta meg Annant, hogy segítsen több mint 900 nemzetközi hivatal
nok hazaszállításában és az Irakban lévő nyugati foglyok kiszabadításában. 
Annán személyesen vezette az ENSZ első küldöttségét az Irakkal folytatott 
tárgyalásokon a kőolaj eladásának engedélyezéséről a humanitárius segély 
pénzelése, illetve az úgynevezett „olajat élelmiszerért" program kidolgozása 
erdekében. 

A világszervezet élére való kinevezése előtt a főtitkárnak az ENSZ béke
fenntartó műveleteivel megbízott segédtitkára volt (1993 márciusától 1994. 
februárig), majd főtitkárhelyettes (1994. februártól 1995 októberéig és 1996 
áprilisától 1996 decemberéig). Főtitkárhelyettesi szolgálata alatt addig nem 
tapasztalt növekedésnek és bővülésnek indult az ENSZ békefenntartó tevé
kenysége, amelyben csaknem 70 ezer katonai és polgári személy vett részt a 
világ 77 országából. 1995 novemberétől 1996 márciusáig, vagyis a daytoni 
egyezmény után, amellyel véget ért a bosznia-hercegovinai háború, Annán a 
főtitkár volt jugoszláviai különmegbízottja lett, aki az ENSZ Védelmi Erők 
(UNPROFOR) és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete által felállított Nem
zetközi Alkalmazási Erők (IFOR) tevékenységét felügyelte a boszniai és her-
cegovinai átalakulással kapcsolatban. 

Bili Clinton amerikai elnök a BT-szavazás után kiadott közleményében -
amelyet a Reuter ismertetett - rátermett, energikus vezetőnek nevezte Kofi 
Annant, aki szerinte pártatlan, jól tájékozott és a reformok igazi elkötelezett
je. Annán jelöléséről kedvezően nyilatkozott Malcolm Rifkind akkori brit kül
ügyminiszter, Mihail Demurin orosz külügyi szóvivő, Alexander Downer 
ausztrál külügyminiszter, a japán külügyi illetékesek és a kínai vezetés is üd
vözölte. 1 3 

- Nem tartozom azok közé, akik úgy gondolják, hogy feltétlenül verniük 
kell az asztalt vagy kiabálniuk kell, hogy határozottnak mutatkozzanak - nyi
latkozta Annán néhány órával azután, hogy a Biztonsági Tanács - rövid fran
cia akadékoskodás után - hivatalosan is őt javasolta Butrosz Gáli utódjául. 
Hangsúlyozta, elsődleges feladatának azt tekinti, hogy a tagországokkal együtt 
újrafogalmazzák a világszervezet céljait. Most, amikor a 21. századba lépünk, 
lényeges, hogy feltegyük a kérdést, mit is kell tennie az ENSZ-nek - nyilat
kozta a(z akkor még) főtitkárjelölt.14 

Egyébként azok szerint, akik a szavak eredetével és jelentésével foglalkoz
nak (és azok jelentését a viselőjük sorsának alakulásával hozzák kapcsolatba), 
„fanti nyelven, illetve Annán anyanyelvén a Kofi azt jelenti, hogy az ilyen nevű 



gyermek pénteken született, az Annán pedig, hogy a szülei negyedik gyermeke. 
A Kofi Annán szabad fordításban tehát IV. Pénteket jelent. Ezért nem vélet
len, hogy megválasztásáról a Biztonsági Tanácsban egy pénteken a szavazás 
negyedik fordulójában döntöttek". 1 5 

Fontos feladatok 
Figyelembe véve Annán tapasztalatait az ügyvitel és a békefenntartás te

rületén - e két, az ENSZ jövője szempontjából rendkívül fontos területen -
a jelenlegi főtitkárnak fontos kötelezettségei vannak a gazdasági haladás és a 
szociális igazság területén. Kinevezése után a Közgyűléshez intézett beszédé
ben síkraszállt „a béke és a biztonság új értelmezéséért". A világ kezdi meg
érteni, hangoztatta Annán, hogy az összetűzésnek sok oka van, hogy a béke a 
gazdasági és társadalmi biztonságra épül, és hogy a tolerancia hiánya, az igaz
ságtalanság és az elnyomás - és ezek következményei - nem ismerik a nemzeti 
határokat. Majd így folytatta: „Ma már tudjuk, jobban mint bármikor, hogy a 
fejlődés nemcsak tervekből és statisztikából áll. Ez mindenekelőtt az embe
rektől függ - az emberektől, akiknek alapvető szükségleteik vannak: élelemre, 
ruházatra, tetőre a fejük felett és egészségügyi ellátásra." 

Főtitkári minőségben Annán első nagyobb kezdeményezését a reformok 
terén tette, amelyre már régóta vártak „az Egyesült Nemzetek felújítása" ér
dekében, amelyet 1997 júliusában a tagországok elé terjesztett, kiemelve az 
összetartozás és a koordináció javításának szükségét. Az 1998-ban a Bizton
sági Tanács elé terjesztett Az összetűzések gyökerei, a tartós béke és Afrika 
fejlődésének elősegítése című jelentése azok közé a kísérletek közé tartozott, 
amelyek arra irányultak, hogy a nemzetközi közösség teljesítse a világ e leg
szegényebb kontinense iránti kötelezettségét. Néhány válságos politikai hely
zetben jószolgálati tevékenységet fejtett ki, amelyek közé tartozik Iraknak a 
Biztonsági Tanács határozatába való beleegyezése megszerzésének kísérlete, 
Nigériában a polgári hatalomra való áttéréshez nyújtott segítséget, Líbia és a 
Biztonsági Tanács közötti viszony rendezése az 1998. évi Lockerbie- (repülő
gép) robbantással kapcsolatban. A Titkárságban kereste a nők helyzete javí
tásának lehetőségeit, és szorosabb kapcsolatokat alakított ki a polgári egyesü
letekkel, a magánszektorral és más nem állami tényezőkkel, amelyek hozzájá
rulnak az ENSZ erősítéséhez. Fontos szerep jutott neki a tagországok közötti 
dialógusban, a békefenntartó erők alkalmazásával kapcsolatban, a megelőző 
diplomáciában és a konfliktusok utáni béke építésében is. 

A békítő ember 
A jelenlegi főtitkár különösen fontosnak tartja a tagországok közötti egyet

értést az ENSZ szerepével kapcsolatban. Sajtókonferenciáján kiemelte: „Bá
torítanunk kell a tagországokat, hogy töretlen akarattal támogassák a világ
szervezetet." Ugyanilyen fontos és szükséges - hangsúlyozta Annán - az 
„Egyesült Nemzetek demisztifikálása", nehogy bürokratizálódjon és eltávo
lodjon az egyszerű emberektől. A Szervezetet közelítenünk kell az emberek
hez. További elsődleges fontosságú kérdésnek tekinti a Szervezet pénzügyi vál
ságának megoldását. Hivatalos kötelezettségei mellett hosszabb ideje gondot 
visel a nemzetközi személyzet képzéséről, körülményeinek javításáról és vé
delméről is. 



Jóllehet a megfigyelők szerint mostani tisztségében részben őt is felelősség 
terheli a békefenntartó műveletek során tapasztalt hibákért és visszásságokért, 
mégis széles körű elismerésnek és népszerűségnek örvend. Egyenes, szóki
mondó, becsületes, jó humorú embernek tartják, aki a legnehezebb helyzetben 
is megőrzi hidegvérét és józanságát. Az a vélemény alakult ki róla, hogy bár 
„természeténél fogva békítő alkatú ember, de tud igen határozott lenni, ha 
arra szükség van és kitartani, ha elvi kérdésekről van szó". 1 6 

Kofi Annán folyékonyan beszél angolul, franciául és néhány afrikai nyel
ven. Családos ember, három gyermeke van: Ama, Kojo és Nina. Második fele
sége a svéd Nana Lagergren, jogász végzettségű festőművész. 



5 . BÉKEAKCIÓK1 

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Alapokmányába (1. cikk) 
foglalt első cél, hogy „fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, és evégből 
hathatós együttes intézkedéseket tegyen a békét fenyegető bűncselekmények 
megelőzésére és megszüntetésére, a támadó cselekményeknek vagy a béke más 
módon történő megbontásának elnyomására, valamint békés eszközökkel, az 
igazságosság és a nemzetközi jog elveinek megfelelő módon rendezze vagy 
megoldja azokat a nemzetközi viszályokat és helyzeteket, amelyek a béke meg
bontására vezethetnek". 

Azokat a konkrét intézkedéseket, amelyeket a nemzetközi béke és bizton
ság fenntartására elsődleges felelősséggel felruházott legfőbb szervnek, az 
Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (BT) a nemzetközi béke- és biz
tonság fenntartása céljából foganatosítania kell, az Alapokmány VI. (A viszá
lyok békés rendezése) és VII. fejezete (Eljárás a béke veszélyeztetése, a béke 
megszegése és támadó cselekmények esetén) tartalmazza. 

Az eredeti elképzelés szerint a ENSZ tevékenységéhez szükséges fegyveres 
erőt a tagállamok a Biztonsági Tanáccsal kötendő megállapodás alapján bo
csátanak a szervezet rendelkezésére. A fegyveres erők felhasználásáért és irá
nyításáért az állandó tagok képviselőiből álló Vezérkari Bizottság a felelős. 

Az Alapokmánynak a fegyveres erőkkel kapcsolatos rendelkezései - a 
nagyhatalmak közötti egyetértés hiánya miatt - mindmáig nem léptek életbe. 
Ennek ellenére a világszervezet fennállása óta kialakult a válsággócok és vitás 
kérdések békés megoldásának nemzetközileg elfogadott módja, az úgynevezett 
békefenntartás (habár mint kifejezés nem szerepel az Alapokmányban). 

A világszervezet legtöbbször békefenntartó erők, megfigyelő vagy ténymeg
állapító bizottságok, jószolgálati küldöttségek, békéltető csapatok és különle
ges felhatalmazással rendelkező közvetítők/különmegbízottak kiküldése útján 
igyekezett a kirobbant viszályokat megfékezni. Gyakran maga a főtitkár is fel
ajánlotta jószolgálatait a szemben álló feleknek (Afganisztánban, Kambodzsá
ban és másutt). 

A nemzetközi gyakorlatban a békefenntartó tevékenység három változatát 
ismerjük: 



Az első a katonai megfigyelő tevékenység, amelyet fegyvertelen tisztek vé
geznek, akiket a viszályban pártatlannak minősített országok bocsátanak az 
ENSZ rendelkezésére. Ezek ellenőrzik a tűzszüneti egyezmények betartását, 
kivizsgálják azok esetleges megsértését, és mindent elkövetnek, hogy a helyzet 
javulásához hozzájáruljanak. Tevékenységükről jelentést tesznek a főtitkár
nak, aki azután tájékoztatja a Biztonsági Tanácsot. 

A második módozat a békefenntartó fegyveres erők alakítása, amelyek a tag
államok által a világszervezet rendelkezésére bocsátott csapatokból állnak. 
Ezeknek az erőknek az elsőrendű feladatuk a harcok kiújulásának megakadá
lyozása, a rend és törvényesség helyreállítása, valamint a normális állapotok
hoz való visszatérés elősegítése. Egyik fő hivatásuk, hogy a harcban álló felek 
közé ékelődve azokat egymástól elválasszák. 

A harmadik változat jogsértés esetén a béke és a biztonság fenntartása cél
jából foganatosított akció, amely békekényszerítésnek nevezhető. 

Ahhoz, hogy a Biztonsági Tanács határozata alapján az Alapokmánnyal 
összhangban az ENSZ erőinek alkalmazására kerüljön sor (bár kivételként -
és vitatott módon - előfordult, hogy az ENSZ Közgyűlése hozott létre ilyen 
akciót) a világ bármely térségében - az illető ország, az államok egy csoportja, 
illetve az ENSZ-főtitkár javaslatára - három alapvető feltételnek kell eleget 
tenni: 

- hogy a szemben álló felek (az érdekelt ország, illetve csapatok) ezt a 
javaslatot elfogadják; 

- hogy a tagállamok többsége támogassa a békefenntartó műveleteket, és 
- hogy a tagállamok önkéntesen felajánlják csapataik részvételét a béke

küldetésben. 
Ha a Biztonsági Tanács 15 tagja közül 9 a javaslatra szavaz (köztük mind 

az öt állandó tag: Franciaország, Kína, Nagy-Britannia, Oroszország és az 
USA), a főtitkár a legrövidebb időn belül (leginkább 24 óra alatt) beindíthatja 
az akciót. 

A katonák hazájuk hadseregének egyenruhájához a világszervezet jelével 
ellátott kék sapkát vagy sisakot viselnek. A tisztek a küldetésben részt vevő 
országok hadseregéhez tartoznak ugyan, de az ENSZ-főtitkár parancsait tel
jesítik. 

AZ ENSZ-katonák csak önvédelemből nyúlhatnak fegyverhez. Fő fegyve
rük tehát a kék sisak, az ENSZ lobogója és egyéb jelei, valamint a diplomá
ciában való jártasság. Legfőbb kötelességük, hogy minden körülmények között 
pártatlanul járjanak el, és kerüljenek minden olyan cselekményt, amely a harc
ban álló egyik vagy másik fél helyzetét erősítené. 

A kéksisakos katonák felszereléséhez leginkább az ún. könnyű fegyverek 
tartoznak. Köztük vannak nem hivatásos katonák is, akik országuk tartalékos 
egységeihez tartoznak. Nők is elég nagy számban vannak képviselve. A béke
erőket néha teljes egészében az egyes országok kisebb katonai egységei alkot
ják. Kiválasztásukkor nagy figyelmet fordítanak arra, hogy a küldetésben olyan 
államok csapatai vegyenek rész, amelyek a konkrét esetben nem érdekeltek, 
és hogy távoli kontinensek is képviselve legyenek. 

A békeerők megbízatása általában 6 hónapra szól, amelyet szükség esetén 
újabb fél évvel meghosszabbítanák. A fenntartásukhoz szükséges pénzösszeget 



a világszervezet költségvetéséből, illetve a tagországok hozzájárulásából te
remtik elő. 2 

A világszervezet történetében többször került sor fegyveres erő létrehozá
sára és alkalmazására is, amelyek közül mindegyiknek külön elnevezése volt, 
s a diplomáciai nyelvezetbe angol nyelvű rövidítésük került be. Az első, 1948. 
júniusi közel-keleti békeakció (UNTSO) óta napjainkig 53 ilyen - megfigyelő, 
békefenntartó és békekényszerítő - katonai akció volt.3 Ezek közül 1988 és 1998 
között 36 esetben a „kéksisakos" csapatok fellépésére a BT döntése alapján 
került sor, ami azt mutatja, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban kell a 
világszervezetnek ehhez a megoldáshoz folyamodnia. 

Az ENSZ békefenntartó műveleteiben eddig több mint 750 ezer katona és 
polgári rendőr, valamint a polgári személyek ezrei vettek részt a világ 111 or
szágából. A békeműveletek 1994-ben 3,6 milliárd, 1995-ben 3,2 milliárd, 1996-
ban 1,4 milliárd dollárt emésztettek fel. 

Az ENSZ-katonák száma évente változik, a csúcs 1994-ben és 1995-ben 
volt, amikor 76 országból 70, illetve 80 ezer katona vett rész összesen 17 he
lyen a katonai műveletekben. 1998. augusztus 31-étől 17 misszió volt folya
matban, amelyekben 14 453 békefenntartó teljesít szolgálatot. (A jelenleg is 
tartó 15 misszióról az 5.2. alatt külön áttekintés készült.)4 

A békeerők több mint fél évszázados fennállása alatt nagy árat fizettek 
magasztos feladataik végzéséért: 2000. augusztus 17-éig 1654 békefenntartó 
vesztette életét ezekben a küldetésekben teljesített szolgálat közben. 

Az 1988. évi Nobel-békedíjat az ENSZ békeerőinek ítélték oda „a feszült
ség csökkentéséhez való hozzájárulásukért azokban a térségekben, ahol meg
kötötték a fegyverszünetet, de még nem írták alá a békeegyezményt". 

Az utóbbi időben olyan szakvélemények is kialakultak, hogy „a békefenn
tartó műveletek nem mindig jártak sikerrel, sokan nemcsak a Szomáliában 
alkalmazott két akciót, hanem a jugoszláviai ENSZ-erők működését is ku
darcként értékelik és ennek hatására az ENSZ óvatosabb lett, 1994-től kezdve 
főleg megfigyelő missziókat hozott létre". 

5.1. Az eddigi békeakciók áttekintése 

AFRIKA 

1. Angola - UN A VEM I 
Az Egyesült Nemzetek Angolai Ellenőrző Missziója I 

1989. január-1991. június 

2. Angola - UNAVEMII 
Az Egyesült Nemzetek Angolai Ellenőrző Missziója II 

1991. június-1995. február 

3. Angola - UNAVEM III 
Az Egyesült Nemzetek Angolai Ellenőrző Missziója III 

1995. február-1997. június 

4. Angola - MONUA 
Az Egyesült Nemzetek Angolai Megfigyelőmissziója 

1997. július-1999. február 



5. Csád - UNASOG 
Az Egyesült Nemzetek Aouzoui Megfigyelőcsoportja 

1994. május-június 

6. Kongó - ONUC 
Az Egyesült Nemzetek Kongói Hadművelete 

1960. július-1964. június 

7. Közép-afrikai Köztársaság - MINURCA 
Az Egyesült Nemzetek Missziója a Közép-afrikai Köztársaságban 

1998. április-2000. február 

8. Libéria - UNOMIL 
Az Egyesült Nemzetek Libériai Megfigyelőmissziója 

1993. szeptember-1997. szeptember 

9. Mozambik - ONUMOZ 
Az Egyesült Nemzetek Mozambiki Hadművelete 

1992. decembcr-1994. december 

10. Namíbia - UNTAG 
Az Egyesült Nemzetek Átmeneti Támogatási Csoportja 

1989. április-1990. március 

11. Ruanda - UNAMIR 
Az Egyesült Nemzetek Ruandai Támogatási Missziója 

1993. október-1996. március 

12. Ruanda/Uganda - UNOMUR 
Az Egyesült Nemzetek Libériai Ugandai-Ruandai Megfigyelőmissziója 

1993. június-1994. szeptember 

13. Sierra Leone - UNOMSIL 
Az Egyesült Nemzetek Libériai Megfigyelőmissziója 

1998. július-1999. október 

14. Szomália - UNOSOMI 
Az Egyesült Nemzetek Szomáliai Hadművelete I 

1992. április-1993. március 

15. Szomália - UNOSOM II 
Az Egyesült Nemzetek Szomáliai Hadművelete II 

1993. március-1995. március 

AMERIKA 

16. Dominikai Köztársaság - DOMREP 
A Főtitkár Képviselőinek Küldöttsége 

a Dominikai Köztársaságban 
1965. május-1966. október 



17. Guatemala - MINUGUA 
Az Egyesült Nemzetek Guatemalai Ellenőrző Missziója 

1997. január-május 

18. Haiti - UNMIH 
Az Egyesült Nemzetek Haiti Missziója 

1993. szeptember-1996. június 

19. Haiti - UNSMIH 
Az Egyesült Nemzetek Haiti Támogatói Missziója 

1996. július-1997. július 

20. Haiti - UNTMIH 
Az Egyesült Nemzetek Haiti Átmeneti Missziója 

1997. augusztus-november 

21. Haiti - MIPONUH 
Az Egyesült Nemzetek Haiti Polgári Rendőri Missziója 

1997. december-2000. március 

22. Közép-Amerika - ONUCA 
Az Egyesült Nemzetek Közép-amerikai Megfigyelőcsoportja 

1989. november-1992. január 

23. Salvador - ONUSAL 
Az. Egyesült Nemzetek Salvadori Megfigyelőmissziója 

1991. július-1995. április 

ÁZSIA 

24. Afganisztán/Pakisztán - UNGOMAP 
Az Egyesült Nemzetek Afganisztáni és Pakisztáni Jószolgálati Missziója 

1988. április-1990. március 

25. India/Pakisztán - UNIPOM 
Az Egyesült Nemzetek Indiai-Pakisztáni Megfigyelőmissziója 

1965. szeptember-1966. március 

26. Kambodzsa - UNAMIC 
Az. Egyesült Nemzetek Kambodzsai Elősegítő Missziója 

1991. október-1992. március 

27. Kambodzsa - UNTAC 
Az Egyesült Nemzetek Kambodzsai Átmeneti Felhatalmazása 

1992. március-1993. szeptember 

28. Nyugat Új-Guinea - UNSF 
Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Hadereje Nyugat Új-Guineában 

(Nyugat-Irián) 
1962. október-1963. április 



29. Horvátország - UNCRO 
Az Egyesült Nemzetek Horvátországi Bizalom Helyreállítási Szervezeti 

1995. március-1996. január 

30. Horvátország - UNTAES 
Az Egyesült Nemzetek Átmeneti Közigazgatása 

Kelet-Szlavóniában, Baranyában és Nyugat-Szerémségben 
1996. január-1998. január 

31. Horvátország - UNPSG 
Az Egyesült Nemzetek Polgári Rendőri Támogatói Csoportja 

1998. január-1998. október 

32. (Volt) Jugoszlávia - UNPROFOR 
Az. Egyesült Nemzetek Védelmi Hadereje (Bosznia-Hercegovinában) 

1992. március-1995. december 

33. Macedónia (Volt Jugoszláv Köztársaság) - UNPREDEP 
Az Egyesült Nemzetek Megelőző Felvonulási Hadereje 

1995. március-1999. február 

KÖZEL-KELET 

34. Irak/Irán - UNIIMOG 
Az Egyesült Nemzetek Iráni-Iraki Katonai Megfigyelőcsoportja 

1988. augusztus-1991. február 

35. Jemen - UNYOM 
Az Egyesült Nemzetek Jemeni Megfigyelőmissziója 

1963. július-1964. szeptember 

36. Közel-Kelet - UNEFI 
Az Egyesült Nemzetek Rendkívüli Hadereje 

1956. november-1967. június 

37. Közel-Kelet - UNEF II 
Az Egyesült Nemzetek Második Rendkívüli Hadereje 

1973. október-1979. július 

38. Libanon - UNOGIL 
Az Egyesült Nemzetek Megfigyelőcsoportja Libanonban 

1958. június-december 



5.2. A folyamatban lévő békeakciók 

AFRIKA 

I. Kongói Demokratikus Köztársaság - MONUC 
Az Egyesült Nemzetek Missziója a Kongói Demokratikus Köztársaságban 

1999. novembertől napjainkig 

2. Sierra Leone - UNAMSIL 
Az Egyesült Nemzetek Missziója Sierra Leonéban 

1999. októbertől napjainkig 

3. Nyugat-Szahara - MINURSO 
Az Egyesült Nemzetek Népszavazási Missziója Nyugat-Szaharában 

1991. áprilistól napjainkig 

ÁZSIA 

4. Kelet-Timor - UNTAET 
Az Egyesült Nemzetek Átmeneti Közigazgatása Kelet-Timorban 

1999. októbertől napjainkig 

5. India/Pakisztán - UNMOGIP 
Az Egyesült Nemzetek Megfigyelőcsoportja Indiában és Pakisztánban 

1949. januártól napjainkig 

6. Tádzsikisztán - UNMOT 
Az Egyesült Nemzetek Megfigyelőmissziója Tádzsikisztánban 

1994. december-2000. május 15 
(Felszámolás alatt lévő misszió) 

EURÓPA 

7. Bosznia-Hercegovina - UNMIBH 
Az Egyesült Nemzetek Bosznia és Hercegovinái Missziója 

1995. decembertől napjainkig 

& Ciprus - UNFICIP 
Az Egyesült Nemzetek Ciprusi Békefenntartó Hadereje 

1964. márciustól napjainkig 

9. Grúzia - UNOMIG 
Az Egyesült Nemzetek Megfigyelőmissziója Grúziában 

1993. augusztustól napjainkig 

10. Horvátország - UNMOP 
Az. Egyesült Nemzetek Megfigyelőmissziója Prevlakán 

1996. januártól napjainkig 



11. Kosovo - UNMIK 
Az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Közigazgatása Kosovóban 

1999. júniustól napjainkig 

KÖZEL-KELET 

12. Golan-fennsík - UNDOF 
Az Egyesült Nemzetek Csapatszétválasztási Megfigyelő Hadereje 

1974. júniustól napjainkig 

13. Irak/Kuvait - UNIKOM 
Az Egyesült Nemzetek Iraki-Kuvaiti Megfigyelőmissziója 

1991. áprilistól napjainkig 

14. Libanon - UNIFIL 
Az Egyesült Nemzetek Ideiglenes Libanoni Hadereje 

1978. márciustól napjainkig 

75. Közel-Kelet - UNTSO 
Az Egyesült Nemzetek Fegyverszüneti Ellenőrző Szervezete 

1948. júniustól napjainkig 

Francia katonák. Libanon, 1980 



Az UNSCOM iraki vegyi felszerelést vizsgál. Irak, 1991 







Kanadai orvostanhallgató Orosz katona 
Kambodzsában Ruandában 







6. AZ EMBERISÉG JAVÁRA 1 

6.1. Tevékenységi mérleg 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a második világháború pusztításának 
következményeként jött létre, hogy elősegítse a nemzetközi kapcsolatok sta
bilizálását, és hogy a békének biztonságosabb alapot teremtsen. 

