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Глава I.  Нов век, нови предизвикателства 

1. Настъпването на новото хилядолетие е повод за честване и размишления. 

2. Светът наистина честваше настъпването на Новата година, когато часовникът започна да 

отброява полунощ на 31 декември в един часови пояс, после в  друг, започвайки от 

Кирибати и Фиджи, продължавайки на запад по земното кълбо до Самоа. В празненствата 



участваха представители на всички култури, а не само народи, за които смяната на 

хилядолетието, както може да се предположи, имаше голямо значение. Великата китайска 

стена и Пирамидите на Гиза, бяха така ярко осветени, както и пл. „Яслите” във Витлеем и 

пл. „Св.Петър” в Рим; Токио, Джакарта и Делхи се присъединиха към Сидни, Москва, 

Париж, Ню Йорк, Рио де Жанейро и стотици други градове, които бяха домакини на 

тържествата по повод хилядолетието. Детските лица отразяваха светлината на свещите от 

Шпицберген в Норвегия до остров Роббен в  Южна Африка. В продължение на 24 часа 

семейството на човешката раса чества своето единство, като демонстрира по 

безпрецедентен начин своето богато разнообразие.  

3. Срещата на най-високо равнище, посветена на Хилядолетието, предоставя възможност за 

размишление. Общото събрание свика тази среща на държавните и правителствени глави, 

за да разгледат ролята на Организацията на обединените нации в 21-ви век. Както самото 

събитие, така и темата за обсъждане изискват от нас да се откъснем от днешния ден и да 

разгледаме състоянието на света и предизвикателствата, които то поставя пред нашата 

Организация, в по-перспективен план. 

4.   Има много неща, за които трябва да сме благодарни. Днес много хора могат да очакват да 

живеят по-дълго от родителите си, а още по-дълго от по-далечните им предци. Те се 

хранят по-добре, радват се на по-добро здраве, имат по-добро образование и като цяло 

пред тях има по-благоприятни  икономически перспективи. 

5.    Има също и много неща, от които да се оплачем и трябва да поправим. Векът, който току-

що завършва, беше много пъти разтърсван от  жестоки конфликти.  Угнетяваща бедност и 

поразяващо неравенство продължават да съществуват вътре в страните, а също и между 

тях, при това  на фона на безпрецедентно богатство. Болести – стари и нови – заплашват 

да сринат постигнатия с много мъки напредък. Природната система от услуги за 

поддържане на живота, от която зависи оцеляването на човешкия род, е сериозно 

нарушена и се руши от нашите всекидневни дейности. 

6.   Народите на света очакват техните лидери, събрали се на Срещата на хилядолетието, да 

определят бъдещите предизвикателства и да  действат за тяхното решаване. 

7.   Обединените нации могат успешно да съдействат за разрешаването на тези 

предизвикателства  само, ако  ние всички бъдем обхванати от чувството за отговорност 

пред нашите общи усилия. Длъжни сме да се напомняме сами смисъла за какво 

съществува Организацията на Обединените нации, а също и за кого. Длъжни сме още да  



запитаме сами себе си какъв вид Организация на Обединените нации световните лидери 

са подготвени да поддържат както на думи, така и на дела. Нужни са ясни отговори, за да 

се вдъхне нова енергия и да се фокусира работата на Организацията  в бъдещите 

десетилетия. Именно тези отговори трябва да намери Срещата на хилядолетието. 

8.    Разбира се, Организацията на Обединените нации съществува, за да служи на своите 

страни-членки. Тя е единствена от този род, универсална по своя членски състав и широк 

диапазон и обхваща почти всички сфери на човешката дейност. Тези особености я правят 

изключително полезен форум за обмен на информация, за водене на преговори, за 

координиране на поведението на държавите и на други партньори и за осъществяване на 

общи планове на действие. Трябва да осигурим възможности Обединените нации да 

изпълняват тези функции колкото може по-ефективно и действено. 

9.     Но Обединените нации са нещо повече от обикновен инструмент. Както нейната Харта 

изяснява, Организацията на обединените нации има за цел да въведе нови принципи в 

международните отношения, да осъществи качествено разграничаване на тяхното 

всекидневно поведение и действие. Самият първи член на Хартата определя нашите цели: 

решаване на споровете с мирни средства; намиране на съвместни разрешения на 

икономически, социални, културни и хуманитарни проблеми в съответствие с принципите 

на справедливостта и международното право. С други думи, каквито и практически задачи 

да се изискват от ООН да изпълнява, нейната ясно призната цел е да променя 

отношенията между държавите и методите, чрез които се  управляват световните дела. 

10.  И това не е всичко. Въпреки че Организацията на обединените нации е организация на 

държави, Хартата е написана от името на „Ние, народите”. Тя потвърждава отново  

достойнствата и ценностите на човешката личност, уважение към човешките права на 

мъжете и жените, а също и ангажименти към човешкия прогрес, чийто критерии са  по-

добри стандарти на живот без лишения и страх. В крайна сметка, Обединените нации 

съществуват заради нуждите на хората и трябва да обслужват нуждите и надеждите на 

хората навсякъде по света. 

11.  През първите 45 години от своето съществувание Организацията на обединените нации 

живя в хватката на „студената война”, възпрепятствана да изпълнява някои от своите най-

важни мисии, но в същото време откривайки други изключително важни задачи в сянката 

на тези конфликти. През последните 10 години ООН бе под ударите на бурните промени 

на новата ера, като в редица случаи свърши много добра работа, а в други претърпя 



неуспехи. Сега Срещата на хилядолетието на световните лидери предлага безпрецедентна 

възможност да преустроят Организацията на обединените нации в 21-ви век, като й дават 

възможност да направи реални и осезаеми  промени в живота на народите. 

