
NEMZETKÖZI ÉLET 

A bioszféra-kutatás új szakasza 

A Nemzetközi Biológiai Program (NBP) első szakaszának (1964—1967) lezárása 
után s a második szakasz (1967—1972) derekán túl egyre inkább az elért eredmé
nyek és az új nemzetközi kutatási programok lehetőségei felé fordul az érdeklődés. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy lehetetlen lesz minden NBP-kutatást hirtelen lezárni az 
1972-es év nyarán, abban az időpontban, amelyet eredetileg a program befejezésére 
kijelöltek. Előreláthatólag csupán néhány nemzeti kutatási terv zárul le akkor, 
mások azonban teljes erővel folynak tovább, és az sem kétséges, hogy jó néhány 
évre lesz még szükség a teljes értékű következtetések levonásához. Ezek a következ
tetések azonban elengedhetetlenül szükségesek az élet megóvására az ember és a 
környezet összhangja érdekében; annak a kérdéskörnek megnyugtató vizsgálatához, 
amelyből a Korunk 1970. évi májusi száma adott ízelítőt. 

Az általános természetvédelem nemzetközi jellegét, világpolitikai jelentőségét 
bizonyítja, hogy számos államközi szervezet — köztük az ENSZ is — fontos fela
datának tartja a munkák megszervezését és összehangolását. 

Az NBP kutatásai közben új fogalmak jelentek meg, mint amilyen a kör
nyezetalakítás, környezetgazdálkodás (Environmental Management), nagy fejlesztési 
tervek serege használja nélkülözhetetlenként az alapvető ökológiai ismereteket mind 
az eredmények tervezése, mind az eredmények kihasználása során. Ebben a vonat
kozásban azonban egy jelentős kérdés vár újabb ellenőrzésre; vajon az ökológia — 
az élővilág és a környezet kölcsönös viszonyát tanulmányozó tudomány — eléggé 
fejlett már ahhoz, hogy jövőnk szempontjából is eredményesen használható vezér
fonalat adjon a természet gazdaságos és ésszerű kihasználásához? Nem véletlen, hogy 
éppen az NBP kutatásai során körvonalazódott, mekkora erőfeszítést követel és fog 
még követelni annak a szakadéknak az áthidalása, mely az ökológiai alapkutatások 
és az alkalmazott ökológia szükségletei között tátong. Csak ennek az űrnek a fel
töltése nyomán, az alkalmazott ökológia mindennapi igényeinek kielégítésével si
kerülhet majd reális és jövőnkkel szemben felelősségteljes környezetgazdálkodást 
kialakítani. 

Az eddigi munkák részeredményei és üteme mutatják, hogy a nemzetközi 
együttműködésre mekkora feladatok várnak az NBP lezárásáig a részprogramok 
értékelésében, az eredmények szintézisében, a fontosabb nemzeti és nemzetközi szer
vezetek munkájának nyomon követésében, az összehangolt kutatás jövőbeli folytonos
ságának biztosításában. 

Az NBP után 
Ma már körvonalazódott az a két fontos nemzetközi szervezet, mely működésbe 

lép az NBP tervezett határidejének befejezése után, s tovább vezeti az NBP idején 
megkezdett környezetbiológiai kutatásokat. Az egyik ezek közül a tudományos kuta-



tás nemzetközi szervezete, az ICSU égisze alatt működő és a környezet kérdésével 
foglalkozó Különbizottság — a SCOPE — (Special Committee on Problems of the 
Environment), a másik viszont közvetlenül az ENSZ és különösen az UNESCO gyám
sága alatt dolgozik majd: a MAB (Man and the Biosphere — Ember és Bioszféra). 

A tervek szerint a SCOPE első, alakuló ülését 1970-ben tartja meg. A MAB 
előkészületei előrehaladottabbak. Az UNESCO 1968 szeptemberében tartott párizsi 
tanácskozása, mely a bioszféra tartalékainak ésszerű kihasználásával és megőrzé
sével, ennek a törekvésnek tudományos alapjaival foglalkozott, már az 1968-as októ
beri UNESCO-közgyűlésre javaslatot terjesztett elő az „Ember és bioszféra" program 
megszervezésére, és felkérte a szervezet vezetőségét, hogy jóváhagyás végett pontos 
terveket terjesszen az 1970-es októberi, XVI. ülésszak elé. A tervezet minél alaposabb 
előkészítése végett megtartott találkozók és tárgyalások közül legjelentősebb az 1969. 
november eleji párizsi találkozó volt, melyen az UNESCO öt munkacsoportot hívott 
össze annak megvitatására, milyen főkérdéseket foglaljanak be az „Ember és bio
szféra" programba. Ekkor fogalmazták meg a nemzetközi együttműködési terveket 
is. Az ezekbe a munkacsoportokba felkért 55 tudományos kutató közül mintegy 
harmincan kiemelkedő szerepet játszottak az NBP nemzetközi kutatásainak meg
szervezésében, így nem meglepő, hogy a körvonalazott terv egy sereg olyan kérdést 
érint, melyek az NBP kutatási feladatai is voltak. Remélhető tehát, hogy az új 
együttműködési tervek keretében lehetőség nyílik a nemzetközi biológiai kutatások 
ígéretes részterületeinek további fejlesztésére. 