A nukleáris háborúval való fenyegetés és a végtelennek látszó regionális 
összetűzések közepette a békefenntartás lett az Egyesült Nemzetek Szerveze
tének legfontosabb gondja. Ebben a folyamatban a kék sisakos békefenntartók 
tevékenysége a világszervezet leglátványosabb szerepévé alakult. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete azonban sokkal több mint békefenntar
tó és válságos helyzeteket megoldó fórum. Az ENSZ és szakosított intézmé
nyei gyakran látványosság nélkül óriási munkát végeznek, amely felöleli az 
emberek életének minden vonatkozását szerte a világon. 

Ehhez tartozik: a gyermekek túlélésének biztosítása és a fejlődés, a kör
nyezetvédelem, az emberi jogok, az egészségügy és az orvosi kutatások, a sze
génység csökkentése és a gazdasági fejlődés, a mezőgazdaság fejlesztése és a 
halászat, a nevelés és az oktatás, a családtervezés, a sürgősségi és baleseti el
látás, a légi- és vízi közlekedés, az atomenergia békés felhasználása, a munká
sok és a dolgozók jogai stb. 

A világszervezetben készült áttekintés 50 tézisben mutatja be, hogy milyen 
szerteágazó tevékenységet végzett az Egyesült Nemzetek Szervezete 1945. évi 
megalapításától kezdve napjainkig: 

1. A békefenntartás és biztonság - 1996 szeptemberéig összesen már 42 béke
fenntartó egységet és megfigyelőmissziót állítottak fel, amelyek által az 
Egyesült Nemzetek Szervezete lecsillapította a helyzetet, és szabad utat 
nyitott a tárgyalási folyamatoknak, megmentve ezzel több millió embert a 
konfliktusok okozta szenvedésektől. Jelenleg 16 békefenntartó akció van 
folyamatban. 

2. Béketeremtés - Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1945-től napjainkig 172 
békemegegyezéshez járult hozzá, amelyek a regionális összetűzések végét 
jelentették. Az újabb esetekhez tartozik az iráni-iraki háború, a szovjet 
csapatok kivonulása Afganisztánból, és a salvadori polgárháború befejezé-



se. Az Egyesült Nemzetek Szervezete a csendes diplomáciát alkalmazza a 
fenyegető háborúk elhárításában. 

3. A demokrácia fejlesztése - Az Egyesült Nemzetek Szervezete több mint 45 
ország polgárainak tette lehetővé, hogy szabad és tisztességes választáso
kon vegyenek részt, beleszámítva azokat is, melyeket Kambodzsában, Na
míbiában, Salvadorban, Eritreában, Mozambikban, Nicaraguában és Dél-
Afrikában tartottak. Gondoskodtak a választási tanácsadásról, segítség
nyújtásról és az eredmények figyelemmel kíséréséről. 

4. A fejlődés támogatása - Az ENSZ rendszere több figyelmet és eszközt for
dított arra, hogy elősegítse az emberi tudás és lehetőségek fejlődését, mint 
bármelyik másik szervezet. A világszervezet rendszerének évi kiadása, be
leértve a kölcsönöket és az adományokat is, több mint 10 milliárd USA-
dollár. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) szorosan együttműködve 
több mint 170 tagállammal és a szervezet szakosított intézményeivel, prog
ramokat jelöl ki és valósít meg a mezőgazdaságban, az iparban, a nevelés
ben és oktatásban és a környezetvédelemben. 1,3 milliárd USA-dolláros 
költségvetéséből több mint 5000 projektumot támogat. Ez a legnagyobb 
multilaterális adományozási forrás a fejlődés támogatására. A Világbank 
(IBRD) az elsők között nyújtott segítséget a fejlődő országoknak szerte a 
világban, s 1946-tól napjainkig egyedül 333 milliárd USA-dollár kölcsönt 
adott a fejlesztési beruházásokba. Ezenkívül az ENSZ Gyermekvédelmi 
Alapja (UNICEF) 138 országban több mint 800 millió USA-dollárt költ 
évente főleg a lakosság ellenállóképességének fejlesztésére, az egészség
ügyi ellátásra, az élelmezésre és az elemi oktatásra. 

5. Az emberi jogok fejlesztése - Amióta 1948-ban elfogadta az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát, az Egyesült Nemzetek Szervezete a politikai, 
polgári, gazdasági, szociális és kulturális jogokról szóló több tucat átfogó 
megegyezés kidolgozásában nyújtott segítséget. Az emberi jogok megsér
tésével kapcsolatos egyéni panaszokat tanulmányozva az ENSZ Emberi 
Jogok Bizottsága a világ figyelmét a kínzások eseteire, ez egyének eltűné
sére és az önkényes letartóztatásokra irányította, valamint fokozta a nem
zetközi nyomást annak érdekében, hogy a kormányok javítsák az emberi 
jogokra vonatkozó jogszabályokat. 

6. Környezetvédelem - Az Egyesült Nemzetek Szervezete döntő szerepet ját
szott az általános környezetvédelmi program kidolgozásában. A Föld 
csúcstalálkozójának nevezett, az ENSZ Környezeti és Fejlesztési Konfe
renciája (UNCED), amelyet 1992-ben Rio de Janeiróban tartottak meg, 
eredményezte a biológiai sokféleség megőrzéséről és az éghajlat változá
sairól szóló egyezmény, az Agenda 21 (A 21. század teendőinek) elfogadá
sát, amely meghirdette a fenntartható fejlődésről, vagyis a gazdasági növe
kedésnek a természeti források egyidejű védelméről szóló elképzelését. 

7. A nukleáris anyagok elterjedésének megakadályozása - Az Egyesült Nem
zetek Szervezete, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen (IAEA) ke
resztül elősegítette egy esetleges nukleáris háború kitörésével kapcsolatos 
félelemnek a csökkentését azáltal, hogy 90 államban ellenőrzi az atomre
aktorokat, s ily módon biztosítja, hogy a nukleáris anyagokat ne használják 
fel katonai célokra. 



8. Az önrendelkezés és függetlenség elősegítése - Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete fontos szerepet játszott a függetlenség kivívásában azokban az álla
mokban, amelyek ma a tagállamai közé tartoznak. 

9. A Nemzetközi jog erősítése - Az Egyesült Nemzetek Szervezetének törek
vése több mint 300 különböző tárgyú nemzetközi egyezmény elfogadását 
eredményezte, az emberi jogi konvencióktól kezdve a világűr használatára 
és a tengerfenék kiaknázására vonatkozó egyezményekig. 

10. Bírósági gyakorlat kialakítása fontosabb nemzetközi jogviták tárgyában - A 
Nemzetközi Bíróság (ICJ) ítéletei és tanácsadó véleményei elősegítették a 
nemzetközi viszályok rendezését, ideértve a területi vitákkal, az államok 
belügyeibe való be nem avatkozással, a diplomáciai kapcsolatokkal, a túsz
ejtéssel, a menedékjoggal, az átjárási joggal és a gazdaság jogokkal kap
csolatosakat is. 

11. Az apartheid megszüntetése Dél-Afrikában - Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete volt - intézkedéseivel, amelyek a fegyverszállítási embargótól a (fe
héreket és a négereket) különválasztó sporteseményeket ellenző egyezmé
nyekig terjedtek - az apartheidrendszer megdöntésének a legfontosabb 
tényezője, amelyet a Közgyűlés „az emberiség elleni bűncselekménynek" 
nevezett. Az 1994 áprilisában megtartott választásokat, amelyen minden 
dél-afrikai lakos az egyenrangúság alapján részt vehetett, a többségi kor
mány létrehozása követte. 

12. Humanitárius segély nyújtása az összetűzések áldozatainak - 1951-től nap
jainkig több mint 30 millió háborús menekült, éhező vagy üldözött része
sült az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Hivatalának (UNHCR) segélyé
ben, s ebben az Egyesült Nemzetek által összehangolt folyamatos erőfe
szítésben rész vettek a szakosított intézmények is. Több mint 19 millió 
menekült, főleg nő és gyermek részesül élelemben, kap szállást, egészség
ügyi ellátást, oktatási és repatriálási (hazatelepítési) segélyt. 

13. A palesztinai menekültek megsegítése - Az Egyesült Nemzetek Segélyező és 
Munkaközvetítő Hivatala (UNRWA) a palesztin menekültek négy generá
ciója számára biztosított díjmentes oktatást, alapvető egészségügyi ellátást, 
segélyt és szociális szolgáltatásokat gyakorlatilag megszakítás nélkül. A 
Közel-Keleten 2,9 millió menekült részesül az UNRWA segélyében. 

14. Enyhítés a fejlődő országok lakóinak krónikus éhezésén és vidékei szegénysé
gen - A Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap (IFAD) olyan köl
csönnyújtó rendszert fejlesztett ki, gyakran igen kis összegig, a legszegé
nyebb és a társadalom peremére szorult csoportok részére, amely több 
mint 230 millió embert kedvezményez csaknem 100 fejlődő országban. 

15. Összpontosítás az afrikai fejlődésre - Az Egyesült Nemzetek számára Afrika 
folyamatos elsőbbséget élvez. 1986-ban az Egyesült Nemzetek rendkívüli 
ülésszakot hívott össze, hogy meghirdesse az afrikai gazdaság talpraállítá
sáért és fejlődéséért való nemzetközi támogatást. Az ENSZ úgyszintén fel
állított egy széles munkacrőrendszert, hogy biztos legyen abban, hogy a 
nemzetközi közösség tiszteletben tartja kötelezettségeit, és eleget tesz a 
kihívásoknak. Az afrikai fejlődést könnyítő projektum 25 államban segí
tett a vállalkozóknak abban, hogy az új vállalkozásokhoz pénzeszközökhöz 
jussanak. Ezáltal 130 projektumot sikerült befejezni, amelyek értéke 233 
millió USA-dollár, és általuk 13 000 új munkahely megnyitása vált lehe-



tővé. Ezek az új vállalkozások várhatóan 131 millió USA-dollárt jövedel
meznek, vagy külföldi kiadást takarítanak meg évente. 

16. A nők jogainak javítása - Az Egyesült Nemzetek hosszú távú célja, hogy 
javítson a nők helyzetén, és felkészítse őket arra, hogy életük alakulását 
nagyobb mértékben befolyásolják. A Nők Nemzetközi Évtizede idején 
(1975-1985) tartott nemzetközi konferenciákon, amelyekre az ENSZ égi
sze alatt került sor, a század végéig terjedő tevékenységi programot készí* 
tettek a nők helyzetének javítása és jogai megvalósításának érdekében. Az 
Egyesült Nemzetek Fejlesztési Alapja Nők Számára (UNIFEM) és a Nők 
Helyzetének Előmozdítását szolgáló Nemzetközi Kutatási és Továbbkép
ző Intézet (1NSTRAW) olyan programokat és projektumokat támogattak, 
amelyek javítottak a nők életének minőségén több mint 100 országbán. 
Ezek magukba foglalják a kölcsön lehetőségét, a kiképzést, az új élelmi
szeri termékek technológiájához való hozzáférhetőséget és a marketing kí
nálta lehetőségeket, valamint a nők munkafeltételein való javítás más for
máit is. 

17. Az ivóvíz biztonságának javítása - Az elmúlt tíz év alatt az Egyesült Nem
zetek Szervezetének szervei azon dolgoztak, hogy 1,3 milliárd ember szá
mára a vidéki területeken a biztonságos ivóvíz elérhető legyen. 

18. A himlők leküzdése - Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 13 éves tö
rekvésének köszönhetően 1980-ban a fekete himlő eredményesen és telje
sen eltűnt bolygónkról. A fekete himlő eltűnése a becslések szerint 1 mil
liárd USA-dollárt takarít meg évente, amennyit a védőoltásra és tanács
adásra kellett költeni, a leküzdése költségeinek majdnem a háromszorosát. 
A WHO úgyszintén segített a gyermekbénulásnak a nyugati féltekén való 
kiiktatásában, az általános leküzdése pedig a 2000. évben várható. 

19. Az általános immunizáció sürgetése - A gyermekbénulás, a tetanusz, a ka
nyaró, a szamárköhögés, a diftéria és a tuberkulózis még mindig több mint 
nyolcmillió gyermek életét oltja ki évente. 1974-ben csak a gyermekek öt 
százaléka vette fel a védőoltást ezek ellen a betegségek ellen a fejlődő or
szágokban. Ma, az UNICEF és a WHO törekvésének köszönhetően, a vé
dőoltásokat 80%-os arányban veszik fel, s ez évente több mint 3 millió 
gyermek életet menti meg. 

20. A gyermekhalálozási arány csökkenése - Az ENSZ szervezetei által alkal
mazott orális rehidrációs (vagyis a víztartalomnak a szájon keresztül való 
visszaszerzése) gyógykezelés által, a víz és egyéb közegészségügyi, valamint 
más egészségügyi élelmezési intézkedéseknek köszönhetően a gyermekel
halálozás aránya a fejlődő országokban 1960-tól megfeleződött, 37-ről 67 
évre növelve a várható életév számát. 

21. A paraziták okozta betegségek elleni harc - Az ENSZ szerveinek törekvése 
Észak-Afrikában arra irányul, hogy megelőzze a rettegett fúróféreg okozta 
félelmetes betegség terjedését, amely egy emberi és állati húson táplálkozó 
parazita és a legyek által terjed Egyiptomban, Tunéziában, a Szaharától 
délre és Európában. Ugyancsak a WHO programja mentette meg 7 millió 
gyermek életét a folyóvizek útján terjedő vakságtól, és sokakat megmentett 
a guineai gilisztától és egyéb trópusi betegségektől is. 

22. A fejlődő országokba való befektetés elősegítése - Az Egyesült Nemzetek 
Szervezete az Iparfejlesztési Szervezet (UNIDO) törekvései által, amely 
közvetítőül szolgált az Észak-Dél, Dél-Dél és Kelet-Nyugat befektetései 



között, támogatta a vállalkozói partnerséget és az önbizalmat, az ipari ko
operációt, a technológia cseréjét és a gazdaságos, ökológiailag érzékeny 
ipart. 

23. A gazdasági politikának a szociális szükségletek felé irányulása - Az Egyesült 
Nemzetek Szervezete néhány szakosított intézményének tevékenysége 
megkövetelte, hogy vegye figyelembe az emberi szükségleteket a gazdasági 
szabályzási és rekonstrukciós politikában és programokban, ideértve a sze
gények védelmének szabályait, különösen az egészségügy és az oktatásügy 
terén. 

24. A természeti katasztrófák hatásainak csökkentése - A Meteorológiai Világ
szervezet (WMO) emberek millióit kímélte meg mind a természet, mind 
az ember okozta csapásoktól. A korai figyelmeztető rendszer, amely a fel
színi és a műholdas megfigyelők ezreit használja, adatokat szolgáltat az 
olajfoltok terjedéséről, és hosszú távon előrejelzi a szárazságot. A rendszer 
lehetővé tette az élelmiszersegély eredményes eljuttatását is a szárazság 
sújtotta területekre, mint például Afrika déli részére 1992-ben. 

25. Gondoskodás az éhség okozta kimerültség áldozatairól - A Világélelmezési 
Program (WFP) keretében évente több mint kétmillió tonna élelem kerül 
kiosztásra. 1994-ben közel 30 millió akut élelemhiánnyal szembesülő em
ber részesült jótékonysági segélyben. 

26. Az aknamezőik megtisztítása - Az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyik 
fontos törekvése, hogy az egykori afganisztáni, angolai, kambodzsai, salva
dori, mozambiki, ruandai és szomáliai csatatereket megtisztítsa az aknák
tól, mert ezek továbbra is az ártatlan emberek ezreit ölik, illetve csonkítják 
meg évente. 

27. Az ózonréteg védelme - Az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Program
ja (UNEP) és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) közreműködik a 
Föld ózonrétege károsodásának megvilágításában. A Montreali Protokoll 
néven ismert egyezmény eredményezte azon vegyi anyagok kibocsátásának 
csökkentését, melyek az ózonréteg károsodását okozták. Ez az erőfeszítés 
az emberek millióit menti majd meg a rákos megbetegedések növekvő ve
szélyétől, amelyet az ibolyántúli sugárzás utólagos hatása okoz. 

28. Az általános felmelegedés megakadályozása - Az Altalános Környezeti Is
meret nevű szervezet által az államok egy pénzalapot hoztak létre azoknak 
az állapotoknak az ellenőrzése érdekében, amelyek a globális felmelege
dést okozzák. A szakértők megítélése szerint az egyre több fosszilis erede
tű fűtőanyag égetése közben kibocsátott ólmos szerkezetű gázoknak az at
moszférába való kerülése okozza a Föld hőmérsékletének felmelegedését. 

29. A túlzott lehalászás megelőzése - Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Me
zőgazdasági Szervezete (FAO) figyelemmel kíséri a tengeri halászat ered
ményeit és felhívja a figyelmet a túlzott halászat okozta károk megakadá
lyozása érdekében. 

30. Az erdőirtás korlátozása és a fenntartható erdőfejlődés elősegítése - A FAO, 
UNDP és a Világbank (IBRD) a Trópusi Erdők Tevékenységi Program ál
tal erdőtelepítési akciókat kezdeményeztek és hajtottak végre 90 államban. 

31. A szennyezettségtől való megtisztítás - Az UNEP egyik legfontosabb feladata 
a Földközi-tenger megtisztítása. Ez még az olyan ellenséges viszonyban 
lévő országokat is, mint Szíria és Izrael, Törökország és Görögország, arra 
késztette, hogy együttműködjenek a tengerpart megtisztításában. Az ered-



mény az lett, hogy a korábban szennyezett partok több mint 50 százaléka 
ma már használható. 

32. A vásárlók egészségének védelme - Annak érdekében, hogy biztosítsák az 
élelmiszer egészségügyi biztonságát az elárusítóhelyeken, az ENSZ szako
sított intézményei több mint 200 élelmiszercikk esetében szabványokat, 
több mint 3000 élelmiszertartály esetében pedig meghatározták ezt a biz
tonsági szintet. 

33. A népességnövekedés arányának csökkentése - Az Egyesült Nemzetek Né
pesedésügyi Alapja (UNFPA) a programjain keresztül felkészíti a lakossá
got a családtervezési lehetőségekre, és ezáltal lehetővé teszi a családok, de 
különösen a nők számára, hogy nagyobb befolyással legyenek életük ala
kulására. Ennek eredményeként a nők a fejlődő országokban kevesebb 
gyermeket szülnek - az egy nőre eső hat szülés az 1960-as években mos
tanára 3,5-re csökkent. Az 1960-as években a világon a családok mindössze 
10 százaléka használta a hatékony családtervezési módszereket. Ez a szám 
ma 55 százalék. 

34. A kábítószerek használata elleni küzdelem - Az Egyesült Nemzetek Nem
zetközi Kábítószer-ellenőrző Programja (UNDCP) azon tevékenykedik, 
hogy csökkenjen a kábítószerek tiltott használata, megszűnjön a kábító
szer-kereskedelem, és segítséget nyújtson a földműveseknek abban, hogy 
a kábítószert tartalmazó termékek előállítása iránti gazdasági bizalmukat 
csökkentsék, és farmjaikat mást bevételi forrásokra alapozzák. 

35. Az általános kereskedelmi kapcsolatok javítása - Az Egyesült Nemzetek 
Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) azon tevékenyke
dett, hogy a fejlődő országok különleges kereskedelmi kedvezményekben 
részesüljenek, amikor termékeiket a fejlett országokba exportálják. 
Ugyancsak nemzetközi egyezmény jött létre, amely tisztességes árat bizto
sít a fejlődő országok termékei számára. Az Általános Vámtarifa- és Ke
reskedelmi Egyezményen (GATT) keresztül, amely helyébe a Világkeres
kedelmi Szervezet (WTO) lépett, az Egyesült Nemzetek Szervezete támo
gatta a kereskedelem liberalizálását, amely növelte a gazdasági fejlődés le
hetőségeit a fejlődő országokban. 

36. A gazdasági reformok elősegítése - A Világbank (IBRD) és a Nemzetközi 
Valutaalap (IMF), az Egyesült Nemzetek Szervezetével karöltve segített 
számos országnak a gazdasági vezetés javításában, szakmai gyakorlatot 
nyújtott a kormányok pénzügyi hivatalnokainak, és pénzsegélyben része
sítette azokat az államokat, amelyeknek pillanatnyi fizetési nehézségeik 
voltak. 

37. A munkások jogainak fejlesztése - A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) azon dolgozott, hogy biztosítsa a szabad társulásra való jogot, a szer
vezkedési szabadságot, a kollektív egyezkedésre való jogot, a bennszülöt
tek és a törzsekben élő emberek jogait, a foglalkoztatást és az egyenlő 
jutalmazást, valamint a megkülönböztetést és a gyermekmunka megszün
tetését. A biztonsági szabványok kidolgozásával az ILO hozzájárult a mun
kabalesetek csökkentéséhez 

38. A korszerű mezőgazdasági technikák alkalmazása és a költségek csökkentése 
- Az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetnek 
(FAO) a segítsége hozzájárult a hozamok növeléséhez, s így az ázsiai rizs
termelők 12 millió USA-dollárt takarítottak meg a peszticideken, a kor-



mányok pedig több mint 150 millió USA-dollárt takarítanak meg évente 
a peszticidek használatának támogatásán. 

39. Az egyensúly és rend elősegítése a világ óceánjaiban - Három nemzetközi 
értekezleten, amelyek közül a harmadik több mint kilenc évig tartott, az 
Egyesült Nemzetek Szervezete egy olyan általános nemzetközi egyezmény 
kidolgozását szorgalmazta, amely elősegíti az óceánok védelmét, megóvá
sát és békés célokra való hasznosítását. Az ENSZ Tengerjogi Egyezménye, 
amely 1994-ben lépett hatályba, korlátozza a tengerek feletti nemzeti ha
táskört, szabályozza a nyílt tengeri hajózást, a part menti és más országok 
jogait és kötelességeit, a tengeri környezet védelmét és megőrzését, a ten
geri tudományos kutatásban való együttműködést, valamint a tengerek élő
világának megőrzését stb. 

AQ.A légi és a tengeri forgalom fejlesztése - Az Egyesült Nemzetek Szervezeté
nek ügynökségei felelősségteljesen állapították meg a légi és a tengeri for
galom biztonsági szabályait. A Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet 
(ICAO) fáradozásai hozzájárultak ahhoz, hogy a légi közlekedés a szállítás 
legbiztonságosabb módja legyen. Vagyis: 1947-ben, amikor kilencmillió 
utas volt, 590-en haltak meg repülőszerencsétlenségben, 1993-ban az 1,2 
milliárd repülőgéputas közül 936-an haltak meg. Az utóbbi két évtizedben 
a tartályhajók okozta szennyezés 60%-kal csökkent, a Nemzetközi Tenge
részeti Szervezet (IMO) munkájának köszönve. 

41. A szellemi tulajdon védelme - A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 
elősegítette az új szabadalmak védelmét és elvégezte közel 3 millió nem
zeti védjegy bejegyzését. A szerződések által úgyszintén védi a művészek, 
a zeneszerzők és a szerzők munkáját világszerte. A WIPO munkája meg
könnyíti és olcsóbbá teszi az egyéneknek és vállalkozóknak az őket meg
illető jogok védelmét. Ugyancsak kibővíti a lehetőségeket az új ötletek és 
termékek terjesztésére a jogok ellenőrzéséről való lemondás nélkül. 

42. Az információk szabad áramlásának elősegítése - Annak érdekében, hogy 
minden ember számára lehetővé tegye az információk cenzúramentes, sza
bad és a kulturális előítéletek nélküli használatát, az UNESCO segíti a 
kommunikációs rendszerek fejlesztését és erősítését, új ügynökségeket ala
pít, és támogatja a független sajtót. 

43. A globális tájékoztatás elősegítése - Az Egyetemes Postaegyesület (UPU) 
fenntartja és szabályozza a nemzetközi postai kézbesítést. A Nemzetközi 
Távközlési Egyesület (ITU) összehangolja a rádióhullámok használatát, elő
segíti a kijelölt pozíciókon álló műholdak közötti kapcsolatot, és megha
tározza a tájékoztatás nemzetközi szabványait, biztosítva ezáltal az infor
mációk szabad áramlását az egész világon. 

44. A szavazati joggal nem rendelkezők jogosítása - Az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének égisze alatt e kérdéskörben megtartott nemzetközi év és ér
tekezletek a kormányokat arra késztették, hogy felismerjék az azokkal a 
csoportokkal való együttműködés szükségességét, mint az öregek, gyerme
kek, fiatalok, hontalanok, bennszülöttek és a mozgássérültek, amelyek ál
talában ki vannak zárva a döntéshozatalból. 

45. A „gyermekek mint a békeövezet" intézményének megalapítása - Salvadortól 
Libanonig, Szudántól a volt Jugoszláviáig, az UNICEF úttörő munkája ál
tal létrehozta a csendes napokat és a békeövezeteket, hogy elősegítse a 



védőoltások felvételét és más segítséget, amelyre oly nagy szükségük van 
a fegyveres összetűzések területén élő gyermekeknek. 

46. A gyermekek iránti kötelezettségek világszerte való elfogadása és támogatása 
- Az UNICEF törekvései által hatályba lépett a gyermekek jogaira vonat
kozó konvenció, az első vonatkozó tételes nemzetközi jogi eszköz, amelyet 
1994. szeptember végéig 166 országban iktattak törvénybe. Ezt követte az 
UNICEF által összehívott Gyermekekért Világtalálkozó, amelyen több 
mint 150 kormány kötelezettséget vállalt, hogy megvalósít több mint húsz 
különleges jelentős célkitűzést, amelyek 2000-ig gyökeresen megváltoztat
ják a gyermekek életét. 

47. Az oktatás támogatása a fejlődő országokban - Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete tevékenységének közvetlen eredményeként a fejlődő országokban a 
felnőttek több mint 60 százaléka ma tud írni és olvasni, és ezekben az 
országokban a gyermekek 90 százaléka jár iskolába. 

48. A nők műveltségének elősegítése - Azok a programok, melyeknek célja a 
nők oktatási és előrehaladási fokának előremozdítása, segítették a nők 
képzettségi arányának növekedését a fejlődő országokban az 1970. évi 36 
százalékról az 1990. évi 56 százalékra. 

49. A történelmi, kulturális és építészeti helyek védelme és megóvása - Az 
UNESCO törekvéseinek köszönhetően 81 országban ókori műemlékeket 
helyeztek védelem alá Görögországban, Egyiptomban, Olaszországban, In
donéziában és Kambodzsában, és nemzetközi egyezményeket fogadtak el 
a kulturális javak megőrzéséről. 

50. Az akadémiai és kulturális csere elősegítése - Az Egyesült Nemzetek Szer
vezete az UNESCO és az Egyesült Nemzetek Egyeteme (UNU) által báto
rítja az akadémiai és tudományos együttműködést, az intézmények és a 
kulturális kifejezésmód hálózatának elősegítését, ideértve a kisebbségeket 
és az őslakosokat is. 

6.2. Az ENSZ Nobel-békedíjasai 

A Nobel-békedíjat öt alkalommal ítélték az Egyesült Nemzeteknek, illetve 
szervezeteinek: 

1954 - A Nemzetközi Menekültügyi Szervezetnek (IRO), az európai me
nekültek érdekében kifejtett munkájáért. (A szervezet 1952-ben megszűnt, 
szerepét az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága - UNHRC vette át.) 

1965 - Az Egyesült Nemzetek Gyermekvédelmi Alapjának (UNICEF) a 
világ gyermekei életének megmentésében kifejtett tevékenységéért. 

1969. - A Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) a dolgozók jogainak 
megalapozásáért és védelmében elért eredményeiért. 

1981 - Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága (UNHRC) meg
kapta a második Nobel-békedíjat az ázsiai menekülteknek nyújtott segít
ségéért. 

1988 - Az Egyesült Nemzetek békefenntartó erői a békefenntartó műve
letekben való részvételükért. Ekkor hét békefenntartó vagy megfigyelőmisszió 
volt folyamatban. 



A Nobel-békedíjjal járó emlékérem 

Az ENSZ-ben kifejtett tevékenységükért Nobel-békedíjat kaptak továbbá 
a következő személyek: 

1945 - Cordell Hull, az USA egykori külügyminisztere az ENSZ létreho
zásának előkészítésében való részvételéért. 

1949 - Lord John Boyd-Orr angol tudós, az Egyesült Nemzetek Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) első vezérigazgatója. 

1950 - Ralph Johnson Bunche, USA, az ENSZ palesztinai megbízottja 
(1948) az 1949-ben Izrael, Egyiptom, Jordánia, Libanon és Szíria között aláírt 
fegyverszüneti egyezmények létrehozásában kifejtett tevékenységéért. 

7957 - Lester Bowles Pearson kanadai politikus, egykori külügyi államtit
kár, miniszterelnök, az ENSZ-közgyűlés 7. ülésszakának elnöklője a béke ér
dekében kifejtett tevékenységéért és az ENSZ erőfeszítéseiben betöltött veze
tő szerepéért a szuezi válság megoldásában. 

7967 - Dag Hammarskjöld, az Egyesült Nemzetek főtitkára a kongói válság 
rendezésében nyújtott segítségéért. 

1974 - Sean MacBride egykori ír külügyminiszter, az emberi jogok védel
mére alakított Amnesty International (Nemzetközi Amnesztiaszervezet - AT) 
megalapítója, az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) 
genfi hivatalának namíbiai főbiztosa az európai menekülteknek nyújtott segít
ségéért. 

* * * 
Az Egyesült Nemzetek Szervezete feladatainak, hatáskörének, valamint 

gyakorlati tevékenységének áttekintése is azt mutatja, hogy korunk dinamiku
san fejlődő, valóban egyetemes jellegű nemzetközi intézménye lett. Teljesít
ménye a nemzetközi gazdasági, szociális, humanitárius feladatok megoldása 
és az ez irányú együttműködés előmozdítása terén vitathatatlanul pozitív. 
Egyes szakvélemények szerint az ezeken a területeken elért eredmények mint
egy kompenzálják azokat a hiányosságokat, amellyel az ENSZ elsődleges cél
jával - a nemzetközi béke és biztonság fenntartásával - kapcsolatos tevékeny
ségében fedezhetők fel. 

Az Egyesült Nemzeteknek és a béke, valamint a biztonság fenntartására 
elsődlegesen hivatott főszervének, a Biztonsági Tanácsnak a világszervezet kri
tikusai felróják, hogy nem sikerült maradéktalanul megvalósítaniuk az Alap
okmánynak a kollektív biztonsági rendszer kiépítésére vonatkozó rendelkezé-



seit. Az Alapokmánynak a Vezérkari Bizottság érdemleges tevékenységére vo
natkozó rendelkezései ugyanis nem valósultak meg és azokat a „különmegál-
lapodásokat" sem kötötték meg, amelyek bármely potenciális agresszort 
visszariasztó és az ENSZ rendelkezésére álló fegyveres erőt hoztak volna létre. 

Ezeket a hiányosságokat két fontos körülmény határozott meg: az első a 
második világháborút követő ideológiai-politikai konfrontáció és az ún. hideg
háborús korszak, és a másik, az előzőhöz kapcsolódó, vagy az előző okból 
eredő „nagyhatalmi egyhangúság hiánya", amely miatt az ENSZ és a Bizton
sági Tanács képtelen volt az Alapokmány rendelkezéseit érvényesíteni. 

Ezért nem meglepő, hogy a Biztonsági Tanács tényleges teljesítménye, az 
Alapokmányban körvonalazott funkciókkal összevetve „valóban szegényes, 
egyes időszakokban szinte kiábrándító". 

A Biztonsági Tanács hatékonyságát számos esetben akadályozta a sok vitát 
kiváltott, pontatlanul vétójognak nevezett eljárási szabály is. A BT-ban minden 
állam (az Alapokmány 27. cikke értelmében) 1 szavazattal rendelkezik. Eljá
rási kérdésekben jogérvényes határozatot a Tanács bármely kérdésben 9 igen
lő szavazattal hozhat. Minden más (érdemi) kérdésben azonban az állandó 
tagok igenlő szavazata nélkül nem jöhet létre érvényes határozat. Ezt a sza
vazási szabályt a gyakorlat úgy alakította, hogy ha az állandó tag tartózkodik 
a szavazástól vagy nincs jelen, azt úgy tekintik, hogy nem kívánja vétójogát 
gyakorolni, vagyis a határozat még érvényes, ha egyébként a kilenc szavazat 
megvan. 

Az ún. vétójogban megnyilvánuló nagyhatalmi egyhangúság vagy az állandó 
tagok egyetértésének elvét már eddig is sok támadás érte. A nagyhatalmak 
ugyanis különösen a múltban gyakran kényszerültek - elsősorban politikai ér
dekeiktől vezérelve - arra, hogy megakadályozzák a számukra elfogadhatatlan 
javaslatok elfogadását. A nemzetközi viszonyok alakulása és a BT összetéte
lének megváltozása miatt a hatvanas évek közepétől kezdve a „vétó" alkalma
zására már ritkábban került sor. Az utóbbi időben erősödik a törekvés a kon
szenzussal elfogadható BT-határozatok kimunkálása érdekében. 

A problémák és nehézségek ellenére a Biztonsági Tanács nemcsak általá
nosságban, hanem számos konkrét esetben hozzájárult a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartásához. Ha a legtöbb esetben nem is volt lehetséges a konf
liktus alapvető okait megszüntetni és az adott kérdést végleg megoldani, az 
ENSZ-nek sikerült legalább a konfliktus lokalizálását elérnie és tűzszünetet 
vagy fegyverszünetet életbe léptetnie.2 U Thant egykori főtitkár ezt találóan 
„villámhárító-", mások pedig „tűzoltó" szerepnek fogalmaztak meg. 

A biztonság terén a nemzetközi kapcsolatok súlyos időszakában (a koreai 
háború kitörésekor - 1950-1953), amikor világossá vált, hogy a Biztonsági Ta
nácsban egy nagyhatalom által gyakorolt vétójog megbéníthatja a Tanács alap
vető funkciójának (a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának) megvaló
sítását, az Egyesült Nemzeteknek sikerült két nagyon fontos lépést tennie előre: 

Az egyik az Egyesülés a békéért (Uniting for Peace Resolution) cím alatt 
1950. november 3-án hozott (V.) számú közgyűlési határozat 3 elfogadása, 
amely által a Biztonsági Tanácsnak a nemzetközi béke és biztonság megóvá
sával kapcsolatos intézkedési jogkörének egy részét átruházza a közgyűlés két
harmados többségére (a határozatot első alkalommal Nagy-Britannia, Fran-



ciaország és Izrael 1956. évi Egyiptom elleni agressziójával kapcsolatban al
kalmazták). 

A másik - amelyet az Alapokmány úgyszintén nem látott elő - a gyakor
latban kialakult békefenntartó tevékenység intézménye, illetve az ENSZ béke
fenntartó csapatainak ,fid hoc" (ideiglenes) alapon történő alkalmazása, amelyek 
eléggé alkalmazkodóknak és hatékonyaknak mutatkoztak a béke megterem
tésében a világ számos, ha nem is mindegyik, válsággócán. Mindez hozzájárult, 
hogy az Egyesült Nemzetek a nemzetközi kapcsolatok úgynevezett kétpólusú 
időszakából olyan szervezetként kerüljön ki, amely igazolta létjogosultságát 
és képességét, hogy alkalmazkodjon a világban végbement változásokhoz az 
egész nemzetközi közösség érdekében. 

Az utóbbi években azonban egyre hangosabbak a követelések, hogy vizs
gálják felül az ENSZ Alapokmányát. Az okok, amelyek miatt a revíziót köve
telik, különbözőek, de leginkább az egyes fejezetek elavultságát hangoztatják 
(például a XI. fejezetét, amely az önkormányzattal nem rendelkező területek
re vonatkozik, az 53. és a 107. cikkekéét, amelyek az „ellenséges", illetve „had
ban álló" államokat emlegetik), de különösen annak szükségességét, hogy a 
Biztonsági Tanács állandó tagjai számát növelni kell, hogy elő kell látni a Biz
tonsági Tanács aktusai törvényességét ellenőrző mechanizmust stb. 4 Olyan ja
vaslatok is elhangzottak, hogy a Biztonsági Tanácsba be kell kapcsolni Német
országot és Japánt, de az úgynevezett harmadik világ országaihoz tartozó nagy 
országokat is, mint amilyenek India, Brazília és Nigéria.5 Kofi Annán a világ
szervezet jelenlegi főtitkára sürgette egy „gyors reagálású békefenntartó 
ENSZ-haderő felállítását"6 is, amely kész megfékezni a fegyveres konfliktusokat. 

Az ENSZ tevékenysége korántsem korlátozódott a béke és a biztonság 
megőrzésére irányuló tevékenységben. Az 50 tézisben felsorolt terület is csak 
része az ENSZ és a világszervezethez kapcsolódó szakosított nemzetközi in
tézményeknek az emberiség csaknem minden problémájára kiterjedő tevé
kenységének, amely nélkül - és ezt minden túlzás nélkül állíthatjuk - világunk 
bizonyára még ilyen sem volna, mint napjainkban. 

Az elismerések mellett, amelyekhez a 11 Nobel-békedíj is társult, a világ
szervezetet 55 éves fennállása alatt számos bírálat érte. Egyesek szerint „nem 
eléggé hatékony", „nehézkes az ügyintézése", „bonyolult a döntéshozatali me
chanizmusa", „túl sok a fölösleges munka, túl sok papír fogy", „elburjánzott 
az adminisztrációja" stb. Mások a hatékony intézkedések hiánya miatt egye
nesen a „sóhivatalhoz" hasonlítják. 

Az ENSZ tevékenységét jórészt akadályozza, néha pedig teljesen megbé
nítja az állandó költségvetési hiány is. A tagállamok ugyanis nem teljesítik 
rendszeresen a világszervezet iránti pénzügyi kötelezettségeket, ami nem min
dig a tagországok gazdasági helyzetének a következménye, hanem (leginkább 
a nagyhatalmak esetében) politikai okokra is visszavezethető. Több alkalom
mal megtörtént már ugyanis, hogy egyik vagy másik nagyhatalom az ENSZ 
valamilyen akciójának pénzelését megtagadta, mert nem felelt meg érdekeinek. 

A jogos bírálatok és a működésben felmerült nehézségek és válságok elle
nére az ENSZ „ha a béke és a nemzetközi együttműködés nem is éppen tö
kéletes, de helyettesíthetetlen eszköze volt és maradt". Tevékenysége folyama
tosan tükrözte, és ma is tükrözi a nemzetközi kapcsolatok állapotát, valamint 
a nemzetközi közösségben kialakult erőviszonyokat. Kétségtelen, hogy az em-



beriség történelmének eddigi legdemokratikusabb szervezete, de az is, hogy a 
szervezetén belül intézményeseden a nagyhatalmak direktóriuma, amelyeknek 
döntő befolyásuk van a világ sorsának alakulására.7 (A világszervezet fennál
lása óta a nagyhatalmak soha nem kérdőjelezték meg komolyan létezését.) 

A világszervezetre továbbra is szükség lesz, mint olyan világfórumra, ahol 
türelmes érdekegyeztetéssel és kitartó munkával megoldást lehet (és kell is) 
találni az egész emberiséget érintő kérdésekre. Éppen ezért, de nemcsak ezért, 
hanem az időközben megváltozott világviszonyok miatt is, a III. évezred kez
detén a világszervezet régóta tervezett és többször bejelentett „megreformá
lása"8, vagy ahogyan még nevezik, „átalakulása" is egyre sürgetőbb. 

A hidegháborús korszak lezárásával az emberiség történelmében is befeje
ződött egy időszak. Az új nemzetközi viszonyok kialakulása és a világ egyesü
lési folyamatának haladása megköveteli a világszervezettől, hogy tevékenysé
gét és felépítését is összehangolja az emberiség érdekeivel és elvárásaival. 
Azon kell dolgozni, hogy a ENSZ még jobb és hatékonyabb legyen - az em
beriség javára. 



MELLÉKLET 

1. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya 

MI, AZ EGYESÜLT NEMZETEK NÉPEI, elhatározván azt, hogy meg
mentjük a jövő nemzedékét a háború borzalmaitól, amelyek életünk folyamán 
kétszer zúdítottak kimondhatatlan szenvedést az emberiségre, hogy újból hitet 
teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi személyiség méltósága és értéke, 
a férfiak és a nők, valamint a nagy és kis nemzetek egyenjogúsága mellett, 
hogy megteremtjük azokat a feltételeket, amelyek mellett az igazságosság és 
a nemzetközi szerződésekből, valamint a nemzetközi jog egyéb forrásaiból 
eredő kötelezettségek iránti tisztelet fenntartható, hogy előmozdítjuk a szo
ciális haladást és a nagyobb szabadság mellett az életfeltételek javítását, és 
hogy ebből a célból türelmet gyakorolunk és egymással jó szomszédként bé
kességben élünk együtt, egyesítjük erőinket a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartására, alapelvekben való megegyezés, valamint eljárási módszerek lé
tesítése útján biztosítjuk azt, hogy fegyveres erő alkalmazására, ha csak közér
dek nem kívánja, sor többé ne kerüljön, és nemzetközi szervezet segítségével 
előmozdítjuk valamennyi nép gazdasági és szociális előrehaladását, megálla
podtunk abban, hogy e célok megvalósítására erőfeszítéseinket egyesítjük. 

Ennek folytán Kormányaink San Francisco városában összegyűltek, jó és 
kellő alakban talált meghatalmazással ellátott képviselők útján elfogadták az 
Egyesült Nemzetek jelen Alapokmányát, és ezáltal nemzetközi szervezetet lé
tesítenek, amelynek Egyesült Nemzetek lesz a neve. 

I. FEJEZET 
CÉLOK ÉS ELVEK 

1. CIKK 
Az Egyesült Nemzetek célja, hogy 
1. fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, és evégből hathatós együt

tes intézkedéseket tegyen a békét fenyegető bűncselekmények megelőzésére 
és megszüntetésére, a támadó cselekményeknek vagy a béke más módon tör
ténő megbontásának elnyomására, valamint békés eszközökkel, az igazságos
ság és a nemzetközi jog elveinek megfelelő módon rendezze vagy megoldja 



azokat a nemzetközi viszályokat és helyzeteket, amelyek a béke megbontására 
vezethetnek; 

2. a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési 
jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az 
általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson; 

3. gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi fel
adatok megoldása útján, valamint az emberi jogok és az alapvető szabadságok 
mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül tör
ténő tiszteletben tartásának előmozdítása és támogatása révén nemzetközi 
együttműködést létesítsen; 

4. az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében kifejtett tevé
kenységek összeegyeztetésének központja legyen. 

2. CIKK 
Az 1. cikkben felsorolt célok elérése érdekében a Szervezet és tagjai a kö

vetkező elveknek megfelelően járnak el: 
1. A Szervezet valamennyi tag szuverén egyenlőségének elvén alapszik. 
2. A Szervezet összes tagja abból a célból, hogy a tagságból eredő jogokat 

és előnyöket mindannyiuk számára biztosítsák, köteles a jelen Alapokmány
ban vállalt kötelezettségeiket jóhiszeműen teljesíteni. 

3. A Szervezet összes tagja köteles nemzeti viszályaikat békés eszközökkel 
és oly módon rendezni, hogy a nemzetközi béke és biztonság, valamint az igaz
ságosság ne kerüljön veszélybe. 

4. A Szervezet összes tagjának nemzetközi érintkezései során más állam 
területi épsége vagy politikai függetlensége ellen irányuló vagy az Egyesült 
Nemzetek céljaival össze nem férő bármely más módon nyilvánuló erőszakkal 
való fenyegetéstől vagy erőszak alkalmazásától tartózkodnia kell. 

5. A Szervezet összes tagja az Egyesült Nemzetek részére a jelen Alapok
mánynak megfelelően folytatott bármely tevékenységéhez minden segítséget 
megad és tartózkodik attól, hogy segítséget nyújtson olyan államnak, amely 
ellen az Egyesült Nemzetek megelőző vagy kényszerítő intézkedéseket foga
natosít. 

6. A Szervezet biztosítja, hogy amennyiben a nemzetközi béke és biztonság 
fenntartása érdekében szükséges, azok az államok is, amelyek az Egyesült 
Nemzeteknek nem tagjai ezeknek az elveknek megfelelően járjanak el. 

7. A jelen Alapokmány egyetlen rendelkezése sem jogosítja fel az Egyesült 
Nemzeteket arra, hogy olyan ügyekbe avatkozzanak, amelyek lényegileg vala
mely állam belső joghatóságának körébe tartoznak, és nem kötelezi a tagokat 
arra sem, hogy az ilyen ügyeket a jelen Alapokmánynak megfelelő rendezési 
eljárás alá bocsássák; ez az elv azonban a VII. fejezetben tárgyalt kényszerítő 
intézkedések alkalmazását semmiben sem érinti. 

II. FEJEZET 

3. CIKK 
Az Egyesült Nemzetek eredeti tagjai azok az Államok, amelyek az Egyesült 

Nemzeteknek a Nemzetközi Szervezet tárgyában San Franciscóban tartott ér
tekezletén való részvétel, vagy az Egyesült Nemzetek 1942. január l-jén kelt 



nyilatkozatának előzetes aláírása után a jelen Alapokmányt aláírják és a 110. 
cikk rendelkezéseinek megfelelően megerősítik. 

4. CIKK 
1. Az Egyesült Nemzetek tagja lehet minden más békeszerető állam, amely 

a jelen Alapokmányba foglalt kötelezettségeket vállalja, és a Szervezet meg
ítélése szerint e kötelezettségek teljesítésére képes és hajlandó. 

2. Államoknak az Egyesült Nemzetek tagjai közé való felvétele a Bizton
sági Tanács ajánlására a Közgyűlés határozatával történik. 