Mivel azonban a kutatási keretek megteremtése időt, körültekintést és nem 
utolsósorban anyagi feltételeket követel, valószínűleg elfogadják azt a módosító 
javaslatot, mely a Nemzetközi Biológiai Program részleges meghossabbítását irányozza 
elő. Ez a meghosszabbítás, mely szükség szerint egy-két éves határidő-eltolódást enge
délyez, egyben az NBP adminisztratív szervezetének fokozatos leépítését is előirá
nyozza, mégpedig abban az ütemben, ahogy a SCOPE és a MAB munkálatai kifej
lődnek. 

A program eredményei 

Amint ismeretes, az NBP kutatásai párhuzamos szekciókban folynak. Ilyen 
nemzetközi kutatási körök a szárazföldi életközösségek szervesanyag-termelését, a 
klorofill-asszimiláció kérdéseit, az édesvizek és a tengervizek termelékenységét, az 
emberi alkalmazkodóképességet, a növények géntartalékait, a természetvédelem kér
déseit kutató csoportok. 

A szárazföldi szervesanyag-termelés kérdésköréből kiemelkedik az a hatalmas 
területeket érintő kutatás, mely a sarkvidéki hideg félsivatagok — tundrák — ésszerű 
felhasználásával foglalkozik. Ezeken a területeken különösen fontos fenntartani a 
természetes egyensúlyi állapotokat, hiszen ha az ember kipusztítja a szélsőséges 
életkörülményekhez alkalmazkodott szervezeteket, vagy pedig ésszerűtlenül nagylét
számú rénszarvascsordákkal túlterheli a természetes szervesanyagtermelő életközös
ségeket, gyakran bekövetkezik „a környezet leromlásának végső fázisa", az az 
állapot, melyet a tundra övezetében igen nehéz — vagy éppen lehetetlen — helyre
hozni. Ebben a kérdéskörben külön kutatták a sarkvidéki viszonyokhoz jól alkalmaz
kodott eszkimóknak, ennek a zord környezetben is munkabíró értékes emberfajtá
nak a biológiai és társadalmi problémáit. Megemlítjük az Egyesült Királyság 
„bipoláris botanikai tervét", valamint Nagy-Britannia, Norvégia, az Egyesült Ál
lamok, a Szovjetunió, Svédország, Kanada, Ausztria és Írország külön nemzeti 
tundra-terveit is 



A földi élet alapját a kozmikus energiát megkötő fotoszintézis szolgáltatja. 
A klorofill-asszimiláció kutatása tehát a hallatlanul izgalmas elméleti problémákon 
túl gyakorlati eredményekkel (mesterségesen ellenőrzött, befolyásolt fotoszintetizáló 
rendszerek megteremtésével) kecsegtet. 

A fotoszintetizáló rendszer kifejezés maga is nagyon különböző értelmű. A 
biokémikus és biofizikus fotokémiai és enzimrendszerek, kloroplasztidok és memb
ránok bonyolult együttesét látja benne. A növényélettan kutatója egy sejtet, egy 
levelet vagy éppen az egész növényt tekinti a klorofill-asszimilációt vizsgálva: a 
gyakorlati mezőgazdász számára egy faj vagy fajta együttese vagy éppen egy mezőt 
borító vegetáció fajtömege jelenti a fotoszíntetizáló rendszert. Így ezeknek a rend
szereknek sok jellemzőjük van, melyek közül egyeseket laboratóriumban, másokat 
terepen kell és lehet vizsgálni. 

Az NBP keretében napjainkban elsősorban olyan kísérleti és matematikai 
modellek kidolgozására törekednek, melyek hozzásegítenek a növényi szervesanyag
termelés törvényszerűségeinek pontosabb megértéséhez, azoknak a törvényszerűsé
geknek feltárásához, amelyek — természetes körülmények között vagy a mezőgaz
dasági művelés során — a folyamatot meghatározzák. Ezeknek a törvényeknek az 
ismerete egyben ígéret gazdagabb és jobb minőségű termések elérésére. 

A Fotoszintetikus Folyamatok Elméleti Alapjaival és Optimizálásával foglal
kozó moszkvai NBP-ülésszak végkövetkeztetéseként (1969. szeptember 23—29) A. A. 
Nyikiforovics, a szervezőbizottság elnöke, ismételten hangsúlyozta, hogy a bioszféra 
csak kis százalékát hasznosítja a beeső napfényenergiának és ugyancsak kis száza
lékát annak az energiamennyiségnek, amely — elméletileg — hasznosítható. Felvil
lantotta azt az egyébként még mindig elég távolinak tűnő lehetőséget, hogy a 
molekuláris biológia és biokémia új eredményei megteremthetik az alapokat a 
növények alapszerkezeteinek, a fotoszintetizáló rendszer elemeinek módosításához. 
Hangot adott annak a véleményének, mely szerint a növényi klorofill-asszimiláció 
hatásfokának növelése még felmérhetetlen lehetőségeket tartogat. 

Ehhez a problémakörhöz — az elsődleges szervesanyag-termelés hatásfokának 
növeléséhez — kapcsolódik a növényi géntartalékok felkutatása és felmérése, egy 
másik nagy NBP-feladat is. 

Mintegy negyven évvel ezelőtt mutatta ki N. J. Vavilov orosz genetikus ter
mesztett növényeink genetikai változékonyságának főbb központjait Földünkön. Azóta 
egyre világosabb, hogy valóságos genetikai kincstárak halmozódtak fel az ősi kultú
rákat őrző vidékeken. A genetikai változékonyság földrajzi eloszlásának ténye füg
getlen attól a vitatott és másodrendű elméleti kérdéstől, hogy a genetikai válto
zékonyság-e az oka a kultúrák elterjedésének, vagy a mezőgazdasági művelés okozta-e 
a változékonyságot. 