5. CIKK 
A Szervezetnek azt a tagját, amely ellen a Biztonsági Tanács megelőző vagy 

kényszerítő intézkedéseket foganatosított, a Közgyűlés a Biztonsági Tanács 
javaslatára tagsági jogainak és kiváltságainak gyakorlásától felfüggesztheti. E 
jogoknak és kiváltságoknak gyakorlását a Biztonsági Tanács állíthatja helyre. 

6. CIKK 
A Szervezetnek azt a tagját, amely a jelen Alapokmányban foglalt elveket 

következetesen megsérti, a Közgyűlés a Biztonsági Tanács javaslatára a Szer
vezetből kizárhatja. 

III. FEJEZET 
SZERVEK 

7. CIKK 
1. Az Egyesült Nemzetek főszervei a következők: Közgyűlés, Biztonsági 

Tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, Nemzetközi Bíróság 
és Titkárság. 

2. Amennyiben szükségesnek mutatkozik, a jelen Alapokmánynak megfe
lelően segédszervek is létesíthetők. 

8. CIKK 
A Szervezet fő- és segédszerveinek munkájában a férfiak és nők bármilyen 

minőségben egyenlő feltételek mellett való részvételére vonatkozólag semmi
féle korlátozást nem állít fel. 

IV. FEJEZET 
KÖZGYŰLÉS 

Összetétel 

9. CIKK 
1. A Közgyűlés az Egyesült Nemzetek összes tagjából áll. 
2. a Közgyűlésben minden tagnak legfeljebb öt képviselője lehet. 

Feladatok és hatáskör 

10. CIKK 
A Közgyűlés a jelen Alapokmányban maghatározott célok körébe tartozó 

vagy a jelen Alapokmány szerint létesített valamely szerv hatáskörével és fel
adataival kapcsolatos minden kérdést vagy ügyet megvitathat, és az ilyen kér-



désekben vagy ügyekben a 12. cikkben foglalt eset kivételével ajánlásokat te
het az Egyesült Nemzetek Szervezete tagjainak, a Biztonsági Tanácsnak, vagy 
mind a szervezet tagjainak, mind a Biztonsági Tanácsnak. 

11. CIKK 
1. A Közgyűlés megvizsgálhatja a nemzetközi béke és biztonság fenntartá

sára irányuló együttműködés általános elveit, ideértve a lefegyverzést és a fegy
verkezés szabályozását irányító elveket, és ilyen elvek tekintetében ajánlásokat 
tehet a Szervezet tagjainak vagy a Biztonsági Tanácsnak, vagy mind a Szerve
zet tagjainak, mind a Biztonsági Tanácsnak. 

2. A Közgyűlés minden olyan kérdést, amely a nemzetközi béke és bizton
ság fenntartására vonatkozik, és amelyet az Egyesült Nemzetek valamelyik 
tagja vagy a Biztonsági Tanács vagy a 35. cikk 2. pontja értelmében olyan állam 
terjeszt eléje, amely az Egyesült Nemzeteknek nem tagja, megvitathat és az 
ilyen kérdések tekintetében a 12. cikkben foglalt eset kivételével ajánlásokat 
tehet az érdekelt államnak vagy államoknak, a Biztonsági Tanácsnak, vagy 
mind az érdekelt államnak vagy államoknak, mind a Biztonsági Tanácsnak. 
Minden olyan kérdést, amelyben cselekvésre van szükség, a Közgyűlésnek a 
vita előtt vagy azután a Biztonsági Tanács elé kell terjesztenie. 

3. A Közgyűlés felhívhatja a Biztonsági Tanács figyelmét olyan helyzetekre, 
amelyek a nemzetközi béke és biztonság veszélyeztetésére vezethetnek. 

4. A Közgyűlésnek ebben a cikkben megállapított hatásköre nem korlátoz
za a 10. cikk általános érvényét. 

12. CIKK 
1. Mialatt a Biztonsági Tanács valamely viszály vagy helyzet tekintetében 

a jelen Alapokmány által ráruházott feladatokat végzi, a Közgyűlés e viszály 
vagy helyzet tekintetében nem tehet ajánlásokat, hacsak a Biztonsági Tanács 
eziránt nem keresi meg. 

2. A főtitkár a Biztonsági Tanács hozzájárulásával minden ülésszak során 
közli a Közgyűléssel azokat a nemzetközi béke és biztonság fenntartására vo
natkozó ügyeket, amelyekkel a Biztonsági Tanács foglalkozik, és ugyancsak 
értesíti a Közgyűlést, vagy ha a Közgyűlés nem üléseznék, a Szervezet tagjai 
nyomban azután, amint a Biztonsági Tanács az ilyen üggyel való foglalkozást 
megszüntette. 

13. CIKK 
1. A Közgyűlés tanulmányozást kezdeményez, és ajánlásokat tesz abból a 

célból, hogy 
a) a nemzetközi együttműködést politikai téren előmozdítsa, valamint a 

nemzetközi jog fokozatos fejlődését és kodifikálását támogassa; 
b) a nemzetközi együttműködést gazdasági, szociális, kulturális, nevelés

ügyi és egészségügyi téren előmozdítsa és az alapvető emberi jogoknak és sza
badságoknak mindenki részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekin
tet nélkül történő megvalósulását elősegítse. 

2. A Közgyűlésnek a fenti 1. b) pontban említett ügyekre vonatkozó továb
bi kötelezettségeit, feladatait és hatáskörét a IX. és X. fejezetek sorolják fel. 



A Közgyűlés a 12. cikk rendelkezéseinek érintetlenül hagyása mellett meg
felelő intézkedéseket ajánlhat minden olyan helyzet békés rendezése érdeké
ben, bárhogyan keletkezett is az, amely - véleménye szerint - a nemzetek ál
talános jólétének vagy a közöttük fennálló baráti kapcsolatoknak gyengítésére 
vezethet; ideértve azokat a helyzeteket is, amelyek abból származnak, hogy a 
jelen Alapokmánynak az Egyesült Nemzetek céljait és elveit megállapító ren
delkezéseit megsértették. 

75. CIKK 
1. A Közgyűlés a Biztonsági Tanácstól évenként, valamint külön alkalmak

kor is jelentéseket kap, amelyeket megvizsgál. Ezek a jelentések azokról a 
rendszabályokról számolnak be, amelyeket a Biztonsági Tanács a nemzetközi 
béke és biztonság fenntartása érdekében elhatározott vagy foganatosított. 

2. A Közgyűlés a Szervezet más szerveitől is kap jelentéseket, amelyeket 
szintén megvizsgál. 

16. CIKK 
A Közgyűlés a Nemzetközi Gyámsági Rendszerrel kapcsolatban teljesíti 

azokat a feladatokat, amelyeket a XII. és XIII. fejezetek ráruháznak, ideértve 
a hadászati jelentőségűvé nem nyilvánított körzetek Gyámsága tekintetében 
létrejött megállapodások jóváhagyását is. 

77. CIKK 
1. A Közgyűlés megvizsgálja és jóváhagyja a Szervezet költségvetését. 
2. A Szervezet költségeit a tagok a Közgyűlés által megállapított arányban 

viselik. 
3. A Közgyűlés megvizsgálja és jóváhagyja az 5. cikkben említett szakosí

tott intézményekkel kötött pénzügyi és költségvetési megállapodásokat, és 
megvizsgálja az ilyen szakosított intézményekkel kötött pénzügyi és költség
vetési megállapodásokat, és megvizsgálja az ilyen szakosított intézmények 
igazgatásának költségvetését is abból a célból, hogy az illető intézménynek 
ajánlásokat tehessen. 

Szavazás 

18. CIKK 
1. A Közgyűlés minden tagjának egy szavazata van. 
2. Fontos kérdésekben a Közgyűlés határozatait a jelen levő és szavazó 

tagok szavazatának kétharmad többségével hozza. Fontos kérdésnek kell te
kinteni a nemzetközi béke és biztonság fenntartására irányuló ajánlásokat, a 
Biztonsági Tanács nem állandó tagjainak megválasztását, a Gazdasági és Szo
ciális Tanács tagjainak megválasztását, a Gyámsági Tanács tagjainak a 86. cikk 
1. c) pontja alapján történő megválasztását, új tagoknak az Egyesült Nemzetek 
Szervezetébe való felvételét, a tagok jogainak és kiváltságainak felfüggeszté
sét, a tagok kizárását, a Gyámsági Rendszer működésére vonatkozó kérdése
ket és a költségvetési kérdéseket. 



3. Egyéb kérdésekben, ideértve a kétharmad többséggel eldöntendő kérdé
sek további csoportjainak meghatározását, a jelenlevő és szavazó tagok egy
szerű többsége határoz. 

19. CIKK 
Az Egyesült Nemzetek azon tagjának, amely a Szervezetnek járó pénzügyi 

hozzájárulása fizetésével hátralékban van, a Közgyűlésen nincs szavazati joga, 
ha hátralékának összege eléri vagy meghaladja az előző két teljes évre esedé
kes hozzájárulás összegét. A Közgyűlés mindazonáltal az ilyen tagnak is meg
engedheti a szavazásban való részvételt, ha meggyőződött arról, hogy a fizetés 
elmulasztása olyan körülményeknek tulajdonítható, amely a tag akaratán kívül 
esik. 

Eljárás 

20. CIKK 
A Közgyűlés évenként rendes ülésszakot tart, és ha a körülmények úgy 

kívánják, rendkívüli ülésszakra is összeül. A rendkívüli ülésszakot a főtitkár 
hívja össze a Biztonsági Tanácsnak vagy az Egyesült Nemzetek tagjai többsé
gének kérelmére. 

21. CIKK 
A Közgyűlés maga állapítja meg eljárási szabályzatát, és elnökét üléssza

konként választja. 

22. CIKK 
A Közgyűlés olyan kisegítő szerveket létesíthet, amilyeneket feladatainak 

elvégzésére szükségesnek tart. 

V. FEJEZET 
BIZTONSÁGI TANÁCS 

Összetétel 

23. CIKK 
1. A Biztonsági Tanács a Szervezet tizenöt tagjából áll. A Kínai Köztársa

ság2, Franciaország, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Bri
tannia és Észak-Írország, az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült 
Államok a Biztonsági Tanács állandó tagjai. Á Szervezet tíz további tagját a 
Közgyűlés a Biztonsági Tanács nem állandó tagjává választja meg, különös 
tekintettel elsősorban az Egyesült Nemzetek tagjainak a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartása és a Szervezet egyéb céljai tekintetében nyújtott hozzá
járulására, valamint a méltányos földrajzi elosztásra is. 

2. A Biztonsági Tanács nem állandó tagjait két évre választják. A nem ál
landó tagoknak a Biztonsági Tanács tagjai számának tizenegyről tizenötre tör
ténő emelése után megejtett első választása alkalmával a négy új tag közül 
kettőt egy évre kell megválasztani. A lelépő tagokat nem lehet nyomban újra
választani. 

3. A Biztonsági Tanács mindegyik tagjának egy képviselője van a Tanácsban. 



Feladatok és hatáskör 

24. CIKK 
1. A Szervezet gyors és hathatós cselekvésének érdekében a tagok a nem

zetközi béke és biztonság fenntartásáért a fő felelősséget a Biztonsági Tanács
ra ruházzák és elismerik, hogy a Biztonsági Tanács e felelősségből folyó kö
telességeinek teljesítésekor az ő nevükben jár el. 

2. A Biztonsági Tanácsnak e kötelességei teljesítése során az Egyesült 
Nemzetek céljaival és elveivel összhangban kell eljárnia. Azt a különleges ha
táskört, amellyel a Biztonsági Tanács ezeknek a kötelességeknek teljesítése 
végett fel van ruházva, a VI., VII., VIII. és XII. fejezetek határozzák meg. 

3. A Biztonsági Tanács megvizsgálás végett évenként és szükség esetében 
külön is jelentést terjeszt a Közgyűlés elé. 

25. CIKK 
A Szervezet tagjai megegyeznek abban, hogy a Biztonsági Tanács határo

zatait a jelen Alapokmánynak megfelelően elfogadják és végrehajtják. 

26. CIKK 
Abból a célból, hogy a nemzetközi béke és biztonság megalapozása és 

fenntartása a világ emberi és gazdasági erőforrásainak a fegyverkezés céljára 
történő minél csekélyebb felhasználásával legyen előmozdítható, a Biztonsági 
Tanács köteles a Szervezet tagjai elé terjesztés végett a 47. cikkben említett 
Vezérkari Bizottság segítségével a fegyverkezés szabályozását szolgáló rend
szer létesítésére tervezetet kidolgozni. 

Szavazás 

27. CIKK 
1. A Biztonsági Tanács mindegyik tagjának egy szavazata van. 
2. Eljárási kérdésekben a Biztonsági Tanács határozatait kilenc tagjának 

igenlő szavazatával hozza. 
3. Minden más kérdésben a Biztonsági Tanács határozatait tagjainak az 

összes állandó tagok egybevágó szavazatait magában foglaló kilenc igenlő sza
vazatával kell meghoznia. A VI. fejezet és az 52. cikk 3. pontja értelmében 
hozott határozatoknál mindazonáltal a viszályban érdekelt félnek tartózkod
nia kell a szavazástól. 

Eljárás 

28. CIKK 
1. A Biztonsági Tanácsot úgy kell megszervezni, hogy feladatait folyama

tosan elláthassa. Ebből a célból a Biztonsági Tanács mindegyik tagjának a 
Szervezet székhelyén állandóan képviselve kell lennie. 

2. A Biztonsági Tanács meghatározott időközönként üléseket tart, amelye
ken a tagok, ha úgy kívánják, kormányuk egy tagja vagy más, külön kijelölt 
képviselő által képviseltethetik magukat. 

3. A Biztonsági Tanács a Szervezet székhelyén kívül minden más olyan 
helyen is ülésezhet, amelyet munkájának megkönnyítésére legalkalmasabbnak 
ítél. 



A Biztonsági Tanács olyan kisegítő szerveket létesíthet, amelyeket felada
tainak elvégzésére szükségesnek tart. 

30. CIKK 
A Biztonsági Tanács maga állapítja meg eljárási szabályzatát, ideértve az 

elnök megválasztásának módját is. 

31. CIKK 
A Szervezet minden olyan tagja, amely nem tagja a Biztonsági Tanácsnak, 

szavazati jog nélkül mindannyiszor részt vehet a Biztonsági Tanács elé terjesz
tett bármely kérdés megvitatásában, valahányszor a Biztonsági Tanács úgy véli, 
hogy az ügy az illető tag érdekeit különösképpen érinti. 

32. CIKK 
Az Egyesült Nemzetek minden olyan tagját, amely nem tagja a Biztonsági 

Tanácsnak, vagy minden olyan államot, amely nem tagja az Egyesült Nemze
teknek, ha a Biztonsági Tanács által vizsgált viszályban érdekelt fél, meg kell 
hívnia arra, hogy a viszályra vonatkozó vitában szavazati jog nélkül részt ve
gyen. A Biztonsági Tanács állapítja meg azokat a feltételeket, amelyeket he
lyesnek tart olyan állam részvétele tekintetében, amely nem tagja a Szervezet
nek. 

VI. FEJEZET 
VISZÁLYOK BÉKÉS RENDEZÉSE 

33. CIKK 
1. Minden olyan viszály esetében, amelynek elhúzódása a nemzetközi béke 

és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére vezethet, a felek mindenekelőtt 
közvetlen tárgyalás, kivizsgálás, közvetítés, békéltetés, választott bírósági vagy 
bírósági eljárás, regionális szervek vagy megállapodások igénybevétele, vagy 
általuk választott egyéb békés eszközök útján tartoznak megoldást keresni. 

2. A Biztonsági Tanács, ha szükségesnek tartja, felhívja a feleket arra, hogy 
a köztük fennálló viszályt ilyen eszközökkel rendezzék. 

34. CIKK 
A Biztonsági Tanács minden viszályt, vagy minden olyan helyzetet, amely 

a nemzetek között súrlódást okozhat vagy viszályt vonhat maga után, megvizs
gálhat annak megállapítása végett - vajon a viszály elhúzódása, vagy a helyzet 
fennmaradása nem vezethet-e a nemzetközi béke és biztonság fenntartásának 
veszélyeztetésére. 

35. CIKK 
1. A Szervezet bármely tagja felhívhatja a Biztonsági Tanács vagy a Köz

gyűlés figyelmét a 34. cikkben meghatározott természetű bármely viszályra 
vagy helyzetre. 

2. Az az Állam, amely nem tagja az Egyesült Nemzeteknek, felhívhatja a 
Biztonsági Tanács vagy a Közgyűlés figyelmét minden olyan viszályra, amely
ben maga is érdekelt fél, feltéve, hogy a jelen Alapokmányban a békés rende-



zésre vonatkozólag előírt kötelezettségeket a viszályt illetően magára nézve 
előre kötelezőeknek fogadja el. 

3. A Közgyűlés az ennek a cikknek alapján eléje terjesztett ügyekben a 11. 
és 12. cikkek rendelkezéseinek megfelelően jár el. 

36. CIKK 
1. A Biztonsági Tanács a 33. cikkben meghatározott természetű viszály, 

vagy hasonló természetű helyzet bármely szakaszában megfelelő eljárási vagy 
rendezési módokat ajánlhat. 

2. A Biztonsági Tanácsnak a viszály rendezésére vonatkozó minden olyan 
eljárást, amelyben a felek már megállapodtak, tekintetbe kell vennie. 

3. Amidőn a Biztonsági Tanács e cikk értelmében ajánlásokat tesz, tekin
tetbe kell vennie azt is, hogy a feleknek jogi természetű vitáikat a Nemzetközi 
Bíróság Alapszabályainak megfelelően általában e bíróság elé kell terjeszteniük. 

37. CIKK 
1. Ha a 33. cikkben meghatározott természetű viszályt az érdekelt felek az 

ott felsorolt eszközök igénybevételével rendezni nem tudnák, úgy azt a Biz
tonsági Tanács elé terjesztik. 

2. Ha a Biztonsági Tanács úgy találja, hogy a viszály elhúzódása valóban a 
nemzetközi béke és biztonság fenntartásának veszélyeztetésére vezethet, ha
tároz abban a tekintetben, hogy a 36. cikk értelmében jár-e el, vagy pedig ál
tala megfelelőnek ítélt rendezési módozatokat ajánl. 

38. CIKK 
A Biztonsági Tanács a 33-37. cikkekben foglalt rendelkezések fenntartá

sával bármilyen viszály esetében az abban érdekelt valamennyi fél kérelmére 
a feleknek a viszály békés rendezése iránt ajánlásokat tehet. 

VII. FEJEZET 
ELJÁRÁS A BÉKE VESZÉLYEZTETÉSE, A BÉKE MEGSZEGÉSE 
ÉS TÁMADÓ CSELEKMÉNYEK ESETÉBEN 

39. CIKK 
A Biztonsági Tanács megállapítja a béke bárminő veszélyeztetésének vagy 

megszegésének, vagy bárminő támadó cselekménynek fennforgását és vagy 
megfelelő ajánlásokat tesz, vagy határoz afelett, hogy milyen rendszabályokat 
kell a nemzetközi béke és biztonság fenntartása vagy helyreállítása érdekében 
a 41. és 42. cikkek alapján foganatosítani. 

40. CIKK 
A Biztonsági Tanács - a helyzet súlyosbodásának megakadályozása végett 

- mielőtt a 39. cikk értelmében ajánlásokat tenne, vagy rendszabályok felől 
határozna, felhívhatja az érdekelt feleket, hogy alkalmazkodjanak azokhoz az 
ideiglenes rendszabályokhoz, amelyeket szükségesnek vagy kívánatosnak ítél. 
Az ilyen ideiglenes rendszabályok az érdekelt felek jogait, igényeit vagy hely
zetét semmiben sem érintik. A Biztonsági Tanács az ilyen ideiglenes rendsza
bályok végrehajtásának elmulasztását megfelelően számon tartja. 



A Biztonsági Tanács határozza meg, hogy milyen fegyveres erők felhaszná
lásával nem járó rendszabályokat kíván foganatosítani abból a célból, hogy 
határozatainak érvényt szerezzen, és felhívhatja az Egyesült Nemzetek tagjait 
arra, hogy ilyen rendszabályokat alkalmazzanak. Ilyeneknek tekintendők a 
gazdasági kapcsolatok, a vasúti, tengeri, légi, postai, távírói, rádió és egyéb 
forgalom teljes vagy részleges felfüggesztése, valamint a diplomáciai kapcso
latok megszakítása. 

42. CIKK 
Ha a Biztonsági Tanács úgy találja, hogy a 41. cikkben említett rendszabá

lyok elégtelenek, vagy elégteleneknek bizonyulnak, úgy légi, tengeri vagy szá
razföldi fegyveres erők felhasználásával olyan műveleteket foganatosíthat, 
amelyeket a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához vagy helyreállításá
hoz szükségesnek ítél. Ezek a műveletek az Egyesült Nemzetek tagjainak légi, 
tengeri és szárazföldi hadereje által foganatosított tüntető felvonulásból, zár
latból (blokád) vagy egyéb műveletekből is állhatnak. 

43. CIKK 
1. Abból a célból, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartásához hoz

zájáruljon, az Egyesült Nemzetek valamennyi tagja kötelezi magát arra, hogy 
a Biztonsági Tanács felhívására és a kötendő külön megállapodásnak vagy 
megállapodásoknak megfelelően, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásá
hoz szükséges fegyveres erőt rendelkezésére bocsátja és neki segítséget és 
könnyítéseket nyújt, ideértve a szabad átvonulás jogát is. 

2. A fent említett megállapodás vagy megállapodások meghatározzák a 
fegyveres erők számát és nemét, készenlétük fokát és elhelyezésüket, valamint 
a nyújtandó könnyítések és segítség természetét. 

3. A megállapodást vagy megállapodásokat a Biztonsági Tanács kezdemé
nyezésére minél előbb le kell tárgyalni. A megállapodásokat a Biztonsági Ta
nács és a Szervezet tagjai, vagy a Biztonsági Tanács és a Szervezet tagjainak 
csoportjai kötik, és azokat az aláírói államok alkotmányos szabályainak meg
felelően meg kell erősíteni. 

44. CIKK 
Ha a Biztonsági Tanács fegyveres erő alkalmazását határozta el, mielőtt a 

43. cikkben vállalt kötelezettség teljesítéseképpen fegyveres erő rendelkezésre 
bocsátására szólítana fel olyan tagot, amely nincs képviselve a Biztonsági Ta
nácsban, a Tanács köteles az illető tagot felhívni arra, hogy - amennyiben kí
vánja - vegyen részt a Tanácsnak az illető tag fegyveres erőinek felhasználá
sára vonatkozó határozatai meghozatalában. 

45. CIKK 
Abból a célból, hogy az Egyesült Nemzetek sürgős katonai intézkedések 

megtételére képesek legyenek, a Szervezet tagjainak nemzeti légierejük bizo
nyos egységeit közös nemzetközi kényszerítő eljárásra azonnal felhasználható 
állapotban kell tartaniuk. Ezeknek az egységeknek erejét és készenlétük fokát, 
valamint a közös felhasználásukra vonatkozó terveket a 43. cikkben említett 



külön megállapodás vagy megállapodások megszabta keretek között a Vezér
kari Bizottság segítségével a Biztonsági Tanács állapítja meg. 

46. CIKK 
A fegyveres erő felhasználására vonatkozó terveket a Vezérkari Bizottság 

segítségével a Biztonsági Tanács készíti el. 

47. CIKK 
1. Vezérkari Bizottságot kell alakítani abból a célból, hogy tanáccsal lássa 

el és támogassa a Biztonsági Tanácsot minden olyan kérdésben, amely a Biz
tonsági Tanácsnak a nemzetközi béke és biztonság fenntartása céljából szük
séges katonai eszközökre, valamint a rendelkezésre bocsátott fegyveres erők 
felhasználására és vezényletére, a fegyverkezés szabályozására és az esetleges 
leszerelésre vonatkozik. 

2. A Vezérkari Bizottság a Biztonsági Tanács állandó tagjainak vezérkari 
főnökeiből vagy azok képviselőiből áll. A bizottság az Egyesült Nemzetek bár
melyik olyan tagját, amely a bizottságban nincs állandóan képviselve, együtt
működésre hívja meg, amidőn feladatainak jó ellátása az ilyen tagnak a bizott
ság munkájában való részvételét szükségessé teszi. 

3. A Biztonsági Tanács rendelkezésére bocsátott minden fegyveres erő ha
dászati felhasználásáért a Biztonsági Tanács felügyelete alatt a Vezérkari Bi
zottság felelős. Az ilyen erők vezényletére vonatkozó kérdéseket később sza
bályozzák. 

4. A Biztonsági Tanács felhatalmazásával és a megfelelő regionális szervek 
meghallgatása után a Vezérkari Bizottság regionális albizottságokat létesíthet. 

48. CIKK 
1. A Biztonsági Tanácsnak a nemzetközi béke és biztonság fenntartására 

irányuló határozatai végrehajtásához szükséges rendszabályokban a Biztonsá
gi Tanács megítélése szerint az Egyesült Nemzetek valamennyi tagja vagy azok 
közül csupán bizonyos tagok vesznek részt. 

2. Az ilyen határozatokat az Egyesült Nemzetek tagjai közvetlenül és olyan 
nemzetközi szervezetekben kifejtett tevékenységük útján hajtják végre, ame
lyeknek tagjai. 

49. CIKK 
A Biztonsági Tanács által elhatározott rendszabályok végrehajtása során 

az Egyesült Nemzetek tagjai kötelesek egymásnak kölcsönösen segítséget 
nyújtani. 

50. CIKK 
Ha a Biztonsági Tanács valamely állam ellen megelőző vagy kényszerítő 

rendszabályokat foganatosít, minden más olyan államnak, akár tagja az Egye
sült Nemzeteknek, akár nem, amelynek az említett rendszabályok végrehajtása 
következtében különös gazdasági nehézségekkel kell megküzdenie, jogában 
áll e nehézségek megoldása végett a Biztonsági Tanáccsal tanácskozást foly
tatni. 



A jelen Alapokmány egyetlen rendelkezése sem érinti az Egyesült Nemze
tek valamelyik tagja ellen irányuló fegyveres támadás esetében az egyéni vagy 
kollektív önvédelem természetes jogát mindaddig, amíg a Biztonsági Tanács 
a nemzetközi béke és a biztonság fenntartására szükséges rendszabályokat 
meg nem tette. A tagok az önvédelem e jogának gyakorlása során foganato
sított rendszabályaikat azonnal a Biztonsági Tanács tudomására tartoznak 
hozni, és ezek a rendszabályok semmiképpen sem érintik a Biztonsági Tanács
nak a jelen Alapokmány értelmében fennálló hatáskörét és kötelességét abban 
a tekintetben, hogy a nemzetközi béke és biztonság fenntartása vagy helyreál
lítása avégett az általa szükségesnek tartott intézkedéseket bármikor megtegye. 

VIII. FEJEZET 
REGIONÁLIS MEGÁLLAPODÁSOK 

52. CIKK 
A jelen Alapokmány egyetlen rendelkezése sem zárja ki olyan regionális 

megállapodások vagy szervezetek fennállását, amelyek a nemzetközi béke és 
biztonság fenntartásának regionális jellegű tevékenységére alkalmas kérdései
vel foglalkoznak, feltéve, hogy az ilyen megállapodások vagy szervezetek, va
lamint tevékenységük az Egyesült Nemzetek céljaival és elveivel összhangban 
állanak. 

2. Az Egyesült Nemzeteknek azok a tagjai, amelyek ilyen megállapodáso
kat kötnek vagy ilyen szervezeteket létesítenek, minden igyekezetükkel azon 
lesznek, hogy a helyi jellegű viszályokat ilyen regionális megállapodások, vagy 
regionális szervezetek útján békés úton rendezzék, mielőtt még azokat a Biz
tonsági Tanács elé terjesztenék. 

3. A Biztonsági Tanács a helyi jellegű viszályoknak akár az érdekelt álla
mok kezdeményezése, akár pedig a Biztonsági Tanács útmutatása alapján re
gionális megállapodások vagy regionális szervezetek útján történő békés ren
dezése kialakulását támogatni fogja. 

4. A jelen cikk semmiképpen sem érinti a 34. és 35. cikkek alkalmazását. 

53. CIKK 
1. A Biztonsági Tanács a regionális megállapodásokat vagy szervezeteket 

az általa elrendelt kényszerrendszabályok foganatosítása során megfelelő eset
ben fel fogja használni. Regionális megállapodások vagy regionális szerveze
tek útján történő kényszerítő eljárás mindazonáltal csak a Biztonsági Tanács 
felhatalmazásával foganatosítható, kivéve a jelen cikk 2. pontjában adott meg
határozás értelmében ellenséges állam ellen a 107. cikk alkalmazása körében 
vagy a támadó politikának ilyen állam részéről történő felújítása ellen irányuló 
regionális megállapodásoknak megfelelően foganatosított rendszabályokat, 
mindaddig, amíg a Szervezet képes lesz arra, hogy az érdekelt Kormányok ké
relmére vállalja azt a kötelességet, hogy az olyan állam újabb támadását meg
akadályozza. 

2. A jelen cikk 1. pontjában használt „ellenséges állam" kifejezés minden 
olyan államra vonatkozik, amely ennek az Alapokmánynak valamelyik aláíró
jával a második világháború alatt ellenséges viszályban állott. 



A Biztonsági Tanácsot minden olyan tevékenységről állandóan és kimerí
tően tájékoztatni kell, amelyet a nemzetközi béke és biztonság fenntartása cél
jából regionális megállapodások vagy szervezetek útján indítottak meg vagy 
terveznek. 

IX. FEJEZET 
A NEMZETKÖZI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS 

55. CIKK 
Abból a célból, hogy létrejöhessenek az állandóságnak és jólétnek azok a 

feltételei, amelyek a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és 
önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló békés és baráti kap
csolatokhoz szükségesek, az Egyesült Nemzetek elő fogja mozdítani: 

a) az életszínvonal emelését, a teljes foglalkoztatást, valamint a gazdasági 
és szociális haladás és fejlődés feltételeit; 

b) a gazdasági, szociális, egészségügyi téren fennálló és ezzel kapcsolatos 
nemzetközi feladatok megoldását, valamint a kulturális és nevelésügyi téren a 
nemzetközi együttműködést; 

c) az emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak mindenki részére, fajra, 
nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő általános tiszteletben 
tartását. 

56. CIKK 
Valamennyi tag kötelezi magát arra, hogy az 55. cikkben felsorolt célok 

elérése érdekében a Szervezettel együttesen és külön együttműködik. 

57. CIKK 
1. Azokat a különböző szakosított intézményeket, amelyek Kormányok kö

zötti megállapodás útján jöttek létre és szabályzatuk értelmében gazdasági, 
szociális, kulturális, nevelésügyi és egészségügyi téren, valamint ezekkel kap
csolatos területeken jelentős nemzetközi feladatokat látnak el, a 63. cikk ren
delkezéseinek megfelelően az Egyesült Nemzetekkel kapcsolatba kell hozni. 

2. Azokat az intézményeket, amelyek ily módon kapcsolatba kerülnek az 
Egyesült Nemzetekkel, a következőkben „szakosított intézmény" kifejezés je
löli meg. 

58. CIKK 
A Szervezet a szakosított intézmények célkitűzésének és működésének 

összhangbahozatala iránt ajánlásokat tesz. 

59. CIKK 
A Szervezet, megfelelő esetben, az 55. cikkben felsorolt célok elérése ér

dekében, szükséges újabb szakosított intézmények létesítése iránt az érdekelt 
államok között tárgyalásokat fog kezdeményezni. 

60. CIKK 
A Szervezet jelen fejezetben meghatározott feladatainak ellátása tekinte

tében a felelősség a Közgyűlést és ennek irányítása alatt a Gazdasági és Szo-



ciális Tanácsot terheli, amelyet erre a célra a X. fejezetben meghatározott ha
táskör illet meg. 

X. FEJEZET 
GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS TANÁCS 

Összetétel 

61. CIKK 
1. A Gazdasági és Szociális Tanács az Egyesült Nemzeteknek a Közgyűlés 

által megválasztott ötvennégy tagjából áll. 
2. A 3. pontban foglalt rendelkezésektől eltekintve, minden évben a Gaz

dasági és Szociális Tanács tizennyolc tagját választják meg háromévi időtar
tamra. A lelépő tagokat nyomban újból meg lehet választani. 

3. A Gazdasági és Szociális Tanács tagjai számának huszonhétről ötven
négyre történő emelése utáni első választáskor huszonhét tagot kell választani, 
azokon kívül, akiket annak a kilenc tagnak a helyére választanak, akiknek mű
ködési ideje az év végén lejár. A huszonhét új tag közül - a Közgyűlés ren
delkezéseinek megfelelően - kilencnek a működési ideje egy év elteltével, ki
lenc további tagé pedig két év elteltével ér véget. 

4. A Gazdasági és Szociális Tanácsban mindegyik tagnak egy képviselője 
van. 

Feladatok és hatáskör 

62. CIKK 
1. A Gazdasági és Szociális Tanács a gazdasági, szociális, kulturális, neve

lésügyi és egészségügyi téren, valamint ezekkel kapcsolatos területeken felme
rülő nemzetközi kérdésekben tanulmányokat végezhet és jelentéseket tehet 
vagy ilyeneket kezdeményezhet, továbbá a Közgyűlésnek az Egyesült Nemze
tek tagjainak és az illetékes szakosított intézményeknek minden ilyen kérdés
sel kapcsolatban ajánlásokat tehet. 

2. Ajánlásokat tehet az emberi jogok és az alapvető szabadságok mindenki 
részére történő tiszteletben tartásának biztosítása iránt. 

3. A hatáskörébe tartozó ügyekben a Közgyűlés elé való terjesztés végett 
egyezménytervezeteket készíthet elő. 

4. A hatáskörébe tartozó kérdésekben a szervezet által meghatározott sza
bályoknak megfelelően nemzetközi értekezleteket hívhat össze. 

63. CIKK 
1. A Gazdasági és Szociális Tanács az 57. cikkben említett intézményekkel 

oly megállapodásokat köthet, amelyek meghatározzák az illető intézmény és 
a Szervezet kapcsolatának feltételeit. Ezekhez a megállapodásokhoz a Köz
gyűlés jóváhagyására van szükség. 

2. Á szakosított intézmények működését az intézményekkel folytatott ta
nácskozások, a nekik tett ajánlások, valamint a Közgyűlésnek és az Egyesült 
Nemzetek tagjainak tett ajánlások révén összhangba hozhatja. 



1. A Gazdasági és Szociális Tanács megfelelő intézkedéseket tehet abból 
a célból, hogy a szakosított intézményektől rendszeres jelentéseket kapjon. 
Megállapodhat a Szervezet tagjaival és a szakosított intézményekkel arra vo
natkozólag, hogy saját ajánlásainak, valamint a hatáskörébe tartozó ügyekben 
a Közgyűlés által tett ajánlásoknak végrehajtása érdekében foganatosított in
tézkedésekről jelentéseket kapjon. 

2. Az ilyen jelentésekhez fűzött észrevételeit a Közgyűléssel közölheti. 

65. CIKK 
A Gazdasági és Szociális Tanács a Biztonsági Tanácsnak tájékoztatást ad

hat, és annak kérelmére köteles neki támogatást nyújtani. 

66. CIKK 
1. A Gazdasági és Szociális Tanács a Közgyűlés ajánlásainak végrehajtásá

val kapcsolatban teljesíti a hatáskörébe tartozó feladatokat. 
2. A Szervezet tagjainak, valamint a szakosított intézményeknek kérésükre 

a Közgyűlés jóváhagyásával szolgálatokat tehet. 
3. Ellátja a jelen Alapokmány más részeinek rendelkezése folytán rájáruló 

feladatokat, valamint azokat, amelyekkel a Közgyűlés megbízza. 

Szavazás 

67. CIKK 
1. A Gazdasági és Szociális Tanács minden tagjának egy szavazata van. 
2. A Gazdasági és Szociális Tanács határozatait a jelen levő szavazó tagok 

szavazatának többségével hozza. 

Eljárás 

68. CIKK 
A Gazdasági és Szociális Tanács gazdasági és szociális kérdésekkel foglal

kozó, valamint az emberi jogok előmozdítását célzó, valamint egyéb bizottsá
gokat is létesíthet, amelyekre feladatainak teljesítéséhez szüksége lehet. 

69. CIKK 
A Gazdasági és Szociális Tanács, amidőn olyan kérdéseket vizsgál, amely 

a Szervezet valamelyik tagját különösen érdekli, ezt a tanácskozáson szavazati 
jog nélküli részvételre hívja meg. 

70. CIKK 
A Gazdasági és Szociális Tanács minden intézkedést megtehet abból a cél

ból, hogy tanácskozásain és az általa szervezett bizottságok tanácskozásain a 
szakosított intézmények képviselői szavazati jog nélkül részt vehessenek, és 
hogy saját képviselői a szakosított intézmények tanácskozásain részt vehessenek 

71. CIKK 
A Gazdasági és Szociális Tanács minden megfelelő intézkedést megtehet 

abból a célból, hogy olyan nem kormányzati szervekkel, amelyek a hatásköré
be tartozó ügyekkel foglalkoznak, tanácskozásokat folytasson. Ilyen intézke
dést a nemzetközi szervek tekintetében és ahol helyénvaló, a Szervezet érde-



kelt tagjával való előzetes tanácskozás után, az országos szervek tekintetében 
is tehet. 

72. CIKK 
1. A Gazdasági és Szociális Tanács maga állapítja meg az eljárás szabály

zatát, ideértve az elnök megválasztásának módját is. 
2. A Gazdasági és Szociális Tanács szabályzatának megfelelően, a szükség

hez képest ül össze; a szabályzatnak rendelkezéseket kell tartalmaznia a Ta
nácsnak a többség kívánságára történő összehívására nézve is. 

XI. FEJEZET 
AZ ÖNKORMÁNYZATTAL NEM RENDELKEZŐ TERÜLETEKRE 
VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

73. CIKK 
Az Egyesült Nemzeteknek azok a tagjai, amelyek olyan területek igazga

tásáért vállalták vagy készek vállalni a felelősséget, amely területek népei az 
önkormányzat teljes mértékét még nem érték el, elismerik e területek lakos
sága érdeke elsőbbségének alapelvét. Magasztos megbízatásnak tekintik azt a 
kötelességüket, hogy a nemzetközi békének és biztonságnak a jelen Alapok
mánnyal létesített rendje keretében e területek lakosságának jólétét tőlük tel
hetőleg előmozdítsák és ebből a célból 

a) az érdekelt népek kultúrája tiszteletben tartásának kötelezettségével 
biztosítsák azok politikai, gazdasági, szociális előrehaladását, nevelésügyük 
fejlesztését, az igazságos bánásmódot velük szemben és védelmüket a vissza
élések ellen; 

b) az egyes területek és népeik különleges viszonyainak és előrehaladott
ságuk különböző fokának megfelelően kifejlesszék ezek önkormányzati képes
ségét, vegyék tekintetbe a szóban lévő népek politikai törekvéseit, és támo
gassák őket szabad politikai intézményeik fokozatos kifejlesztésében; 

c) elősegítsék a nemzetközi békét és biztonságot; 
d) előmozdítsák a fejlődést segítő intézkedéseket, támogassák a kutató

munkát, együttműködjenek egymással, és ha szükséges, a szakosított nemzet
közi szervezetekkel abból a célból, hogy a jelen cikkben felsorolt szociális, 
gazdasági és tudományos célok a gyakorlatban is megvalósulást nyerjenek, és 

e) a főtitkárnak tájékoztatás céljából, a biztonság és az alkotmányjogi meg
gondolások által megkívánt határokon belül, rendszeresen statisztikai és más 
technikai természetű tájékoztatásokat nyújtsanak azoknak a területeknek gaz
dasági, szociális és nevelésügyi helyzetére vonatkozóan, amelyekért külön-kü
lön felelősek, kivéve azokat a területeket, amelyekre a XII. és XIII. fejezetek 
rendelkezései vonatkoznak. 

74. CIKK 
A Szervezet tagjai egyetértenek abban is, hogy politikájukat mind a jelen 

fejezet hatálya alá tartozó területekkel kapcsolatban, mind anyaországuk te
rületével kapcsolatban is a jószomszédság általános irányelvére kell alapítani
uk, szociális, gazdasági és kereskedelmi téren tekintetbe véve a világ többi 
részének érdekeit és jólétét. 



XII. FEJEZET 
NEMZETKÖZI GYÁMSÁGI RENDSZER 

75. CIKK 
Az Egyesült Nemzetek Szervezete fennhatósága alatt Nemzetközi Gyám

sági Rendszert létesít azoknak a területeknek igazgatására és felügyeletére, 
amelyeket későbbi külön megállapodások e rendszer alá helyeznek. Ezeket a 
területeket a következőkben a „gyámság alatt álló területek" kifejezés jelöli 
meg. 

76. CIKK 
A Gyámsági Rendszer alapvető célja az Egyesült Nemzeteknek a jelen Alap

okmány 1. cikkében megállapított célkitűzéseivel összhangban a következők: 
a) elősegíteni a nemzetközi békét és biztonságot; 
b) előmozdítani a gyámság alatt álló területek lakosságának politikai, gaz

dasági, szociális előrehaladását, valamint a nevelésügy fejlesztését; továbbá a 
fokozatos haladást az önkormányzati képesség vagy függetlenség felé, tekin
tetbe véve az egyes területek és népek különleges viszonyait, az érdekelt né
pesség szabadon nyilvánított akaratát, valamint a gyámságra vonatkozó egyes 
megállapodások megfelelő rendelkezéseit; 

c) támogatni az emberi jogoknak és alapvető szabadságoknak mindenki 
részére, fajra, nemre, nyelvre vagy vallásra való tekintet nélkül történő tiszte
letben tartását és előmozdítani annak felismerését, hogy a világ népei egymás
ra vannak utalva; 

d) a fentiekben kijelentett célkitűzések megvalósításának hátrányos befo
lyásolása nélkül és a 80. cikk rendelkezéseinek fenntartása mellett egyenlő 
elbánást biztosítani szociális, gazdasági és kereskedelmi téren a Szervezet min
den tagjának és azok állampolgárainak, valamint egyenlő elbánást biztosítani 
az utóbbiaknak az igazságszolgáltatás terén is. 

77. CIKK 
1. A Gyámsági Rendszer azokra az alábbi csoportok valamelyikéhez tarto

zó területekre nyer alkalmazást, amelyeket a gyámsági megállapodással e 
rendszer alá helyeznek: 

a) a jelenlegi mandátum alatt álló területek; 
b) a második világháború eredményeként ellenséges államoktól elcsatolt 

területek; 
c) az igazgatásukért felelős államok által önként e rendszer alá helyezett 

területek. 
2. Későbbi megállapodás határozza meg, hogy a felsorolt csoportokba tar

tozó területek közül melyek kerülnek a Gyámsági Rendszer alá és milyen fel
tételek mellett. 

78. CIKK 
A Gyámsági Rendszer olyan országokra, amelyek az Egyesült Nemzetek 

tagjaivá lettek, nem alkalmazható, miután az ezek közötti kapcsolatok a szu
verén egyenlőség elvének tiszteletben tartásán alapulnak. 



Minden egyes Gyámsági Rendszer alá helyezett terület gyámságára vonat
kozó szabályokat, valamint azok megváltoztatását vagy módosítását is a köz
vetlenül érdekelt államok közötti megállapodás határozza meg, az Egyesült 
Nemzetek egyik tagjának mandátuma alatt álló terület esetében, ideértve a 
mandátumot gyakorló hatalmat is; a szabályok jóváhagyása a 83. és 85. cikkek 
rendelkezései szerint történik. 

80. CIKK 
1. Eltekintve a gyámságra vonatkozólag a 77., 79. és 81. cikkeknek megfe

lelően létrejött - és egyes területeket a Gyámsági Rendszer alá helyező - kü
lön megállapodások esetleges rendelkezéseitől, mindaddig, amíg az ilyen meg
állapodások létre nem jönnek, ennek a fejezetnek egyetlen rendelkezését sem 
lehet úgy értelmezni, hogy bármely módon akár közvetlenül, akár közvetve 
megváltoztatja valamely állam vagy valamely nép jogát, vagy valamely olyan 
hatályban levő nemzetközi okmány rendelkezéseit, amelyben a szervezet tagjai 
részesek lehetnek. 

2. E cikk 1. pontját nem szabad úgy értelmezni, mintha indokolná oly meg
állapodások letárgyalásának és megkötésének elhalasztását vagy felfüggeszté
sét, amelyek mandátum alatt álló vagy más területeknek a 77. cikk rendelke
zései értelmében a Gyámsági Rendszer alá történő helyezését célozzák. 

81. CIKK 
A gyámsági megállapodásnak minden egyes esetben tartalmaznia kell a 

gyámság alatt álló terület igazgatásának módozatait, és meg kell jelölnie azt 
a hatóságot, amely az ilyen terület igazgatását gyakorolni fogja. Ez a követke
zőkben „igazgató hatóság"-nak nevezett hatóság egy vagy több állam vagy ma
ga a Szervezet is lehet. 

82. CIKK 
A gyámsági megállapodásban egy vagy több hadászati jelentőségű körzetet 

lehet kijelölni, amelyek a 43. cikk értelmében kötött megállapodás vagy meg
állapodások sérelme nélkül részben vagy egészben magukban foglalhatják azt 
a gyámság alatt álló területet, amelyre a megállapodás vonatkozik. 

83. CIKK 
1. A Szervezetnek a hadászati jelentőségű körzetekre vonatkozó összes fel

adatát, ideértve a gyámsági megállapodások rendelkezéseinek és azok megvál
toztatásának vagy módosításának jóváhagyását is, a Biztonsági Tanács gyako
rolja. 

2. A 76. cikkben tárgyalt alapvető célkitűzések a hadászati jelentőségű kör
zetek lakossága tekintetében is érvényesek. 

3. A Biztonsági Tanács a gyámsági megállapodások rendelkezéseinek meg
felelően és a biztonsági szempontok veszélyeztetése nélkül igénybe veheti a 
Gyámsági Tanács támogatását azon feladatok teljesítésében, amelyek a Szer
vezetre a Gyámsági Rendszerrel kapcsolatban a hadászati jelentőségű körze
tekben politikai, gazdasági, szociális és nevelésügyi vonatkozásban hárulnak. 



Az igazgató hatóság feladata annak biztosítása, hogy a gyámság alatt álló 
terület a nemzetközi béke és biztonság fenntartásából kivegye a részét. Az 
igazgató hatóság ebből a célból a Biztonsági Tanáccsal szemben e tekintetben 
vállalt kötelezettségei teljesítése céljából, valamint a helyi védelem biztosítá
sára és a gyámság alatt álló területen a törvény és a rend fenntartására a szó
ban forgó terület részéről önkéntes erőket, segítséget és támogatást vehet 
igénybe. 

85. CIKK 
1. A Szervezetnek a hadászati jelentőségűnek nem nyilvánított valamennyi 

körzet gyámsága tárgyában kötött megállapodásokkal kapcsolatos feladatait, 
ideértve a gyámsági megállapodások rendelkezéseinek és azok megváltoztatá
sának vagy módosításának jóváhagyását is, a Közgyűlés gyakorolja. 