Az említett területek — a termesztett növények géncentrumai — a mai napig 
sincsenek kellően feltárva a modern nemesítő módszerek előtt, bár ezeknek a 
„természetes csíraplazma-gyűjteményeknek" hatalmas értéke lehet a nemesítők szá
mára. Ezen a ponton az NBP a lehető legmesszebbmenően együttműködik a FAO-
val (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete). Külön figyelmet szentel 
a primitív termesztett növények genetikai tartalékainak felbecsüléséhez, felkuta
tásához, felhasználásához és megőrzéséhez szükséges biológiai alapkérdéseknek, nem 
feledkezve meg a termesztett növények vad fajrokonairól és a velük együtt előfor
duló gyomnövényekről sem. 

Ugyancsak ennek a két nemzetközi szervezetnek együttes működése nyomán 
alakultak ki azok a tervek s keltek útra azok az expedíciók, amelyek felkutatják és 



összegyűjtik a fellelhető tartalékokat, s jöttek létre azok az intézetek, melyek új 
utakat törnek a növényi géntartalékok felhasználásában és megőrzésében. 

Ehhez a kérdéshez kapcsolódva dr. H. A. Boerma, a FAO vezérigazgatója 
külön hangsúlyozta, hogy az ősi növényfajták genetikai tartalékainak felkutatása 
csak a kezdet kezdetén tart, ezen a téren különösen nagy feladat hárul a fejlődésben 
levő országokra, melyek területén az említett géntartalékok nagy százaléka található. 
Kiemelte, hogy ezeknek a tartalékoknak az elvesztése vagy tönkretétele hanyagság 
vagy szűk látókörű haszonszempontú tervek miatt felbecsülhetetlen veszteség volna 
az összemberiség számára. Ezért az 1970 áprilisában tartott római FAO-kongresszus 
gyakorlati intézkedéseket is elhatározott a géntartalékok felmérésének meggyorsítá
sára, és további együttműködést irányzott elő az NBP-vel, ezen a ponton is felvil
lantva a folyamatos nemzetközi bioszférakutatás lehetőségét. 

Meg kell még röviden említenünk azokat a törekvéseket, melyeket a Nemzet
közi Biológiai Program a Föld hidroszférájával kapcsolatban követ. Az édesvizek 
szervesanyag-termelését érintő hidrobiológiai kutatások a kevéssé ismert területek 
hidrobiológiai felmérését és a vízi élettérben uralkodó trofikus szintek (táplálkozási 
törvényszerűségek) feltárását, valamint azoknak a kérdéseknek a körvonalazását 
tűzték ki célul, melyekben tudományos ismereteink ma még alapvetően hiányosak. 
Viszonylag szerény eredményeket mutatott fel a nemzetközi összefogás a tengerkuta
tás területén; a szűkszavú, szinte szégyenkező közléseket olvasva az a benyomásunk, 
hogy ebben a nagy haszonnal kecsegtető régióban az államok — önző haszonszem
pontból — vonakodnak az együttműködéstől. Mindössze a tengerek egyre fokozódó 
szennyeződésének nemzetközi kutatása lendült fel lényegesen a program során: 
hogyan lehet és kell gazdálkodni a tengeri környezettel, milyen ennek a környezetnek 
a „teherbírása" a szennyeződésekkel szemben, és milyen hatása van az ipari szeny-
nyeződéseknek a tengeri szervezetek mennyiségi és minőségi ingadozására, a tenger 
szervesanyag-termelésére. 

A természetvédelmi szekció keretében ugyancsak a tengeri környezethez kap
csolódik az UNESCO-val egyetértésben hozott határozat, mely kiemeli a viszonylag 
zavartalan és lakatlan óceáni szigetek hatásos védelmének sürgető szükségességét, 
annak az igénynek gyors valóra váltását, hogy ezek a szigetek a jövő környezet
kutatásának és biológiai vizsgálatainak nagy szabadtéri laboratóriumai lehessenek. 

Az NBP — az Egészségügyi Világszervezet munkáját is érintő — célkitűzései 
az ember növekedésének és fejlődésének, az emberfajták, népcsoportok genetikai 
szerkezetének, fizikai és szellemi alkalmasságának, környezethez való viszonyának, 
a nagy magasságokhoz, hideg, tropikus vagy sivatagi éghajlathoz, az elszigeteltséghez 
vagy a falusi környezethez való alkalmazkodás képességének vizsgálata. E kutatások 
eredménye, mely szintén a két jövőbeli szervezet, a SCOPE és a MAB munkájába 
torkollik, értékes adatokat szolgáltat majd az emberi alkalmazkodóképesség felmé
réséhez, jövőnk nemzetközi együttműködésen alapuló megtervezéséhez. 