2. A Gyámsági Tanács, amely a Közgyűlés fennhatósága alatt működik, a 
Közgyűlést ily irányú teendőinek ellátásában támogatja. 

XIII. FEJEZET 
GYÁMSÁGI TANÁCS 

Összetétel 

86. CIKK 
1. A Gyámsági Tanács az Egyesült Nemzetek következő tagjaiból áll: 
a) a gyámság alatt álló területek igazgatásával megbízott tagok; 
b) a 23. cikkben név szerint megnevezett tagok közül azok, akik nem igaz

gatnak gyámság alatt álló területeket; 
c) a Közgyűlés által hároméves időtartamra megválasztott annyi más tag, 

amennyi ahhoz szükséges, hogy a Gyámsági Tanács teljes taglétszáma egyen
lően oszoljék meg az Egyesült Nemzetek olyan tagjai között, amelyek gyámság 
alatt álló területeket igazgatnak, és amelyek ilyeneket nem igazgatnak. 

2. A Gyámsági Tanács mindegyik tagja a Tanácsban való képviseletre kü
lönleges szakismeretekkel rendelkező személyt jelöl ki. 

Feladatok és hatáskör 

87. CIKK 
A Közgyűlés és annak fennhatósága alatt a Gyámsági Tanács feladatainak 

teljesítése során: 
a) megvizsgálhatják az igazgató hatóság által benyújtott jelentéseket; 
b) panaszbeadványokat fogadhatnak el, és azokat az igazgató hatóság meg

hallgatásával megvizsgálhatják; 
c) intézkedhetnek a gyámság alatt álló területeknek időszakos és az igaz

gató hatósággal egyetértésben megállapított időpontban történő meglátogatá
sa felől; 

d) a gyámsági megállapodások rendelkezéseinek megfelelően elláthatják a 
felsorolt és egyéb teendőket. 



A Gyámsági Tanács mindegyik gyámság alatt álló terület lakóinak politi
kai, gazdasági, szociális és nevelésügyi téren tett előrehaladására vonatkozólag 
kérdőívet szerkeszt, és a Közgyűlés hatáskörébe tartozó mindegyik gyámság 
alatt álló terület igazgató hatósága a kérdőív alapján évenként jelentést küld 
a Közgyűlésnek. 

Szavazás 

89. CIKK 
1. A Gyámsági Tanács mindegyik tagjának egy szavazata van. 
2. A Gyámsági Tanács határozatait a jelen levő és szavazó tagok szavaza

tának többségével hozza. 

Eljárás 

90. CIKK 
1. A Gyámsági Tanács maga állapítja meg az eljárási szabályzatát, ideértve 

az elnök megválasztásának módját is. 
2. A Gyámsági Tanács szabályzatának megfelelően a szükséghez képest ül 

össze; a szabályzatnak rendelkezéseket kell tartalmaznia a Tanácsnak a több
ség kívánságára történő összehívására nézve is. 

91. CIKK 
A Gyámsági Tanács szükség esetén igénybe veszi a Gazdasági és Szociális 

Tanács, valamint a szakosított intézmények segítségét olyan ügyekben, ame
lyek azok hatáskörét érintik. 

XIV. FEZEJET 
NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG 

92. CIKK 
A Nemzetközi Bíróság az Egyesült Nemzetek legfőbb bírói szerve. A Bí

róság az Állandó Nemzetközi Bíróság Alapszabályain alapuló, a jelen Alapok
mány kiegészítő részét képező és ahhoz mellékelt Alapszabályoknak megfele
lően működik. 

93. CIKK 
1. Az Egyesült Nemzetek tagjai ipso facto részesei a Nemzetközi Bíróságok 

Alapszabályainak. 
2. Olyan állam, amely nem tagja a Szervezetnek, a Biztonsági Tanács aján

lására, a Közgyűlés által esetenként meghatározott feltételek mellett, csatla
kozhat a Nemzetközi Bíróság Alapszabályaihoz. 

94. CIKK 
1. Az Egyesült Nemzetek mindegyik tagja kötelezi magát, hogy minden 

olyan jogvitában, amelyben félként szerepelt, alkalmazkodni fog a Nemzetközi 
Bíróság határozatához. 

2. Ha valamely jogvitában szereplő egyik fél a bíróság által hozott ítéletből 
folyó kötelezettségének nem tesz eleget, a másik fél a Biztonsági Tanácshoz 



fordulhat, amely ha szükségesnek tartja, ajánlásokat tehet, vagy határozatokat 
hozhat az ítélet végrehajtása céljából foganatosítandó rendszabályok felől. 

95. CIKK 
A jelen Alapokmány egyetlen rendelkezése sem akadályozza a Szervezet 

tagjait abban, hogy az egymás közötti viták megoldását már érvényben lévő 
vagy a jövőben kötendő megállapodások értelmében más bíróságra bízzák. 

96. CIKK 
1. A Közgyűlés vagy a Biztonsági Tanács a Nemzetközi Bíróságtól bármely 

jogi kérdésben tanácsadó véleményt kérhet. 
2. A Szervezet minden más szerve és a szakosított intézmények a Közgyűlés 

által bármikor megadható felhatalmazás alapján a tevékenységük körében fel
merülő jogi kérdésekben szintén tanácsadó véleményt kérhetnek a bíróságtól. 

XV. FEJEZET 
TITKÁRSÁG 

97. CIKK 
A Titkárság főtitkárból és olyan tisztviselői karból áll, amilyet a Szervezet 

megkövetel. A főtitkárt a Biztonsági Tanács ajánlására a Közgyűlés nevezi ki. 
Ő a Szervezet legfőbb igazgatási tisztviselője. 

98. CIKK 
A főtitkár ebben a minőségben a Közgyűlés, a Biztonsági Tanács, a Gaz

dasági és Szociális Tanács és a Gyámsági Tanács minden ülésén részt vesz, és 
elvégez minden olyan más feladatot, amellyel ezek a szervek megbízzák. A 
főtitkár a Szervezet munkájáról a Közgyűlésnek évenként jelentést tesz. 

99. CIKK 
A főtitkár a Biztonsági Tanács figyelmét minden olyan ügyre felhívhatja, 

amely véleménye szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartását veszé
lyeztetheti. 

100. CIKK 
1. A főtitkár és a tisztviselői kar kötelességeik teljesítését illetően sem va

lamely kormánytól, sem a Szervezeten kívül álló más hatóságtól utasítást nem 
kérhetnek és nem kaphatnak. Tartózkodniuk kell nemzetközi tisztviselői mi
nőségükkel összeférhetetlen bármely magatartástól és kizárólag a Szervezettel 
szemben felelősek. 

2. A Szervezet mindegyik tagja kötelezi magát arra, hogy tiszteletben tartja 
a főtitkár és a tisztviselői kar feladatainak kizárólag nemzetközi jellegét, és 
nem kísérli meg őket feladatuk gyakorlásában befolyásolni. 

101. CIKK 
1. A tisztviselőket a Közgyűlés által megállapított szabályok szerint a fő

titkár nevezi ki. 
2. A Gazdasági és Szociális Tanács mellé és ha szükséges, az Egyesült Nem

zetek más szervei mellé is állandó jelleggel megfelelő tisztviselői kart kell be
osztani. Ezek a tisztviselők a titkársághoz tartoznak. 



3. A tisztviselők kiválasztásánál és az alkalmazási feltételek megállapításá
nál a munkateljesítmény, a hozzáértés és az erkölcsi feddhetetlenség legma
gasabb foka biztosításának szükségét kell irányadó szempontnak tekinteni. 
Megfelelően tekintetbe kell venni annak fontosságát, hogy a tisztviselői kar 
kiválogatása a lehető legszélesebb földrajzi alapon történjék. 

XVI. FEJEZET 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

102. CIKK 
1. Az Egyesült Nemzetek bármely tagja által a jelen Alapokmány hatály

balépése után kötött minden nemzetközi szerződést és megállapodást a titkár
ságnál a lehető leghamarabb be kell iktatni, és a titkárságnak azt közzé kell 
tennie. 

2. Olyan nemzetközi szerződésre vagy megállapodásra, amelyeket a jelen 
cikk 1. pontja rendelkezéseinek megfelelően nem iktattak be, a szerződésben 
vagy megállapodásban részes felek az Egyesült Nemzetek egyetlen szerve előtt 
sem hivatkozhatnak. 

103. CIKK 
Ha az Egyesült Nemzetek tagjainak a jelen Alapokmányból folyó és bár

mely egyéb nemzetközi megállapodásból eredő kötelezettségei összeütközné
nek, az Alapokmányból folyó kötelezettségeiket illeti elsőbbség. 

104. CIKK 
A Szervezetet mindegyik tagjának területén megilleti a feladatainak ellá

tásához és céljainak eléréséhez szükséges jogképesség. 

105. CIKK 
1. A Szervezetet mindegyik tagjának területén megilletik a céljainak eléré

séhez szükséges kiváltságok és mentességek. 
2. Az Egyesült Nemzetek tagjainak képviselőit és a Szervezet tisztviselőit 

szintén megilletik a Szervezettel kapcsolatos feladataik független ellátásához 
szükséges kiváltságok és mentességek. 

3. A Közgyűlés a jelen cikk 1. és 2. pontjának alkalmazása tekintetében a 
részletek meghatározása iránt ajánlásokat tehet, vagy e célból az Egyesült 
Nemzetek tagjainak egyezmények kötését javasolhatja. 

XVII. FEJEZET 
IDEIGLENES BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK 

106. CIKK 
Addig is, amíg a 43. cikkben említett különmegállapodások, amelyek a Biz

tonsági Tanács részére véleménye szerint lehetővé teszik a 42. cikkben foglal
tak alkalmazása folytán ráháruló kötelezettségek vállalásának megkezdését, a 
Moszkvában 1943. október 30-án aláírt négyhatalmi nyilatkozat részesei, és 
Franciaország az említett nyilatkozat 5. pontja értelmében tanácskozásokat 
folytatnak egymással, és szükség esetén a Szervezet más tagjaival is, az Egye-



sült Nemzetek nevében történő oly együttes fellépés céljából, amely a nem
zetközi béke és biztonság fenntartására szükséges lehet. 

107. CIKK 
A jelen Alapokmány egyetlen rendelkezése sem érinti vagy tiltja azokat a 

műveleteket, amelyeket az ilyen műveletekért felelős kormányok a második 
világháborúban a jelen Alapokmány bármely aláírójával hadban álló valamely 
állam ellen a háború folyományaképpen foganatosítottak vagy engedélyeztek. 

XVIII. FEJEZET 
MÓDOSÍTÁSOK 

108. CIKK 
A jelen Alapokmány módosítása az Egyesült Nemzetek összes tagjára néz

ve akkor lép hatályba, ha azt a Közgyűlés tagjai kétharmados szótöbbséggel 
elfogadták és az Egyesült nemzetek tagjainak hétharmada, köztük a Biztonsági 
Tanács valamennyi állandó tagja, saját alkotmányos eljárásának megfelelően 
megerősítette. 

109. CIKK 
1. A jelen Alapokmány felülvizsgálására az Egyesült Nemzetek tagjai álta

lános értekezletet tarthatnak, mégpedig abban az időpontban és azon a he
lyen, amelyet a Közgyűlés tagjainak kétharmados szótöbbségével és a Bizton
sági Tanács bármely kilenc tagjának szavazatával meghatároz. Az értekezleten 
a szervezet mindegyik tagjának egy szavazata van. 

2. A jelen Alapokmánynak az értekezlet kétharmados szótöbbségével ja
vasolt bármely módosítása akkor lép hatályba, ha azt az Egyesült Nemzetek 
tagjainak kétharmada, köztük a Biztonsági Tanács valamennyi állandó tagja, 
saját alkotmányos eljárásának megfelelően megerősítette. 

3. Ha ilyen értekezlet a Közgyűlésnek a jelen Alapokmány hatályba lépését 
követő tizedik évi ülésszakáig nem ül össze, az értekezlet összehívására vonat
kozó javaslatot a Közgyűlés említett ülésszakának napirendjére kell tűzni, és 
az értekezletet meg kell tartani, ha a Közgyűlés tagjainak szótöbbségével a 
Biztonsági Tanács bármely hét tagjának szavazatával így határoz. 

XIX. FEJEZET 
MEGERŐSÍTÉS ÉS ALÁÍRÁS 

110. CIKK 
1. Az aláíró államoknak a jelen Alapokmányt saját alkotmányos eljárásuk

nak megfelelően meg kell erősíteniük. 
2. A megerősítő okiratokat az Amerikai Egyesült Államok kormányánál 

kell letenni, amely minden egyes letételről értesíteni fogja az összes aláíró 
államot, valamint - kinevezése után - a Szervezet főtitkárát. 

3. A jelen Alapokmány hatályba lép, amint a Kínai Köztársaság, Francia
ország, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Nagy-Britannia és 
Észak-Írország Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok, valamint 
a többi aláíró államok többsége letette megerősítő okiratát. A megerősítő ok-



iratok letételéről azt követően az Amerikai Egyesült Államok kormánya jegy
zőkönyvet vesz fel, amelynek másolatát az összes aláíró államnak megküldi. 

4. Azok az aláíró államok, amelyek a jelen Alapokmányt annak hatályba
lépése után erősítik meg, saját megerősítő okiratuk letételének időpontjában 
válnak az Egyesült Nemzetek eredeti tagjává. 

111. CIKK 
Ezt az Alapokmányt, amelynek kínai, francia, orosz, angol és spanyol szö

vege egyaránt hiteles, az Amerikai Egyesült Államok kormányának irattárá
ban kell elhelyezni. Ez a kormány a többi aláíró állam kormányának kellően 
hitelesített másolatokat fog küldeni. 

ENNEK HITELÉÜL az Egyesült Nemzetek kormányainak meghatalma
zottai a jelen Alapokmányt aláírták. 

KÉSZÜLT San Franciscóban, az ezerkilencszáznegyvenötödik év június 
havának huszonhatodik napján. 



2. A Nemzetközi Bíróság Alapszabályai 

1. CIKK 
A Nemzetközi Bíróságot, amelyet az Egyesült Nemzetek Alapokmánya az 

Egyesült Nemzetek legfőbb bírói szerveként állított fel, ezen Alapszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően kell megalakítani és a bíróságnak eszerint kell 
működnie. 

I. FEJEZET 
A BÍRÓSÁG SZERVEZETE 

2. CIKK 
A bíróság független bírák testülete, akiket állampolgárságukra való tekin

tet nélkül azok közül a nagy erkölcsi tekintetnek örvendő személyek közül 
kell választani, akik hazájukban a legmagasabb bírói tisztség betöltéséhez 
megkívánt követelményeknek megfelelnek, vagy akik a nemzetközi jog terén 
elismert jártassággal bírói jogtudósok. 

3. CIKK 
1. A bíróság 15 tagból áll, akik közül kettő ugyanannak az államnak állam

polgára nem lehet. 
2. Azt a személyt, aki a bírósági tagság szempontjából több állam állam

polgárának volna tartható, azon állam állampolgárának kell tekintetni, amely
ben polgári és politikai jogait rendszeresen gyakorolja. 

4. CIKK 
1. A bíróság tagjait, az Állandó Választott Bíróság nemzeti csoportjai által 

jelölt személyek jegyzékéből a Közgyűlés és a Biztonsági Tanács az alábbi ren
delkezések szerint választja meg. 

2. Az Egyesült Nemzeteknek az Állandó Választott Bíróságban nem kép
viselt tagjait illetően a jelölteket olyan nemzeti csoportok választják ki, ame
lyeket kormányaik e célból az Állandó Választott Bíróság tagjaira nézve a 
nemzetközi viszályok békés elintézéséről szóló 1907. évi hágai egyezmény 44. 
cikkében megállapított feltételekkel megegyező módon alakítanak meg. 

3. Azokat a feltételeket, amelyek mellett olyan állam, amely a jelen Alap
szabályoknak részese ugyan, de az Egyesült Nemzeteknek nem tagja, a bíróság 
tagjainak megválasztásában részt vehet, külön megegyezés hiányában a Biz
tonsági Tanács javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. 

5. CIKK 
1. Legalább három hónappal a választás időpontja előtt az Egyesült Nem

zetek főtitkára írásban felkéri az Állandó Választott Bíróságnak azokat a tag
jait, akik a jelen Alapszabályokban részes államok állampolgárai, valamint a 
4. cikk 2. pontja értelmében alakított nemzeti csoportok tagjait, hogy megha
tározott időn belül nemzeti csoportonként jelöljenek ki a bírósági tagsággal 
járó tisztség betöltésére alkalmas személyeket. 

2. Egy csoport sem jelölhet négynél több személyt, akik közül legfeljebb 
kettő lehet saját állampolgáruk. Az egy-egy csoport által jelölt személyek szá
ma semmi esetre sem lehet a betöltendő helyek kétszeresénél több. 



Ajánlatos, hogy a nemzeti csoportok a jelölések megtétele előtt legfelső 
bíróságuknak, egyetemeik jogi karának és jogakadémiáiknak, valamint jogtu
dománnyal foglalkozó nemzeti akadémiáiknak a nemzetközi akadémiák nem
zeti tagozatainak véleményét kérjék ki. 

7. CIKK 
1. A főtitkár az ekként kijelölt összes személyekről betűsoros jegyzéket 

állít össze. A 12. cikk 2. pontjában említett esetek kivételével csak ezek a sze
mélyek választhatók meg. 

2. A főtitkár ezt a jegyzéket a Közgyűlés és a Biztonsági Tanács elé ter
jeszti. 

& CIKK 
A Közgyűlés és a Biztonsági Tanács a Bíróság tagjainak megválasztását 

egymástól függetlenül foganatosítja. 

9. CIKK 
A választóknak minden választás során nemcsak arra kell ügyelniük, hogy 

a megválasztandó személyek a megkívánt követelményeknek egyénenként 
megfeleljenek, hanem arra is, hogy a testületben, mint egészben, a civilizáció 
főbb formáinak és a világ fő jogrendszereinek képviselete biztosítva legyen. 

10. CIKK 
1. Azokat a jelölteket, akik a Közgyűlésben és a Biztonsági Tanácsban a 

szavazatok abszolút többségét elnyerik, megválasztottnak kell tekinteni. 
2. A Biztonsági Tanácsnak a bírák megválasztására vagy a 12. cikkben em

lített Bizottság tagjainak kijelölésére vonatkozó szavazását olyanképpen kell 
megtartani, hogy a Biztonsági Tanács állandó és nem állandó tagjai között 
semmiféle megkülönböztetés se legyen. 

3. Abban az esetben, ha mind a Közgyűlésen, mind pedig a Biztonsági Ta
nácsban ugyanannak az államnak több állampolgára nyerné el a szavazatok 
abszolút többségét, közülük csak a legidősebbet kell megválasztottnak tekin
teni. 

11. CIKK 
Ha az első szavazóülés után egy vagy több hely még betöltésre vár, második 

és ha szükséges, harmadik ülést kell tartani. 

12. CIKK 
Ha a harmadik ülés után egy vagy több hely még mindig betöltetlen marad, 

akár a Közgyűlés, akár pedig a Biztonsági Tanács kívánságára bármikor hat 
tagból álló közvetítőbizottságot kell alakítani, amelynek három tagját a Köz
gyűlés, három tagját pedig a Biztonsági Tanács jelöli ki. Ennek a bizottságnak 
a célja, hogy minden még betöltetlen helyre abszolút szótöbbséggel egy-egy 
nevet hozzon javaslatba, és azt elfogadás végett a Közgyűlés és a Biztonsági 
Tanács elé terjessze. 



2. Ha a közvetítőbizottság egyhangúan megállapodik olyan személyben, aki 
a kívánt feltételeknek megfelel, ezt a személyt akkor is felveheti a jegyzékbe, 
ha a neve a 7. cikkben említett jelölési jegyzékben nem szerepelt. 

3. Ha a közvetítőbizottság arra a megállapodásra jut, hogy a választást nem 
lehet sikerrel megtartani, a bíróságnak már megválasztott tagjai fogják a Biz
tonsági Tanács által megállapított határidőn belül az üres helyeket betölteni, 
azok közül a jelöltek közül történő választás útján, akik akár a Közgyűlésben, 
akár a Biztonsági Tanácsban szavazatot kaptak. 

4. Abban az esetben, ha a bírák szavazatai egyenlően oszlanak meg, a leg
idősebb bíró szavazata dönt. 

13. CIKK 
1. A bíróság tagjait kilenc évre választják, és azok újraválaszthatók; mind

azonáltal az első választás során megválasztott bírák közül ötnek működési 
ideje három év után, további öté pedig hat év után véget ér. 

2. Azokat a bírákat, akiknek működési ideje a fent említett hároméves, 
illetve hatéves kezdeti időszakkal véget ér, közvetlenül az első választás befe
jeztével a főtitkár sorshúzás útján jelöli ki. 

3. A bíróság tagjai tisztségük gyakorlását mindaddig folytatják, amíg a he
lyüket be nem töltik. Leváltásuk után is be kell fejezniük azokat az ügyeket, 
amelyeknek elintézését megkezdték. 

4. A bíróság valamelyik tagjának lemondása esetén a lemondást a főtitkár
hoz való továbbítás végett a bíróság elnökéhez kell intézni. A bírói széket a 
lemondásnak a főtitkárral való közlésével kell megüresedettnek tekinteni. 

14. CIKK 
A megüresedő helyeket az első választásra megszabott módon a követke

zők szem előtt tartásával kell betölteni: a főtitkárnak a megüresedéstől szá
mított egy hónapon belül kell az 5. cikkben előírt felkéréseket továbbítania 
és a választás időpontját a Biztonsági Tanács állapítja meg. 

15. CIKK 
A bíróságnak az a tagja, akit olyan tag helyére választottak meg, akinek 

működési ideje még nem telt le, tisztségét elődjének még hátralévő működése 
idejére viseli. 

16. CIKK 
1. A bíróság tagjai semmiféle politikai vagy államigazgatási tevékenységet 

sem folytathatnak, és semmiféle más hivatásos jellegű foglalkozást nem vál
lalhatnak. 

2. Az e cikkel kapcsolatos bármely kétség esetén a bíróság határoz. 

17. CIKK 
1. A bíróság tagjai semmilyen ügyben nem léphetnek fel mint kormány

megbízottak, tanácsadók vagy ügyvédek. 
2. A bíróság egy tagja sem vehet részt olyan ügy elbírálásában, amelyben 

előzőleg, mint a felek egyikének kormánymegbízottja, tanácsadója vagy ügy
védje, vagy valamelyik nemzeti vagy nemzetközi bíróságnak vagy vizsgálóbi
zottságnak tagjaként, vagy bármilyen más minőségben már közreműködött. 



3. Az e cikkel kapcsolatos bármely kétség esetén a bíróság határoz. 

18. CIKK 
1. A bíróság tagjai tisztségükből csak akkor mozdíthatók el, ha a többi tag 

egyhangú véleménye szerint a megkívánt feltételeknek többé nem felelnek 
meg. 

2. Erről a jegyző a főtitkárt hivatalosan értesíti. 
3. A bírói széket ezzel a közléssel megüresedettnek kell tekinteni. 

19. CIKK 
A bíróság tagjai bírói tisztségük gyakorlása tekintetében diplomáciai ki

váltságokat és mentességeket élveznek. 

20. CIKK 
Működésének megkezdése előtt a bíróság minden tagja nyilvános ülésen 

ünnepélyesen kötelezettséget vállal arra nézve, hogy tisztét pártatlanul és lel
kiismeretesen fogja ellátni. 

21. CIKK 
1. A bíróság elnökét és alelnökét három évre választja; ezek újraválasztha

tók. 
2. A bíróság jegyzőt nevez ki, és a szükséghez képest gondoskodhat egyéb 

tisztviselők kinevezéséről is. 

22. CIKK 
1. A bíróság székhelye Hága. Ez azonban nem akadályozhatja meg a bíró

ságot abban, hogy amennyiben azt kívánatosnak tartja, máshol is ülésezhessék, 
és teendőit máshol is elláthassa. 

2. Az elnöknek és a jegyzőnek a bíróság székhelyén kell laknia. 

23. CIKK 
1. A bíróság a törvénykezési szünet kivételével, amelynek idejét és tartamát 

a bíróság állapítja meg, állandóan ülésezik. 
2. A bíróság tagjainak rendszeresen visszatérő időközökben szabadsághoz 

van joguk, amelynek időpontját és tartamát, Hága és az egyes bírák otthona 
közötti távolság figyelembevételével, a bíróság állapítja meg. 

3. A bíróság tagjainak, ha csak nincsenek szabadságon, vagy ha őket meg
jelenésükben betegség, vagy az elnökkel közölt más komoly ok nem gátolja, 
állandóan a bíróság rendelkezésére kell állniuk. 

24. CIKK 
1. Ha valamilyen különös ok folytán a bíróság tagja úgy véli, hogy valamely 

meghatározott ügy elbírálásában nem vehet részt, ezt a körülményt az elnök
kel közölni köteles. 

2. Ha az elnök úgy véli, hogy a bíróság egy tagja, valamilyen különös ok 
folytán valamely meghatározott ügy elbírálásában nem vehet részt, erről őt 
ennek megfelelően értesíti. 

3. Ha ilyen esetben a bíróság tagjának és az elnöknek véleménye nem egye
zik, az ügyben a bíróság dönt. 



1. A bíróság, hacsak az Alapszabályok kifejezetten másként nem rendel
keznek, teljes ülésben jár el. 

2. Azzal a feltétellel, hogy a bíróság megalakítása céljából rendelkezésre 
álló bírák száma ezáltal tizenegy alá ne csökkenjen, a bíróság ügyviteli szabá
lyai megengedhetik, hogy egy vagy több bíró, a körülményeknek megfelelően 
és váltakozva az üléseken való részvétel alól felmentést nyerjen. 

3. A bíróság megalakításához kilenc bíró jelenléte elegendő. 

26. CIKK 
1. A bíróság időről időre saját rendelkezése szerint három vagy több bíró

ból álló egy vagy több tanácsot alakíthat, bizonyos meghatározott ügycsopor
tok, mint például munkaügyek vagy az átmenő forgalomra és közlekedésre 
vonatkozó ügyek letárgyalása végett. 

2. A bíróság bármikor alakíthat tanácsot valamely meghatározott ügy le
tárgyalása végett. Az ilyen tanács bíráinak számát a bíróság a felekkel egyet
értésben határozza meg. 

3. Ha a felek kérik, ügyeiket az e cikk rendelkezései szerint alakított taná
csok tárgyalják és döntik el. 

27. CIKK 
A 26. és 29. cikk értelmében megalakított tanácsok bármelyike által hozott 

ítéletet úgy kell tekinteni, mintha azt a bíróság hozta volna. 

28. CIKK 
A 26. és 29. cikk értelmében megalakított tanácsok a felek beleegyezésével 

Hágán kívül is ülésezhetnek és láthatják el teendőiket. 

29. CIKK 
Az ügyek gyors elintézése érdekében a bíróság évenként öt tagból álló ta

nácsot alakít, amely a felek kérelmére sommás eljárásban tárgyal és bírál el 
ügyeket. A bíróság az ülésen való részvételben akadályozott bírák helyettesí
tésére az öt tagon felül további két bírót jelöl ki. 

30. CIKK 
1. Teendőinek ellátása céljából a bíróság ügyviteli szabályokat állapít meg. 

Különösen az eljárásra vonatkozó szabályokat kell leszögeznie. 
2. A bíróság ügyviteli szabályai megengedhetik, hogy a bíróságnak vagy bár

melyik tanácsának ülésein szavazati jog nélkül ülnökök vegyenek részt. 

31. CIKK 
1. Azok a bírák, akik a peres felek valamelyikének állampolgárai, megtart

ják jogukat ahhoz, hogy a bíróság elé terjesztett ügy elbírálásában közremű
ködjenek. 

2. Ha a bíróság eljáró tagjai között olyan bíró szerepel, aki a felek egyiké
nek állampolgára, bármelyik másik fél is jelölhet bíróként egy személyt. Az 
ilyen személyt elsősorban azok közül a személyek közül kell jelölni, akik a 4. 
és 5. cikk rendelkezéseinek megfelelően mint jelöltek szerepelnek. 



3. Ha a bíróság eljáró tagjai között nincs olyan személy, aki valamelyik fél 
állampolgára volna, az e cikk 2. pontjának rendelkezései szerint mindegyik fél 
jelölhet ki bírót. 

4. Ennek a cikknek a rendelkezéseit a 26. és 29. cikk esetében is alkalmazni 
kell. Ilyen esetben a bíróság elnöke a bíróságnak a tanácsot alkotó tagjai közül 
egyet, vagy ha szükséges, kettőt felkér arra, hogy helyét a bíróság olyan tagjá
nak adja át, aki az érdekelt felek állampolgára, illetve ilyenek hiányában, vagy 
ha az megjelenésében akadályoztatva volna, annak, akit a felek erre a célra 
külön kijelölnek. 

5. Ha ugyanabban az ügyben több fél van együttesen érdekelve, ezek az 
előző rendelkezések alkalmazása szempontjából csupán egy félnek számíta
nak. Az e pontra vonatkozó bármely kétes esetben a bíróság dönt. 

6. A jelen cikk 2., 3. és 4. pontjai értelmében kijelölt bíráknak az Alapsza
bályok 2. cikkében, 17. cikkének 2. pontjában, valamint 20. és 24. cikkeiben 
leírt feltételeknek meg kell felelniük. Ezek a bírák az ügy eldöntésében bíró
társaikkal a teljes egyenlőség alapján vesznek részt. 

32. CIKK 
1. A bíróság minden tagja évi illetményben részesül. 
2. Az elnök külön évi járandóságban részesül. 
3. Az alelnök minden olyan napra, amelyen mint elnök működik, külön 

járandóságban részesül. 
4. A 31. cikk értelmében kijelölt bírák, akik a bíróságnak nem tagjai, azok

ra a napokra, amelyeken teendőiket ellátják, térítésben részesülnek. 
5. Ezeknek az illetményeknek, járandóságoknak és térítéseknek az össze

gét a Közgyűlés állapítja meg. A működés idejének tartama alatt ezeket az 
összegeket nem lehet leszállítani. 

6. A jegyző illetményét a bíróság javaslatára a Közgyűlés állapítja meg. 
7. A Közgyűlés által hozott szabályozás állapítja meg azokat a feltételeket, 

amelyek mellett a bíróság tagjai és a jegyző részére nyugdíjat lehet biztosítani, 
valamint azokat a feltételeket, amelyek mellett a bíróság tagjai és a jegyző 
utazási költségeit meg lehet téríteni. 

8. A fenti illetmények, járandóságok és térítések mindennemű adótól men
tesek. 

33. CIKK 
A bíróság költségeit az Egyesült Nemzetek a Közgyűlés által meghatáro

zott módon viselik. 

II. FEJEZET 
A BÍRÓSÁG JOGHATÓSÁGA 

34. CIKK 
1. A bíróság előtt félként csak állam léphet fel. 
2. A bíróság az ügyviteli szabályai értelmében és azoknak megfelelően, az 

eléje terjesztett ügyekre vonatkozó tájékoztatást kérhet nemzetközi szerveze
tektől, és e szervezetek saját kezdeményezésükből is adhatnak tájékoztatást. 

3. Valahányszor a bíróság elé terjesztett valamely ügyben nemzetközi szer
vezet alapító okirata vagy ezzel kapcsolatban elfogadott nemzetközi egyez-



mény értelmezésének kérdése merül fel, arról a jegyző a nemzetközi szerve
zetet értesíti, és megküldi számára a per összes iratainak másolatát. 

35. CIKK 
1. A bírósághoz az ezekben az Alapszabályokban részes államok fordulhatnak. 
2. Azokat a feltételeket, amelyek mellett más államok is fordulhatnak a 

bírósághoz, a hatályban lévő nemzetközi szerződésekben foglalt külön rendel
kezések fenntartásával a Biztonsági Tanács állapítja meg mindenesetre oly 
módon, hogy abból a felek a bíróság előtt semmiféle vonatkozásban se kerül
jenek egyenlőtlen helyzetbe. 

3. Ha valamely ügyben olyan állam van félként érdekelve, amely az Egye
sült Nemzeteknek nem tagja, a bíróság állapítja meg azt az összeget, amellyel 
ez a fél a bíróság költségeihez hozzájárulni köteles. Ezt a rendelkezést nem 
kell alkalmazni, ha az ilyen állam a bíróság költségeinek viselésében egyébként 
is részt vesz. 

36. CIKK 
1. A bíróság joghatósága kiterjed minden ügyre, amelyet a felek eléje ter

jesztenek és minden olyan kérdésre, amelyet az Egyesült Nemzetek alapok
mánya vagy a hatályban levő nemzetközi szerződések és egyezmények elébe 
utalnak. 

2. Az Alapszabályokban részes államok bármikor kijelenthetik, hogy ipso 
facto (önmagában) és külön megegyezés nélkül minden olyan állammal szem
ben, amely ugyanazt a kötelezettséget vállalja, kötelezőnek ismerik el a bíró
ság joghatóságát minden olyan jogvitára nézve, amelynek tárgya: 

a) nemzetközi szerződés értelmezése, 
b) a nemzetközi jog bármely kérdése, 
c) olyan tény létezésének megállapítása, amely ha valónak bizonyul, nem

zetközi kötelezettség megszegését jelenti, 
d) nemzetközi kötelezettség megszegése esetében teljesítendő jóvátétel 

természete vagy terjedelme. 
3. A fent említett nyilatkozatok feltétele nélkül, vagy több állammal vagy 

bizonyos államokkal szemben a viszonosság kikötésével, avagy bizonyos időre 
korlátozva tehetők. 

4. Az ilyen nyilatkozatokat az Egyesült Nemzetek főtitkáránál kell letenni, 
aki azokról másolatokat küld az Alapszabályokban részes államoknak és a bí
róság jegyzőjének. 

5. Az állandó Nemzetközi Bíróság Alapszabályainak 36. cikke értelmében 
tett nyilatkozatokat, amennyiben azok még hatályban vannak, az alapszabá
lyokban részes államok között arra az időre, amelyre hatályuk még fennáll és 
rendelkezéseiknek megfelelően a Nemzetközi Bíróság kötelező joghatóságá
nak elfogadása gyanánt kell tekinteni. 

6. Ha abban a kérdésben, hogy a bíróságnak van-e az eljárásra joghatósága, 
vita támad, a bíróság dönt. 

37. CIKK 
Ha valamely hatályban lévő nemzetközi szerződés vagy egyezmény a Nem

zetek Szövetsége által megállapítandó valamely bírság vagy az Állandó Nem-



zetközi Bíróság joghatóságát írja elő, a joghatóság az Alapszabályokban részes 
felek közötti viszonylatban a Nemzetközi Bíróságra száll. 

38. CIKK 
1. A bíróság, amelynek az a feladata, hogy az eléje terjesztett jogvitákat a 

nemzetközi jog alapján döntse el, eljárása során a következő forrásokat alkal
mazza: 

a) azokat az általános vagy különös nemzetközi egyezményeket, amelyek a 
vitában álló államok által kifejezetten elismert jogszabályokat állapítanak meg; 

b) a nemzetközi szokást, mint a jog gyanánt elismert általános gyakorlat 
bizonyítékát; 

c) a civilizált nemzetek által elismert általános jogelveket; 
d) az 59. cikk rendelkezéseinek fenntartása mellett a bírói döntéseket és a 

különböző nemzetek legkiválóbb publicistáinak tanítását, mint a jogszabályok 
megállapításának segédeszközeit. 

2. Ez a rendelkezés nem érinti a bíróságnak az a jogát, hogy a felek meg
egyezése esetén valamely ügyet ex aequo et bono (méltányosság alapján) dönt
sön el. 

III. FEJEZET 
ELJÁRÁS 

39. CIKK 
1. A bíróság hivatalos nyelve a francia és az angol. Ha a felek megegyeznek 

abban, hogy a tárgyalási nyelv a francia legyen, az ítéletet francia nyelven kell 
meghozni. Ha a felek abban egyeznek meg, hogy a tárgyalási nyelv az angol 
legyen, az ítéletet angol nyelven kell meghozni. 

2. Ha a felek között az alkalmazandó nyelv tekintetében megegyezés nem 
jött étre, a felek előterjesztéseikben tetszésük szerint használhatják a két nyelv 
bármelyikét, a bíróság határozatát pedig francia és angol nyelven kell megszö
vegezni. Ilyenkor a bíróság egyúttal azt is meghatározza, hogy a két szöveg 
közül melyiket kell hitelesnek tekinteni. 

3. A bíróságnak bármelyik fél kérésére meg kell engednie, hogy az a francia 
vagy angol helyett más nyelvet használhasson. 

40. CIKK 
1. Az ügyeket az eset körülményeihez képest, vagy a vonatkozó külön meg

egyezés közlésével, vagy írásbeli kereslettel kell a bíróság elé terjeszteni; mind
kettőt a jegyzőhöz kell intézni. Mindkét esetben meg kell jelölni a vita tárgyát 
és a feleket. 

2. A jegyző a keresetet az összes érdekeltekkel haladéktalanul közli. 
3. A jegyző a főtitkár útján az Egyesült Nemzetek tagjait is értesíti; úgy

szintén értesíti mindazokat az államokat, amelyek jogosultak a bíróság előtt 
megjelenni. 

41. CIKK 
1. A bíróságnak, ha úgy véli, hogy a körülmények ezt megkívánják, jogában 

áll megjelölni azokat az ideiglenes rendszabályokat, amelyek alkalmazása 
szükséges bármelyik fél jogainak biztosítása céljából. 



2. A végleges határozat meghozataláig a javasolt rendszabályokról a feleket 
és a Biztonsági Tanácsot haladéktalanul értesíteni kell. 

42. CIKK 
1. A feleket a kormánymegbízottak képviselik. 
2. Ezek a bíróság előtt igénybe vehetik tanácsadók és ügyvédek közremű

ködését. 
3. A peres felek kormánymegbízottait, tanácsadóit és ügyvédjeit a teendők 

független ellátásához szükséges minden kiváltság és mentesség megilleti. 

43. CIKK 
1. Az eljárás két részből áll, az egyik az írásbeli, a másik a szóbeli rész. 
2. Az írásbeli eljárás a periratoknak és elleniratoknak, valamint, ha szük

séges, a válasziratoknak, továbbá minden bizonyítékul szolgáló ügydarabnak 
és okiratnak a bírósággal és a felekkel történő közléséből áll. 

3. Ezek a közlések a bíróság által meghatározott rendben és időben a jegy
ző útján történnek. 

4. A felek valamelyike által benyújtott minden okiratot hiteles másolatban 
közölni kell a másik féllel. 

5. A szóbeli eljárás a tanúknak, szakértőknek, kormánymegbízottaknak, ta
nácsadóknak és ügyvédeknek a bíróság által történő meghallgatásából áll. 

44. CIKK 
1. A bíróság az értesítéseknek a kormánymegbízottak, a tanácsadók és ügy

védek kivételével bárki más részére történő kézbesítése céljából közvetlenül 
annak az államnak a kormányához fordul, amelynek területén a kézbesítést 
foganatosítani kell. 

2. Ugyanezt az eljárást kell követni akkor is, ha a bizonyításfelvételt a hely
színen kell foganatosítani. 

45. CIKK 
A tárgyalást az elnök, ennek akadályoztatása esetén az alelnök vezeti, ha 

mind a kettő akadályozva van, a rangidős bíró elnököl. 

46. CIKK 
A tárgyalás nyilvános, hacsak a bíróság másként nem határoz, vagy ha a 

felek a nyilvánosság kizárását nem kérik. 

47. CIKK 
1. Minden ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyző és az elnök 

írnak alá. 
2. Ez a jegyzőkönyv az egyedül hiteles. 

48. CIKK 
A bíróság előírja a pervezetés szabályait, megállapítja a felek perbeli érve

lésének előterjesztése tekintetében irányadó alakszerűségeket és határidőket, 
továbbá megtesz a bizonyítás felvételéhez szükséges minden intézkedést. 



A bíróság még a tárgyalás megkezdése előtt felhívhatja a kormánymegbí
zottakat valamely okirat felmutatására, vagy valamely felvilágosítás megadá
sára. A felhívás visszautasítását hivatalos okiratban kell tudomásul venni. 

50. CIKK 
A bíróság bármikor megbízhat bármely általa választott személyt, testüle

tet, hivatalt, bizottságot vagy más szervezetet vizsgálat lefolytatásával vagy 
szakértői vélemény adásával. 

57. CIKK 
A tárgyalás során a 30. cikkben említett ügyviteli szabályokban a bíróság 

által megállapított feltételek mellett, a tanúknak és a szakértőknek minden 
lényeges kérdés feltehető. 

52 CIKK 
Ha a bíróság a bizonyítékokat és tanúvallomásokat az e célra megállapított 

időn belül már felvette, az egyik fél által előterjeszteni kívánt további szóbeli 
vagy írásbeli bizonyíték átvételét megtagadhatja, kivéve, ha a másik fél az elő
terjesztéshez hozzájárul. 

53. CIKK 
1. Amennyiben az egyik fél nem jelenik meg a bíróság előtt, vagy ügyében 

nem terjeszt elő kérelmet, a másik fél indítványozhatja, hogy a bíróság kérel
me értelmében határozzon. 

2. A bíróság, mielőtt így határozna, ne mcsak arról tartozik meggyőződni, 
hogy joghatósága a 36. és 37. cikkek értelmében fennáll, hanem arról is, hogy 
a kérelem ténybelileg és jogilag megalapozott. 

54. CIKK 
1. Miután a kormánymegbízottak, tanácsadók és ügyvédek a bíróság veze

tése alatt az ügyre vonatkozó előadásaikat befejezték, az elnök a tárgyalást 
berekeszti. 

2. Ezután a bíróság ítélethozatalra visszavonul. 
3. A bíróságnak az ítélethozatallal kapcsolatos tanácskozásai titkosak és 

azok később sem hozhatók nyilvánosságra. 

55. CIKK 
1. Minden kérdést a jelen levő bírák szavazatának többségével kell eldön

teni. 
2. Szavazategyenlőség esetében az elnök vagy az őt helyettesítő bíró szava

zata dönt. 

56. CIKK 
1. Az ítéletet indokolni kell. 
2. Az ítéletnek tartalmaznia kell a határozat meghozatalában részt vett bí

rák nevét. 



Ha az ítélet egészben vagy részben nem a bírák egyhangú véleményét fejezi 
ki, bármelyik bírónak joga van különvéleményt benyújtani. 

58. CIKK 
Az ítéletet az elnök és a jegyző írja alá, s azt a kormánymegbízottak előze

tes értesítése után nyilvános ülésen fel kell olvasni. 

59. CIKK 
A bíróság határozata csak a perben álló felekre és csak az eldöntött ügyben 

kötelező. 

60. CIKK 
Az ítélet végleges, és vele szemben fellebbezésnek nincs helye. Ha az ítélet 

értelme vagy alkalmazási köre tekintetében vita támad, a bíróság bármelyik 
fél kérelmére hiteles magyarázatot ad. 

61. CIKK 
1. Újrafelvétel iránti kérelmet csak abban az esetben lehet előterjeszteni, 

ha az olyan döntő jelentőségű tény felmerülésén alapul, amely az ítélet meg
hozatalakor mind a bíróság, mind pedig az újrafelvételi kérő fél előtt ismeret
len volt, feltéve mindig, hogy a tény nem ismerése nem az újrafelvételi kérő 
fél gondatlanságának a következménye. 

2. Az újrafelvételi eljárást a bíróság ítélete vezeti be, amely az új tény fenn
forgását kifejezetten megállapítja, valamint elismeri, hogy az olyan természe
tű, amely az újrafelvételi lehetővé teszi és kijelenti, hagy az újrafelvételi ké
relemnek ennek alapj án helye van. 

3. A bíróság, mielőtt az újrafelvételi kérelemnek helyt adna, megkívánhatja 
az ítélet rendelkezéseinek előzetes végrehajtását. 

4. Az újrafelvétel iTánti kérelmet legkésőbb az új tény felmerülésétől szá
mított hat hónapon belül kell benyújtani. 

5. Az ítélet meghozatalától számított tíz év után újrafelvételi kérelmet elő
terjeszteni nem lehet. 

62. CIKK 
1. Ha valamely állam úgy véli, hogy az ügyben hozott ítélet jogi természetű 

érdekeit érinti, a beavatkozás iránt a bíróságnál kérelmet terjeszthet elő. 
2. E kérelem tárgyában a bíróság dönt. 

63. CIKK 
1. Valahányszor oly egyezmény értelmezéséről van szó, amelynek az ügy

ben érdekelt államokon kívül más államok is részesei, a jegyző ezeket az ál
lamokat haladéktalanu 1 értesíti. 

2. Minden így értesített államnak jogában áll a perbe beavatkoznia; de ha 
él ezzel a jogával, úgy az ítéletben foglalt értelmezés rá nézve hasonlóképpen 
kötelező lesz. 

64. CIKK 
Hacsak a bíróság m Isképp nem határoz, saját költségeit mindegyik fél ma

ga viseli. 



IV. FEJEZET 
TANÁCSADÓ VÉLEMÉNY 

1. A bíróság bármilyen jogi kérdésben tanácsadó véleményt nyilváníthat 
bármely olyan szerv megkeresésére, amely az Egyesült Nemzetek Alapokmá
nya által, vagy annak értelmében ilyen megkeresés előterjesztésére jogosult. 

2. Azokat a kérdéseket, amelyekre nézve a bíróság tanácsadó véleményét 
kérik, írásbeli megkeresés alakjában kell a bíróság elé terjeszteni. A megke
resésben szabatosan meg kell határozni azt a kérdést, amelyre nézve a véle
ményt kérik, és csatolni kell hozzá minden, a kérdés megvilágítására alkalmas
nak látszó iratot. 

66. CIKK 
1. A jegyző a tanácsadó vélemény nyújtására vonatkozó megkeresés előter

jesztéséről haladéktalanul értesíti mindazokat az államokat, amelyek jogosul
tak a bírósághoz fordulni. 

2. A jegyző ezenkívül külön és közvetlen értesítés útján tudatja mindazok
kal az államokkal, amelyek jogosultak a bírósághoz fordulni, valamint minden 
olyan nemzetközi szervezettel, amely a bíróság, vagy ha ez nem ülésezik, az 
elnök véleménye szerint a kérdésre vonatkozóan valószínűleg tájékoztatást 
tud adni, hogy a bíróság kész a kérdésre vonatkozó írásbeli nyilatkozatokat az 
elnök által megállapítandó határidőn belül átvenni, illetőleg szóbeli nyilatko
zataikat e célra összehívandó nyilvános ülésen meghallgatni. 

3. Ha oly állam, amely jogosult a bírósághoz fordulni, az e cikk 2. pontjá
ban említett külön értesítést nem kapta meg, kifejezheti óhaját az iránt, hogy 
írásbeli nyilatkozatot terjeszthessen elő, vagy hogy meghallgassák; e kérelem 
felett a bíróság dönt. 

4. Azoknak az államoknak és szervezeteknek, amelyek írásban vagy szóban, 
vagy mindkét módon nyilatkozatot tettek, meg kell engedni, hogy a más álla
mok vagy szervezetek által tett nyilatkozatokhoz megjegyzéseket fűzhessenek 
abban az alakban, olyan terjedelemben és addig az időpontig, ahogyan azt a 
bíróság, vagy ha az nem ülésezik, az elnök, minden egyes esetben meghatároz
za. Ennek megfelelően a jegyző köteles az ilyen írásbeli nyilatkozatot kellő 
időben közölni azokkal az államokkal és szervezetekkel, amelyek nyilatkoza
tokat tettek. 