I f j . Szabó T. At t i la 



Az államok baráti kapcsolatainak 
és együttműködésének nemzetközi elvei 

A KÖZGYŰLÉS 
ISMÉT HITET TÉVE arról, hogy a béke és a nemzetközi biztonság fenntartása, 

a baráti kapcsolatok és az együttműködés fejlesztése a nemzetek között, az alapok
mány előírásai szerint az Egyesült Nemzetek alapvető céljai közé tartozik, 

EMLÉKEZTETVE az Egyesült Nemzetek népeinek azon elhatározására, hogy a 
jószomszédság szellemében türelmet gyakorolnak és egymással békességben élnek, 

TUDATÁBAN annak, hogy mi sem fontosabb, mint a szabadságon, egyenlősé
gen, igazságosságon és az alapvető emberi jogok tiszteletén alapuló nemzetközi 
béke fenntartása és megszilárdítása, és mint a baráti kapcsolatok kifejlesztése a né
pek között, bármilyen is politikai, gazdasági és társadalmi rendszereik különböző
sége vagy fejlettségének szintje, 

TUDATÁBAN egyszersmind az ENSZ Alapokmánya elsőrendű fontosságának 
abban, hogy a jog elsőbbsége a nemzetek között megerősödjék, 

ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy az államok baráti kapcsolataira és 
együttműködésére vonatkozó nemzetközi elvek szigorú tiszteletben tartása és az 
Alapokmánynak megfelelően az államok által vállalt kötelezettségek jóhiszemű tel
jesítése a béke és nemzetközi biztonság fenntartása, valamint az Egyesült Nemzetek 
többi céljainak megvalósítása tekintetében a legnagyobb jelentőségű, 

MEGGYŐZŐDVE arról, hogy a nagy politikai, gazdasági és társadalmi vál
tozások és a tudományos haladás következtében, amelyekre az ENSZ Alapokmá
nyának elfogadása óta világszerte sor került, ezen elvek jelentősége és hatékonyabb 
alkalmazásuk szükségessége az államok magatartásában még inkább fokozódott, 

EMLÉKEZTETVE arra az állandósult elvre, amelynek értelmében a légkörön 
kívüli térséget, beleértve a Holdat és a többi égitestet, sem a szuverenitás kinyi
latkoztatásával, sem használattal vagy foglalással, sem pedig más úton nem lehet 
nemzeti elsajátítás tárgyává tenni, és tudatában annak, hogy az Egyesült Nemzetek 
jelenleg vizsgálat alatt tartja egyéb alkalmas rendelkezések azonos szellemben tör
ténő kidolgozásának kérdését is, 

ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy az államok azon kötelezettségének 
szigorú tiszteletben tartása, hogy a más államok belügyeibe való beavatkozástól tar
tózkodjanak, oly lényeges feltétel, amelynek teljesítése elengedhetetlen ahhoz, hogy 
a nemzetek egymással békében élhessenek, mert a beavatkozás gyakorlata, bármi
lyen formában jelentkezzék is, amellett, hogy sérti az ENSZ Alapokmányának szelle
mét és betűjét, oly helyzeteket teremt, amelyek veszélyeztetik a nemzetközi békét 
és biztonságot, 

EMLÉKEZTETVE az államok azon kötelezettségére, hogy nemzetközi kap
csolataikban tartózkodjanak a katonai, politikai, gazdasági vagy más természetű 
kényszer alkalmazásától valamely állam politikai függetlensége vagy területi ép
sége ellen, 

ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy lényeges az, hogy nemzetközi kapcso
lataikban az összes államok tartózkodjanak az erővel való fenyegetéstől vagy az erő 
alkalmazásától akár valamely állam területi épsége vagy politikai függetlensége 
ellen, akár bármely más, az Egyesült Nemzetek céljaival összeegyeztethetetlen 
módon, 



ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy nemkülönben lényeges az, hogy nem
zetközi viszályaikat az összes államok békés eszközökkel, az Alapokmánynak meg
felelően oldják meg, 

ISMÉT HANGSÚLYOZVA, az Alapokmánynak megfelelően, a szuverén egyen
lőség alapvető fontosságát és kiemelve azt, hogy az Egyesült Nemzetek céljai csakis 
úgy valósíthatók meg, ha az államok szuverén egyenlőséget élveznek, és nemzetközi 
kapcsolataikban teljes mértékben alkalmazkodnak ennek az elvnek a követelmé
nyeihez, 

ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy a népek idegen elnyomás, uralom vagy 
kizsákmányolás alá vetése a nemzetközi béke és biztonság megvalósításának ere
dendő akadálya, 

ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy a népek jogegyenlőségének és önrendel
kezési jogának elve jelentős hozzájárulás a jelenkori nemzetközi joghoz, és hogy 
annak tényleges alkalmazása a legnagyobb jelentőségű a szuverén egyenlőség tisz
teletben tartásán alapuló államok baráti kapcsolatainak előmozdítása szempont
jából, 

ABBAN A MEGGYŐZŐDÉSBEN, hogy — következésképpen — valamely állam 
vagy valamely ország nemzeti egységének vagy területi épségének részben vagy 
egészben való megbontására, illetve politikai függetlenségének csorbítására irányuló 
bármilyen kísérlet összeférhetetlen az Alapokmány céljaival és elveivel, 

FIGYELEMBE VÉVE az Alapokmány rendelkezéseit teljes egységükben és 
szem előtt tartva az ENSZ illetékes szervei által elfogadott és ide vonatkozó 
ajánlásokat, amelyek ezen elvek tartalmával kapcsolatosak, 

ATTÓL A MEGGYŐZŐDÉSTŐL VEZETTETVE, hogy az alább felsorolt elvek 
fokozatos továbbfejlesztése és kodifikálása: 

a) az az elv, amelynek értelmében az államoknak nemzetközi kapcsolataikban 
tartózkodniuk kell attól, hogy erővel való fenyegetéshez vagy erő alkalmazásához 
folyamodjanak akár valamely állam területi épsége vagy politikai függetlensége 
ellen, akár bármely egyéb, az Egyesült Nemzetek céljaival összeférhetetlen módon; 

b) az az elv, amelynek értelmében az államoknak békés eszközökkel úgy kell 
megoldaniuk nemzetközi viszályaikat, hogy a nemzetközi békét és biztonságot, vala
mint az igazságosságot ne veszélyeztessék; 

c) az Alapokmánynak megfelelően a más állam nemzeti hatáskörébe tartozó 
ügyekbe való be nem avatkozás kötelezettsége; 

d) az államok azon kötelessége, hogy egymással az Alapokmánynak megfelelően 
együttműködjenek ; 

e) a népek jogegyenlőségének és önrendelkezésének elve; 
f) az államok szuverén egyenlőségének elve; 
g) az az elv, amelynek értelmében az államoknak jóhiszeműen teljesíteniük 

kell az Alapokmánynak megfelelően vállalt kötelezettségeiket; 
abból a célból, hogy hatékonyabb alkalmazásuk a nemzetközi közösségben biz

tosított legyen, az Egyesült Nemzetek céljainak megvalósításához hozzájárulna, 
MIUTÁN MEGVIZSGÁLTA a nemzetközi jognak az államok baráti kapcsola

taira és együttműködésére vonatkozó elveit, 
ÜNNEPÉLYESEN KINYILATKOZTATJA a következő elveket: 
AZT AZ ELVET, AMELYNEK ÉRTELMÉBEN AZ ÁLLAMOKNAK NEMZET

KÖZI KAPCSOLATAIKBAN TARTÓZKODNIUK KELL ATTÓL, HOGY ERŐVEL 
VALÓ FENYEGETÉSHEZ VAGY ERŐ ALKALMAZÁSÁHOZ FOLYAMODJANAK 
AKAR VALAMELY ÁLLAM TERÜLETI ÉPSÉGE VAGY POLITIKAI FÜGGET-



LENSÉGE ELLEN, A K Á R BÁRMELY EGYÉB, AZ EGYESÜLT NEMZÉTEK 
C É L J A I V A L ÖSSZEFÉRHETETLEN MÓDON. 

Minden ál lamnak kötelessége, hogy nemzetközi kapcsolataiban tartózkodjék at
tól , hogy erővel való fenyegetéshez vagy erő alkalmazásához folyamodjék akár va
lamely á l lam terület i épsége vagy pol i t ika i függetlensége ellen, akár bármely egyéb, 
az Egyesült Nemzetek céljaival összeférhetetlen módon. Az erővel való fenyegetés
nek vagy az erő alkalmazásának i lyen esetei sértik a nemzetközi jogot, valamint 
az Egyesült Nemzetek Alapokmányát, és ezeket sohasem ke l l a nemzetközi kérdé
sek megoldásának eszközeként felhasználni. 

A támadó háború bűntett a béke ellen, és k ivá l t ja a nemzetközi jognak meg
felelő felelősséget. 

Az Egyesült Nemzetek céljai és alapelvei értelmében az ál lamok kötelesek tar
tózkodni a támadó háborút szolgáló minden hírveréstől. 

Minden ál lam köteles tartózkodni attól, hogy valamely másik á l lam nemzet
közi határainak megsértésére vagy a nemzetközi viszályok — beleértve a területi 
viszályokat és az ál lamok határaival kapcsolatos kérdéseket is — elintézésének esz
közeként az erővel való fenyegetéshez vagy az erő alkalmazásához folyamodjék. 

Hasonlóképpen, minden ál lamnak kötelessége tartózkodni attól , hogy erő a lkal 
mazásához folyamodva megsértse a nemzetközi demarkációs vonalakat, min t ami 
lyenek a fegyverszüneti vonalak, amelyeket olyan nemzetközi megállapítással von
tak meg, amelyekben az i l lető ál lam félként szerepel, vagy amelyet ennek más 
meggondolásból ke l l betartania. Az előző rendelkezés nem értelmezhető úgy, mintha 
az megváltoztathatná az érdekelt felek helyzetét ezen vonalak statútumához és ha
tályaihoz képest, úgy amint ezeket a rá juk alkalmazandó különös jogrend meghatá
rozza, vagy pedig mintha módosíthatná e vonalak ideiglenes jellegét. 

Az ál lamok kötelesek tartózkodni az olyan represszáliáktól, amelyek erő a l 
kalmazásával járnak. 

Minden ál lam köteles tartózkodni minden olyan kényszerítő intézkedéstől, 
amely megfosztaná a népek egyenjogúságára és önrendelkezési jogára vonatkozó elv 
tartalmában megjelölt népeket az önrendelkezés, a szabadság és a függetlenség jo
gától. 

Minden ál lam köteles tartózkodni olyan irreguláris erők, felfegyverzett vagy zsol
dos bandák szervezésétől vagy szervezésének támogatásától, amelyeknek célja más 
ál lam területén végrehajtandó vállalkozásokra i rányul . 

Minden ál lam köteles tartózkodni polgárháború vagy terrorcselekmények szerve
zésétől és bátorításától más ál lam területén, ezeknek támogatásától vagy az ezekben 
való részvételtől, nemkülönben a saját területén szervezett olyan tevékenységek 
megtűrésétől, amelyek i lyen cselekmények elkövetését célozzák, ha a jelen paragra
fusban megjelölt cselekmények erővel való fenyegetéssel vagy erő alkalmazásával 
járnak. 