67. CIKK 
A bíróság tanácsadó véleményét nyilvános ülésen hirdeti ki, miután erről 

előzetesen értesítette a főtitkárt, valamint az Egyesült Nemzetek azon tagjai
nak, illetőleg az olyan többi államnak és nemzetközi szervezeteknek a képvi
selőit, amelyek közvetlenül érdekeltek. 

68. CIKK 
A bíróságnak tnácsadó tevékenységének gyakorlása során a fenti rendelke

zéseken kívül abban a mértékben, amelyben azokat alkalmazhatónak találja, 
ezen Alapszabályoknak a peres eljárásra vonatkozó szabályait szem előtt kell 
tartania. 



V. FEJEZET 
MÓDOSÍTÁS 

Az Alapszabályok módosítása tekintetében az Egyesült Nemzetek Alapok
mányának módosítására meghatározott eljárás az irányadó, azon rendelkezé
sek figyelembevételével, amelyeket a Közgyűlés a Biztonsági Tanács ajánlására 
azon államoknak az eljárásban való részvételére vonatkozóan megállapít, 
amely a jelen Alapszabályoknak részesei ugyan, de az Egyesült Nemzeteknek 
nem tagjai. 

70. CIKK 
A bíróság jogosult a jelen Alapszabályoknak az általa szükségesnek tartott 

módosítása iránt a 69. cikk rendelkezései értelmében történő megfontolás cél
jából a főtitkárhoz intézett írásbeli közlés útján javaslatot tenni. 



Jegyzetek 

1. AZ ENSZ RÖVID (KÉPES) TÖRTÉNETE 
1 Alapul az ENSZ adatai szolgáltak: Milestones in United Nations His-

tory, A selective chronology, A presentation of the Department of Pub
lic Information, http://www.unsystem.org/. 

2. A TAGSÁG 
1 Forrás: UN Press Release ORG/1289 (2000. szeptember 5.) - az adatok 

2000. szeptember 5-éig vannak újítva; Magyar Nagylexikon, Magyar 
Nagylexikon Kiadó, Budapest, 1999/2000,1-X. kötet; Boris Krivokapić, 
Leksikon međunarodnog prava. Radnička štampa - Institut za upored-
no pravo, Beograd, 1998 és Világatlasz, Cartographia, Budapest, 
1999/2000. 

2 Államok, amelyek nem tagjai az ENSZ-nek, de tagjai a világszervezet 
szakosított szervezeteinek, vagy a Nemzetközi Bíróság Statútumának: 1. 
Svájc (Svájci Államszövetség), 2. Szentszék (Az ENSZ dokumentumai
ban a Szentszék és nem a Vatikánvárosi Állam elnevezés található, ki
véve a Nemzetközi Távközlési Egyesület [ITU] és az Egyetemes Posta
egyesület [UPU] szövegeit. Ebben a két szakosított szervezetben a Va
tikán Városállam van használatban) és nem tagja az ENSZ-nek: - Nyu
gat-Szahara (jelenleg marokkói megszállás alatt). - Tajvan sem tartozik 
a világszervezet tagjai közé, de ezt a szigetországot a tagállamok több
sége nem is tekinti államnak, hanem egy olyan, a Kínai Népköztársaság
hoz tartozó területnek, ahol a hatalmat egy helyi de facto (tényleges) 
kormány gyakorolja. 
A zárójelben az ország hivatalos elnevezése van. Azoknál az országok
nál, ahol a hivatalos elnevezés az ország nevétől nem tér el, a zárójelben 
az államforma megjelölése szerepel, ha az elnevezés már nem tartalmaz
za az államformát is. 

4 Az Egyesült Nemzetek eredeti/alapító tagjainak neve dőlt betűkkel van 
szedve. 

5 Csehszlovákia az Egyesült Nemzetek alapító (az angol szöveg szerint: 
eredeti) tagja 1945. október 24-étől. 1992. Állandó képviselője 1992. de
cember 10-ei keltezésű levelében értesítette a főtitkárt, hogy a Cseh és 
Szlovák Szövetségi Köztársaság december 31-étől megszűnik, és hogy a 
Cseh Köztársaság és Szlovák Köztársaság mint utódállamok, kérni fog
ják felvételüket az Egyesült Nemzetekbe. Miután megkapta kérésüket, 
a Biztonsági Tanács január 8-án javasolta a Közgyűlésnek, hogy a Cseh 
és a Szlovák Köztársaságot vegye fel az Egyesült Nemzetek tagjai közé. 
A két köztársaságot január 19-én vették fel a tagországok közé. 

6 Egyiptom és Szíria az Egyesült Nernzetek alapító/eredeti tagjai 1945. 
október 24-étől. Az 1958. február 21 -ei népszavazást követően Egyip
tom és Szíria egyesülésével létrejött az Egyesült Arab Köztársaság, 
amely a továbbiakban egy tagállamként létezett. 1961. október 13-án, 
miután Szíria felújította független állami státusát, felújította különálló 
tagságát az Egyesült Nemzetekben is. 1971. szeptember 2-án az Egyesült 
Arab Köztársaság Egyiptom Arab Köztársaságra változtatta nevét. 
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Az Egyesült Nemzetekben egy időben használatos volt az ország angol 
elnevezése (Ivori Coast), de az ország kormányának a kérésére hivatalos 
alkalmakkor csak a francia elnevezést (Cote d'fvoire) használatos. 
1991. szeptember 19-én Beloruszia értesítette az Egyesült Nemzeteket, 
hogy nevét Belarusziára változtatta. 

' Egy 1965. január 20-ai levélben Indonézia közölte döntését, hogy kilép 
az Egyesült Nemzetekből „egyelőre és a jelenlegi körülmények között". 
1966. szeptember 19-én táviratban közölte, elhatározta, hogy „teljes egé
szében fel kívánja újítani együttműködését az Egyesült Nemzetekkel, és 
részt kíván venni annak tevékenységében". A Közgyűlés 1966. október 
28-án tudomásul vette ezt a határozatot, és az elnöklő felszólította In
donézia képviselőjét, hogy foglalja el helyét a Közgyűlésben. 
Jement 1947. szeptember 30-án vették fel az Egyesült Nemzetekbe, a 
Demokratikus Jement pedig 1967. december 14-én. 1990. május 22-én 
ez a két ország egyesült, és azóta egy tagként, Jemen név alatt szerepel. 
A volt Jugoszláv Szövetségi Köztársaság felbomlása után az Egyesült 
Nemzetekben felfüggesztették a tevékenységét, széke az ENSZ-közgyű-
lésben jelenleg betöltetlen, mert nincs megoldva a jogutódlás kérdése. 
Volker Pele, a német külügyminisztérium sajtóképviselője, a balkáni 
ügyek megbízottja, a Danas című belgrádi napilapnak adott exkluzív nyi
latkozatában megjelent magyarázat szerint „a Biztonsági Tanács úgy te
kint Jugoszláviára, mintha nem létezne, míg a Közgyűlésben Jugoszlá
viának vannak bizonyos jogai, illetve az ENSZ és Jugoszlávia között lé
teznek bizonyos kapcsok, mint például a zászló és még néhány elem". 
(Dejan Vasiljević, Nemačka o američkoj inicijativi da se SRJ isključi iz 
Ujedinjenih nacija, EU još nije odlučila. Danas, 2000. augusztus 9., 1. 
oldal.) 
Volt Zaire. 
A Közgyűlés 1993. április 8-án elhatározta, hogy ezt az államot felveszi 
az Egyesült Nemzetek tagjai közé, ideiglenesen az Egyesült Nemzetek
ben használatos célokra „Macedónia volt Jugoszláv Köztársaság" néven, 
amíg nem rendeződnek az elnevezése körüli különbségek. 
Malajzia Államszövetséget 1957. szeptember 17-én vették fel az Egyesült 
Nemzetekbe. 1963. szeptember 16-án nevét Malajziára változtatta, mi
után társult Szingapúr, Sabah (Észak-Borneó) és Sarawak új szövetsé
géhez. Szingapúr 1965. augusztus 9-én független állammá vált, és 1965. 
szeptember 21-én tagja lett az Egyesült Nemzeteknek. 
Az 1988. szeptember 18-ai katonai hatalomátvétel után 1989. május 27-
én Burma felvette a Mianmar nevet. 
A Német Szövetségi Köztársaságot és a Német Demokratikus Köztársa
ságot az Egyesült Nemzetek tagságába 1973. szeptember 18-án vették 
fel. A Német Demokratikus Köztársaságnak a Német Szövetségi Köz
társasághoz való társulásával, amely 1990. október 3-án lépett hatályba, 
a két német állam egyesült, és egy szuverén állammá alakult. 
A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége az Egyesült Nemzetek 
alapító tagja 1945. október 24-étől. 1991. december 24-én Borisz Jelcin, 
az Orosz Föderáció elnöke levélben értesítette a főtitkárt, hogy a Szov
jetunió tagságát a Biztonsági Tanácsban és minden más szervében az 
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Orosz Föderáció folytatja, amit a Független Államok Szövetségének 
mind a 11 tagállama támogatott (Észtország, Lettország és Litvánia ek
kor már tagjai voltak az ENSZ-nek). 

1 8 Lásd a Malajziával kapcsolatos jegyzetet (a 14-es szám alatt). 
1 9 Lásd az Egyiptommal kapcsolatos jegyzetet (a 6-os szám alatt). 
2 0 Lásd a Csehországgal kapcsolatos jegyzetet (az 5-ös szám alatt). 
2 1 Tanganyika az Egyesült Nemzetek tagja 1961. december 14-étől, Zanzi-

bár pedig 1963. december 16-ától. A Tanganyika és Zanzibár közötti 
unióról szóló cikkely 1964. április 26-ai ratifikálása után a tagságot 1964. 
november l-jétől egy tagként, nevüket Tanzánia Egyesült Köztársaságra 
változtatva folytatták. 
Erről bővebben: Dr Zoran Radivojević, Sankcije zbog neizvršenja ili 
povrede članskih obaveza u praksi OUN, Međunarodna politika, 1995. 
évi 1037. szám, 10-13. oldal. 
Ujedinjene nacije 1945-1995., Međunarodna politika, Službeni glasnik, 
Pravni fakultet, Fakultet političnih nauka, Institut za međunarodnu po
litiku i privredu, Beograd, 1995, 212-213. oldal. 

2 4 A 23-as szám alatti könyv, 242-243. oldal 
2 5 A JSZK-t kizárták az Egészségügyi Világszervezetből. Magyar Szó, 1993. 

május 4., 16. oldal és Távoznia kell a JSZK küldöttségének. Magyar Szó, 
1997. december 6., 2. oldal. 

2 6 A 22-es szám alatti könyv, 303-304. oldal. 
2 7 Međunarodna politika, 1995. évi 1030. szám, 17-18. oldal. 
2 8 A 23-as szám alatti könyv, 283-287. oldal. 
2 9 A 23-as szám alatti könyv, 293-294. oldal. 
3 0 Međunarodna politika, 1995. évi 1037. szám, 18. oldal. 
3 1 Međunarodna politika, 1995. évi 1039-40. szám, 21-22. oldal. 
3 2 Međunarodna politika, 1995. évi 1049. szám, 18. oldal. 
3 3 Međunarodna politika, 1998. évi 1067. szám, 19-21. oldal. 
3 4 Az Európai Unió (EU) 1998. június 24-én befagyasztotta Jugoszlávia és 

Szerbia javait, jövedékeit és járandóságait, majd 1998. június 28-án lé
giforgalmi zárlatot rendelt el Jugoszlávia ellen. 1999. december 6-án 
megjelent azoknak a jugoszláv állampolgároknak a névsora, akiknek 
nem adnak beutazási vízumot az Unió tagállamaiba (Danas, 1999. de
cember 6., 1. és 8. oldal, december 7., 4. oldal, 2000. február 29., 10. 
oldal, 2000. május 24., 2. oldal, 2000. június 10-11., 6. oldal és Magyar 
Szó, 2000. augusztus 11., 1. oldal - a legutóbbi lista mintegy 800 nevet 
tartalmaz). 1999. április 26-án az EU megtiltotta az Unió tagállamaiba 
való belépést a JSZK és Szerbia magas rangú tisztségviselőinek, továbbá 
a rezsimhez közeli személyeknek, és embargót vezetett be a kőolaj-be
hozatalra (Egy év krónikája. Magyar Szó, 2000. március 26., 4. oldal). 
2000. július l-jén nyilvánosságra hozták azoknak a vállalatoknak a lis
táját, amelyekkel az EU tagállamai kapcsolatot létesíthetnek (Fehér lis
ta. Magyar Szó, 2000. július 2., 10. oldal). 

3. AZ ENSZ SZERVEI ÉS SZAKOSÍTOTT INTÉZMÉNYEI 
1 Forrás: http://www.unsystem.org/. Az adatok 2000. május 4-éig vannak 

újítva. 
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2 A világszervezetnek 1991-ben mintegy 14 000 hivatalnoka volt. 

4. FŐTITKÁROK 
1 Alapvető forrás: http://www.un.org/. 
2 Nagy Károly: Nemzetközi jog. Püski, Budapest, 1999, 477-478. oldal. 
3 Madarász Árpád: Marad-e Gáli? Magyar Szó, 1996. szeptember 17., 4. 

oldal. 
4 Magyar Nagylexikon, 9. kötet, Budapest, 1999, 174. oldal. 
5 A 2-es szám alatti mű, 478. oldal. 
6 Hárs Ernő: A nemzetközi szervezetek világa. Gondolat, Budapest, 1982, 

473. oldal. 
7 A 2-es szám alatti mű, 478. oldal. 
8 Ki kicsoda 2000. Greger-Biograf Kiadó, Budapest, 1999, II. kötet, 1750. 

oldal. 
9 Uo., II. kötet, 1272. oldal. 

1 0 Uo., I. kötet, 263-264. oldal. 
1 1 Purger Tibor: Kofi Annan megbékélést és együttműködést sürget. Ma

gyar Szó, 1996. december 19., 3. oldal. 
1 2 Ugyanott. 
1 3 Kofi Annan az egyedüli jelölt a főtitkári tisztségre. Magyar Szó, 1996. 

december 15., 4. oldal. 
1 4 A jó humor, a hidegvér és a józanság megtestesítője. Kofi Annan port

réja, Magyar Szó, 1996. december 15., 4. oldal. 
1 5 Jovan Ćirilov: Anan. Nin, 1996. november 20., 8. oldal. 
1 ft 

A 11-es szám alatti írás. 
5. BÉKEAKCIÓK 

1 Forrás: Peace and Security Section United Nations Department of Pub
lic Information. Az ENSZ nem hivatalos dokumentuma. 

2 Felhasználva a szerző Békefenntartó csapatok Horvátországban (?) cí
mű cikke is. Családi Kör, 1991. november 21., 16-17. oldal. 

3 Az ENSZ fegyveres erőinek bevetésére először a koreai háborúban 
(1950) került sor. Ennek az akciónak a jellege azonban még ma is vita
tott, mivel a döntéshozatalban nem vett részt a Biztonsági Tanács egyik 
állandó tagja (a volt Szovjetunió), és ezért sokan ma is alapokmány-el
lenesnek tartják. Egyébként a szakirodalom szerint az első akcióra, 
amelyben nemzetközi erők vettek részt, a helyzet lecsillapítása és a 
probléma politikai megoldása feltételeinek megteremtése érdekében, 
1897-1899-ben Cipruson került sor, amikor a szigeten ilyen rendeltetés
sel több ország csapatai tartózkodtak. (Lásd: Boris Krivokapić, Leksi
kon međunarodnog prava. Radnička Štampa - Institut za uporedno pra
vo, Beograd, Mirovne operacije, 264. oldal.) 

4 2000. július 28-án megkezdődött az ENSZ ideiglenes békefenntartó erői
nek (UNIFIL) libanoni telepítése is, a korábban Izrael által 22 évig meg
szállva tartott dél-libanoni területeken (Kéksapkások telepítése Dél-Li
banonban. Magyar Szó, 2000. július 29., 2. oldal és Trupe UN ušle a 
bivšu izraelsku okupacionu zonu, Danas, 2000. július 29-30., 7. oldal). 

5 Nagy Károly: Nemzetközi jog. Püski, Budapest, 1999, 461. oldal. 
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6 Az l-es szám alatti forrás. 

6. AZ EMBERISÉG JAVÁRA 
1 Fő forrás: http://www.un.org/: Major Achievements of the United Nati-

ons, The Nobel Peace Prize. 
Nemzetközi jog, szerkesztette dr. Hercegh Géza. Nemzeti Tankönyvki
adó, Budapest, 1993, 244-245. oldal. 

3 Erről bővebben: Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon. Akadémiai Ki
adó, Budapest, 1967, 213. oldal és Boris Krivokapić: Leksikon međuna
rodnog prava. Radnička štampa - Institut za uporedno pravo, Beograd, 
1998, Rezolucija Ujedinjeni za mir, 425. oldal. 

4 Krivokapić, a 3-as szám alatti lexikon, Povelja Ujedinjenih nacija, 359. 
oldal. 

5 Prof. dr Ranko Petković. Ujedinjene nacije 1945-1995. Međunarodna 
politika 1995. évi 1038. száma, 10. oldal. Richárd Holbrooke amerikai 
ENSZ-nagykövet a világszervezet közgyűlésének szakértői bizottsága 
előtt bejelentette: a majdani, megújított BT taglétszámának általa ko
rábban szükségesnek vélt felső küszöbértékét rugalmasan módosítva im
már abba is beleegyezne, hogy az ENSZ-testületnek akár 21-nél több 
tagja legyen (Bővül a BT?, Magyar Szó, 2000. április 4., 2. oldal). 

6 Annán ENSZ-haderő felállítását sürgeti. Magyar Szó, 2000. február 12., 
3. oldal. 

7 Az 5-ös szám alatti cikk, 11. oldal. 
8 Felhasználva a szerző Változó világszervezet című cikke is. Családi Kör, 

1999. október 24., 24. oldal. 

Melléklet 
1 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmánya és a Nemzetközi 

Bíróság Alapszabályai, Egyesült Nemzetek, New York. Kiadta a Tájé
koztatási Főosztály együttműködésben a Magyar ENSZ Társasággal, 
1985, 5-71. oldal. 
Az Egyesült Nemzetek Alapokmányát az Egyesült Nemzeteknek a nem
zetközi szervezet létesítésére összehívott Értekezlete fogadta el 1945. 
június 26-án San Franciscóban. Az Alapokmány 1945. október 24-én 
lépett hatályba. A Nemzetközi Bíróság Alapszabályai az Alapokmány
nak szerves része. 
Az Alapokmány 23., 27. és 61. cikkének módosítását a Közgyűlés 1963. 
december 17-én fogadta el, és 1965. augusztus 31-én lépett hatályba. A 
61. cikk újabb módosítását 1971. december 20-án fogadta el a Közgyűlés, 
és 1973. szeptember 24-én lépett hatályba. A 109. cikk módosítását 
1965. december 20-án fogadta el a Közgyűlés, és 1968. június 12-én lé
pett hatályba. A 23. cikk módosítása a Biztonsági Tanács tagjainak szá
mát 11-ről 15-re növelte. A módosított 27. cikk szerint a Biztonsági Ta
nács határozatait eljárási kérdésekben kilenc tagjának (előzőleg hét) 
igenlő szavazatával hozza, minden más kérdésben tagjainak az összes 
állandó tagok egybevágó szavazatait magában foglaló kilenc (előzőleg 
hét) igenlő szavazatával kell hoznia. 
A 61. cikk módosítása, amely 1965. augusztus 31-én lépett hatályba, a 
Gazdasági és Szociális Tanács tagjainak számát 18-ról 27-re növelte. A 
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cikk további módosítása, amely 1973. szeptember 24-én lépett hatályba, 
a Tanács tagjainak számát 27-ről 54-re növelte. 
A 109. cikk módosítása szerint, amely a cikk első paragrafusára vonat
kozik, a jelen Alapokmány felülvizsgálására, az Egyesült Nemzetek tag
jai általános értekezletet tarthatnak, mégpedig abban az időpontban és 
azon a helyen, amelyet a Közgyűlés tagjainak kétharmados szótöbbsé
gével a Biztonsági Tanács bármely kilenc tagjának (előzőleg hét) szava
zatával meghatároz. A 109. cikk 3. paragrafusa, amely szerint egy ilyen 
értekezlet összehívására vonatkozó javaslatot a Közgyűlés tizedik évi ülés
szakának napirendjére kell tűzni, változatlan maradt. így a paragrafus
nak az a része is, hogy „a Biztonsági Tanács bármely hét tagjának sza
vazatával így határoz", mivel a Biztonsági Tanács és tizedik rendes ülés
szakán a Közgyűlés 1955-ben a paragrafusnak megfelelően cselekedett. 
Az alapokmány elvei az állami kapcsolatok elismert elveivé váltak, 
amint azt az államoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányával össz
hangban levő baráti kapcsolatait és együttműködését szabályzó nemzet
közi jogi elvekről szóló 1970. október 24-ei ENSZ-nyilatkozat 
(2625/XXV.) is megerősítette. A Nyilatkozat nem csupán felsorolja a 
baráti kapcsolatok hét elvét, hanem azok tartalmát részletezi és értel
mezi is (szövege megtalálható Dunay Pál, Kardos Gábor, Kende Tamás 
és Nagy Boldizsár Nemzetközi jogi szerződések és dokumentumok című 
könyvében. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, 31-39. oldal). 
Az ENSZ Alapokmányára hivatkoznak a regionális szervezetek alapító 
okiratai, a katonai-védelmi szerződések és számtalan esetben a kétolda
lú államközi tárgyalások eredményeképpen elfogadott közlemények. 
Az ENSZ Alapokmány elveire támaszkodik az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Konferencia 1975. évi Záróokmánya is, amikor össze
foglalja az államok közötti kapcsolatokat szabályzó tíz elvet, amelyek 
közül hét az ENSZ Alapokmányának 2. cikkében, a nyolcadik (a népek 
önrendelkezési joga) pedig az 1. cikk 2. pontjában került megszövege
zésre. (A helsinki Záróokmány tartalmazza még az emberi jogok és 
alapvető szabadságok tiszteletben tartásának és a nemzetközi kötele
zettségek jóhiszemű teljesítésének elvét. Bővebben erről Nagy Károly: 
Nemzetközi jog. Püski, Budapest, 1999,64-65. oldal és Nemzetközi jog, 
szerkesztette dr. Hercegh Géza. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 
1993, 229-230. oldal.) 
Az l-es szám alatti kiadvány, 73-108. oldal. Az ENSZ Biztonsági Taná
csa 827/1993 sz. határozatával a nemzetközi humanitárius jognak a volt 
Jugoszlávia területén 1991 óta történt súlyos megsértéséért felelős sze
mélyek ellen büntetőeljárás lefolytatása céljából külön nemzetközi bí
róságot hozott létre. A bíróság székhelye ugyancsak Hágában van. Az 
1990-es évek elején a ruandai polgárháborúban elkövetett háborús bűn
cselekmények tetteseinek felelősségre vonására a Biztonsági Tanács 
955/1994 sz. határozatával szintén felállításra került egy nemzetközi bí
róság, amely a tanzániai Arushában működik. 
A római ENSZ-értekezlet részvevői 1998. július 17-én elfogadták a vi
lágszervezetnek a népirtás, a háborús bűncselekmények és az emberiség 
elleni bűntettek kivizsgálására felállítandó állandó Nemzetközi Bünte
tőbíróság (ICC) alapokmányát. 
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