Az ál lam területe nem tehető katonai megszállás tárgyává az Alapokmány 
rendelkezéseivel ellentétes erő-alkalmazás következtében. Az ál lam területe nem 
válhat erővel való fenyegetés vagy erő alkalmazása következtében más ál lam szer
zésének tárgyává. Nem ismerhető el törvényesnek semmiféle területszerzés, amelyet 
erővel való fenyegetéssel vagy erő alkalmazásával értek el. Az előző rendelkezések 
egyikét sem lehet úgy értelmezni, mintha az érintené 

a) az Alapokmány vagy az Alapokmány jogrendjét megelőző és a nemzet
közi jog értelmében érvényben levő bármely nemzetközi megállapodás rendelke
zéseit; 

b) a Biztonsági Tanács Alapokmány-adta jogait. 



Minden államnak jóhiszemű tárgyalásokat ke l l folytatnia avégett, hogy miha
marabb sor kerü l jön a hatékony nemzetközi ellenőrzés alá helyezett egyetemes, 
általános és teljes leszerelési egyezmény megkötésére, és erőfeszítéseket ke l l tennie 
arra vonatkozólag, hogy megfelelő intézkedések történjenek a nemzetközi feszültség 
enyhítésére és az ál lamok közötti bizalom megerősítésére. 

Minden ál lamnak jóhiszeműen teljesíteni ke l l a nemzetközi jog elveiből és 
általánosan elismert szabályaiból a nemzetközi béke és biztonság fenntartása tekin
tetében reá háruló kötelezettségeket, és erőfeszítéseket ke l l tennie az Egyesült Nem
zetek biztonsági rendszerének hatékonyabbá tételéért. 

Az előző paragrafusok egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mintha 
valamelyest is tágítaná vagy szűkítené az Alapokmány azon rendelkezéseinek alkal 
mazási körét, amelyek az erő kifejtésének jogos eseteire vonatkoznak. 

A Z T AZ ELVET, A M E L Y N E K ÉRTELMÉBEN AZ Á L L A M O K N A K BÉ
KÉS ESZKÖZÖKKEL ÚGY K E L L M E G O L D A N I U K NEMZETKÖZI V I S Z Á L Y A I 
K A T , HOGY A NEMZETKÖZI BÉKÉT ÉS BIZTONSAGOT, V A L A M I N T AZ I G A Z 
SÁGOSSÁGOT NE VESZÉLYEZTESSÉK. 

Minden ál lamnak, békés eszközökkel, úgy ke l l megoldania nemzetközi viszá
lyait , hogy a nemzetközi békét és biztonságot, valamint az igazságosságot ne ve
szélyeztesse. 

Következésképpen az ál lamoknak nemzetközi viszályaik gyors és méltányos 
megoldására kel l törekedniük tárgyalások, vizsgálatok, közvetítés, békéltetés, dön
tőbíráskodás, bírói megoldás, regionális szervezethez vagy megállapodáshoz való 
folyamodás út ján vagy más, ál taluk választott, békés eszközök felhasználásával. 
Megoldásra törekedve, a feleknek meg kel l ál lapodniuk azon békés eszközökre 
vonatkozólag, amelyek a viszály körülményeihez és természetéhez képest megfelelő
nek mutatkoznak. 

Valamely nemzetközi viszály felei abban az esetben, amikor az említett békés 
eszközök alkalmazásával nem tudtak megoldásra j u tn i , kötelesek, más békés eszkö
zök igénybevételével, amelyek tekintetében egyezségre jutot tak, fo ly tatn i a viszály 
rendezésére irányuló törekvéseiket. 

A nemzetközi viszályban félként szereplő ál lamoknak csakúgy, min t a többi 
ál lamnak is, tartózkodniuk ke l l minden olyan cselekménytől, amely a helyzet sú
lyosbításához vezethetne, hogy ekképpen a nemzetközi béke és biztonság veszélyez
tetését elkerül jék, és eljárásukban az Egyesült Nemzetek céljaihoz és elveihez kel l 
igazodniuk. 

A nemzetközi viszályokat az ál lamok szuverén egyenlősége alapján és az 
eszközök közötti szabad választás elvének megfelelően ke l l megoldani. A megoldás 
valamely eljárásának igénybevétele vagy az i lyen eljárás szabad elhatározással 
történő elfogadása az ál lamok részéről olyan viszály esetén, amelyben maguk is 
félként szerepelnek, vagy olyan viszályra vonatkozólag, amelyben a jövőben felekké 
válhatnak, nem tekinthető összeférhetetlennek a szuverén egyenlőséggel. 

Az előző paragrafusok egyetlen rendelkezése sem sérti az Alapokmány ide 
vonatkozó rendelkezéseit, különösen azokat nem, amelyek a nemzetközi viszályok 
békés rendezésével kapcsolatosak, s velük szemben kivételt sem képez. 

A BE N E M A V A T K O Z Á S KÖTELEZETTSÉGÉNEK ELVÉT O L Y A N ÜGYEK 
ESETÉN, A M E L Y E K AZ A L A P O K M Á N Y ÉRTELMÉBEN V A L A M E L Y Á L L A M 
NEMZETI HATÁSKÖRÉBE TARTOZNAK. 

Egyetlen ál lamnak vagy államcsoportnak sincs joga arra, hogy közvetlenül 
vagy közvetve, bármilyen indok alapján is, beavatkozzék egy másik ál lam bel- vagy 
külügyeibe. Következésképpen nemcsak a fegyveres beavatkozás, hanem az ál lam 



személyisége vagy annak pol i t ika i , gazdasági és kul turál is elemei ellen irányuló 
beleszólási igény minden formája és mindennemű fenyegetés is ellentétben á l l a 
nemzetközi joggal. 

Egyetlen á l lam sem alkalmazhat gazdasági, pol i t ika i vagy bármely más termé
szetű intézkedéseket, és ilyenek felhasználására nem bátoríthat oly célzattal, hogy 
egy másik államot szuverén jogai gyakorlásának alárendelésére kényszerítsen és 
hogy ennek rovására magának bármiféle előnyt biztosítson. Ugyancsak tartózkodnia 
kel l minden ál lamnak az olyan fegyveres felforgató vagy terrorcselekmények szer
vezésétől, támogatásától, az azokra való bujtogatástól, pénzelésüktől, bátorításuktól 
vagy megtűrésüktől, amelyek egy másik ál lam rendjének erőszakos megváltoztatá
sára i rányulnak, valamint attól is, hogy beavatkozzék egy másik ál lam belső 
harcaiba. 

Az erőszak alkalmazása oly célzattal, hogy a népeket nemzeti azonosságuktól 
megfosszák, ezek elidegeníthetetlen jogainak és a be nem avatkozás elvének meg
sértését je lent i . 

Minden ál lamnak elidegeníthetetlen joga, hogy más államok beavatkozásának 
bármely formájától mentesen megválassza pol i t ika i , gazdasági, társadalmi és k u l 
turál is rendszerét. 

Az előző bekezdésekből semmi sem vezethet olyan értelmezéshez, hogy az Alap
okmánynak a nemzetközi béke és biztonság fenntartására vonatkozó rendelkezései 
változást szenvedtek. 

AZ ÁLLAMOK AZON KÖTELESÉGE, HOGY EGYMÁSSAL AZ ALAPOKMÁNYNAK MEGFELELŐEN EGYÜTTMŰKÖDJENEK. 

Az államok, akármilyen is a pol i t ika i , gazdasági és társadalmi rendszerük 
között mutatkozó különbség, kötelesek egymással a nemzetközi kapcsolatok kü lön
böző területein együttműködni a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint 
a nemzetközi haladás és gazdasági stabilitás, a nemzetek általános jóléte és az 
említett különbözőségen alapuló diszkriminációktól mentes nemzetközi együttmű
ködés előmozdítása végett. 

E célból: 
a) az ál lamoknak egymással együtt ke l l működniük a nemzetközi béke és 

biztonság fenntartása érdekében; 
b) az ál lamoknak együtt ke l l működniük az emberi jogok és a mindenki t 

megillető alapvető szabadságok egyetemes tiszteletben tartásának és alkalmazásá
nak, valamint a fa j i megkülönböztetés és a vallási türelmetlenség minden formája 
kiküszöbölésének érdekében; 

c) az ál lamoknak gazdasági, társadalmi, kul turál is , műszaki és kereskedelmi 
téren jelentkező nemzetközi kapcsolataikban a szuverén egyenlőség és a be nem 
avatkozás elveihez ke l l igazodniuk; 

d) az Egyesült Nemzetek tagállamainak kötelességük, egyenként és együttesen, 
az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttműködésben, az Alapokmány ide vonat
kozó rendelkezéseinek megfelelő tevékenység kifejtése. 

Az ál lamoknak együtt ke l l működniük gazdasági, társadalmi, művelődési téren 
csakúgy, min t a tudomány és technika terén, és támogatniuk ke l l a művelődés és 
az oktatás haladását világszerte. Az ál lamoknak egyesíteniük kel l erőfeszítéseiket 
avégett, hogy az egész vi lágon és különösen a fejlődésben levő országokban elő
mozdítsák a gazdasági fejlődést. 

A NÉPEK EGYENJOGÚSÁGÁNAK ÉS ÖNRENDELKEZÉSI J O G Á N A K 
ELVE. 



A népek egyenjogúságának és önrendelkezési jogának elve — mint az Alapok
mány szentesítette elv — értelmében minden népet megil let az a jog, hogy teljesen 
szabadon és minden külső beavatkozástól mentesen meghatározza a maga pol i t ikai 
statútumát, és hogy a gazdasági, társadalmi és kul turál is fejlődésben a maga út ját 
jár ja, egyszersmind valamennyi országnak kötelessége ezt a jogot, az Alapokmány 
rendelkezéseinek megfelelően, tiszteletben tartani. 

Minden államnak kötelessége, más ál lamokkal együtt vagy külön-külön, az 
Alapokmány rendelkezéseinek megfelelően, megvalósuláshoz segíteni a népek egyen
jogúságának és önrendelkezési jogának elvét és támogatni az Egyesült Nemzetek 
Szervezetét abban, hogy az Alapokmányból ezen elv alkalmazása tekintetében reá 
háruló felelősségének eleget tegyen s hogy evégből: 

a) egyengesse az ál lamok közötti baráti kapcsolatokat és együttműködést; 
b) haladék nélkül vessen véget a gyarmati uralomnak, kellő módon szem előtt 

tartva az érdekelt népek szabadon kinyi lvánítot t akaratát; figyelembe véve, hogy 
a népek idegen elnyomás, uralom vagy kizsákmányolás alá vetésének ténye nem
csak ezen elv megsértését je lent i , hanem az alapvető emberi jogok megtagadását 
is, s min t i lyen, ellenkezik az Egyesült Nemzetek Alapokmányával. 

Minden államnak kötelessége, hogy más ál lamokkal együtt vagy külön-külön, 
az Alapokmánynak megfelelően, előmozdítsa az emberi jogok és alapvető szabad
ságok egyetemes és tényleges tiszteletben tartását. 

A szuverén és független ál lammá alakulás, a szabad társulás vagy egyesülés 
egy független ál lammal vagy bármely más, szabadon elhatározott pol i t ikai statútum 
megszerzése valamely nép által az i l lető nép eszközeinek tekintendők, amelyekkel 
önrendelkezési jogát gyakorolja. 

Minden ál lamnak kötelessége, hogy tartózkodjék minden olyan kényszerítő 
cselekménytől, amellyel a szóban forgó elv kapcsán az említett népeket megfosztaná 
jogaiktól. Amennyiben ezek a népek az i lyen kényszerítő cselekményekkel szem-
beszállnak és azoknak ellenállnak — önrendelkezési joguk gyakorlásaként —, megi l 
let i őket az a jog, hogy az ENSZ Alapokmánya céljainak és elveinek megfelelően 
támogatást keressenek és abban részesüljenek. 

Valamely gyarmat területeinek és az önkormányzattal nem rendelkező terüle
teknek, az Alapokmány értelmében, az őket igazgató ál lam területétől elkülönített 
és attól különböző statútuma van; ez az Alapokmányra támaszkodó, elkülönített és 
megkülönböztetett statútum addig van érvényben, amíg a gyarmat, i l letve az önkor
mányzattal nem rendelkező terület népe, az ENSZ Alapokmányának és különösen 
az abban foglalt céloknak és elveknek megfelelően, nem gyakorolja önrendelke
zési jogát. 

Az előző paragrafusok egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mintha 
engedélyezné vagy bátorítaná azt az akciót, bármiben is á l l jon az, amely egy olyan 
szuverén és független á l lam feldarabolását eredményezné vagy annak terület i épsé
gét, i l letve pol i t ika i egységét veszélyeztetné, amely a jogegyenlőség és az önrendel
kezés elvéhez igazodik, és amelynek olyan kormánya van, amely a területén élő 
nép összességét fa j i , vallási vagy színbeli megkülönböztetés nélkül képviseli. 

Minden ál lamnak tartózkodnia kel l minden olyan akciótól, amely arra i rányul , 
hogy egy másik ál lam vagy ország nemzeti egységét és terület i épségét részben 
vagy egészben megbontsa. 

AZ ÁLLAMOK SZUVERÉN EGYENLŐSÉGÉNEK ELVE. 
Az összes államokat megi l let i a szuverén egyenjogúság. Az ál lamok jogai és 

kötelezettségei egyenlők, s ők, függetlenül a közöttük fennálló gazdasági, társadalmi, 
pol i t ika i vagy más természetű különbségektől, a nemzetközi közösség egyenlő tagjai. 



A szuverén egyenjogúság különösen a következő elemeket tartalmazza: 
a) az államok jogi szempontból egyenlők; 
b) minden államot megilletik a teljes szuverenitással járó jogok; 
c) minden államnak kötelessége tiszteletben tartani a többi állam szemé

lyiségét; 
d) az állam területi épsége és politikai függetlensége sérthetetlen; 
e) minden államot megillet az a jog, hogy szabadon megválassza és fejlessze 

politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális rendszerét; 
f) minden államnak kötelessége, hogy teljes mértékben és jóhiszeműen telje

sítse nemzetközi kötelezettségeit és a többi állammal békében éljen. 
AZ AZ ELV, AMELYNEK ÉRTELMÉBEN AZ ÁLLAMOKNAK JÓHISZE

MŰEN TELJESÍTENIÜK KELL AZ ALAPOKMÁNYNAK MEGFELELŐEN VÁL
LALT KÖTELEZETTSÉGEIKET. 

Minden államnak kötelessége, hogy az Alapokmánynak megfelelően vállalt 
kötelezettségeit jóhiszeműen teljesítse. 

Minden államnak kötelessége, hogy jóhiszeműen teljesítse azokat a kötelezett
ségeket, amelyek a nemzetközi jog általánosan elismert elvei és szabályai követ
keztében reá hárulnak. 

Minden államnak kötelessége, hogy jóhiszeműen teljesítse azokat a kötelezett
ségeket, amelyek a nemzetközi jog általánosan elismert elveinek és szabályainak 
megfelelő nemzetközi megállapodásokból reá hárulnak. 

A nemzetközi megállapodásokból származó kötelezettségek és az Egyesült Nem
zetek tagállamainak az Alapokmány által előírt kötelezettségei között felmerült 
összeütközés esetén ez utóbbiak részesülnek előnyben. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
KIJELENTJÜK, hogy: 
értelmezésük és alkalmazásuk során a fennebbi elvek egymásba kapcsolódnak, 

és mindegyik alapelvet a többiekkel való összefüggésében kell értelmezni. 
A jelen Nyilatkozat egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, mintha az 

bármiképpen is érintené az Alapokmány rendelkezéseit vagy az Alapokmány által 
a tagállamok részére megállapított jogokat és kötelezettségeket, vagy pedig az 
Alapokmány által a népek részére megállapított jogokat, szem előtt tartva e jogok 
megfogalmazását a jelen Nyilatkozatban is. 

HASONLÓKÉPPEN KIJELENTJÜK, hogy: 
az Alapokmánynak a jelen Nyilatkozatba foglalt elvei a nemzetközi jognak 

alapelvei, s mint ilyenek arra indíttatják az államokat, hogy nemzetközi magatartá
sukat ezekhez az elvekhez igazítsák, és hogy kölcsönös kapcsolataikat az említett 
elvek szigorú tiszteletben tartása alapján fejlesszék ki. 

SZABÓ PÁL ENDRE fordítása 

Az ENSZ jubileumi ülésszaka egyik általános nyilatkozatának tervezete. 