 12. С уважение предлагам настоящия доклад на вниманието на страните-членки, за да улесня 

тяхната подготовка за Срещата на най-високо равнище, посветена на хилядолетието и за 

да стимулирам техните  обсъждания на Срещата. В доклада са определени някои от 

неотложните предизвикателства, пред които са изправени народите на света и които 

влизат в полето на дейност на ООН. Докладът предлага редица приоритетни задачи, които 

страните-членки трябва да разгледат и препоръчва няколко незабавни мерки, които 

можем да приемем самите ние на тази Среща с цел да повдигнем духа на хората и 

подобрим живота им. 

13.  Всички тези предложения са поставени в контекста на глобализацията, която 

преобразува света на прага на двадесет и първи век. В тази нова епоха действията на 

хората постоянно – ако не често  и непреднамерено – засягат живота на други хора, които 

живеят далече от тях.  Глобализацията открива големи възможности, но в днешно време 

благата й се разпределят неравномерно, докато разходите по нея се поемат от всички. 

14.  И така главната задача, пред която сме изправени днес, е глобализацията да стане 

позитивна сила за всички народи в света, а не да оставя милиарди хора в мизерия. 

Всеобщата глобализация трябва да бъде изградена върху мощната узаконяваща сила на 

пазара, но пазарните сили сами няма да я постигнат. Тя изисква по-големи усилия за 

създаването на общо бъдеще, основано на човечността в цялото й разнообразие. 

15.  Това на свой ред изисква ние да мислим по нов начин как управляваме общите ни  

дейности и нашите общи интереси, тъй като много от пречките, с които се сблъскваме 

днес, са извън възможностите на която и да е страна да ги реши самостоятелно. На 

национално равнище трябва да управляваме по-добре, а на международно ниво трябва да 

се научим да управляваме  по-добре заедно. Ефективно функциониращи държави са от 

съществено значение за решаването и на двете задачи, а техният капацитет за 

решаването и на двете задачи, изисква усилване. Ние трябва също да адаптираме 

международните институти, чрез които държавите управляват съвместно, към реалностите 

на новата епоха. Трябва да формираме коалиции за промени, често с партньори извън 

пределите на официалните структури. 



16.   Никаква промяна в начина на мисленето ни или действията ни не може да има по-

критично значение от следното: хората трябва да бъдат поставяни в центъра на всяко 

нещо, което вършим. Нищо не е по-благородно и по-отговорно от това да помогнем на 

мъже, жени и деца в градове и села по целия свят да подобрят живота си. Едва когато 

това започне да става реалност, ще знаем, че глобализацията наистина става всеобхватна, 

като позволява на всеки да се възползва от предлаганите от нея възможности. 

17.  Обаче, трябва да работим повече за бъдещето, отколкото само да говорим. Трябва да 

започнем да го градим сега. Нека Срещата на върха, посветена на хилядолетието заяви 

сега обвързаността на страните-членки към Обединените нации, като се съгласи с нашето 

общо виждане. Нека световните ръководители докажат своята обвързаност, като започнат 

да работят за нея, веднага като се върнат у дома. 

 

       Глава II. Глобализация  и управление 

 

18. В първите години от съществуването на Организацията на Обединените нации, редовните 

прекъсвания на работата на Общото събрание можеше да бъдат предвиждани с голяма 

точност: крайният срок на работата се определяше от последния рейс за годината на 

„Куин Мери”. Този свят, без съмнение, се различава от днешния. 

19.  В действителност, когато бе създадена Организацията на обединените нации, две трети 

от сегашните й членове не съществуваха като суверенни  държави, а техните народи се 

намираха под колониално господство. Планетата  бе обитавана общо от по-малко от 2.5 

милиарда хора в сравнение с днешните 6 милиарда. Търговските бариери бяха големи, 

търговският поток бе незначителен, а регулирането на капитала беше твърдо установено. 

По-голямата част от големите компании работеха в пределите на една страна и пускаха 

продукцията си на вътрешния пазар. Стойността на телефонните разговори през океана бе 

непоносима висока за средния човек, та дори и бизнесмените звъняха в чужбина само в 

изключителни случаи. Годишният добив на стомана беше ценен показател за 

постиженията на националната икономика. Първият в света компютър бе току-що 

създаден и заемаше цяла стая, а той самият бе пълен с 18,000 електронни лампи и 

половин милион заваръчни съединения и  схемата трябваше ръчно да бъде монтирана 

наново за всяка нова задача. Екологията бе само тема, изучавана в рамките на 



биологията, а за киберпространство не се споменаваше дори в научно-фантастичната 

литература. 

20. Знаем какви дълбоки промени са настъпили за това време. Световният обем на експорта 

нарасна 10 пъти от 1950 г. досега – дори с поправките с оглед на инфлацията – и упорито 

продължава да расте с по-бързи темпове, да не говорим за световния ОВП. Обемът на 

чуждите инвестиции се  увеличава още по-бързо. Обемът на продажбите, осъществявани 

от многонационалните компании, надхвърля много пъти обема на световния експорт, а 

междуфирменните операции представляват бързо растящ дял от световната търговия. 

Всекидневният обем на валутните операции сега надхвърля 1,5 трилиона долара, докато в 

1973 г., когато фиксираните валутни курсове се сринаха, той съставляваше 15 милиарда 

долара. В резултат на наскоро слели се транснационални компании в 

телекомуникационния сектор, се образува компания, чиято пазарна стойност превишава 

ОВП почти на половината на всички държави-членки на ООН, въпреки че по обем на 

активи тази компания заема в света едва четвърто място. Днес делегатите на Общото 

събрание, които изпитват  остра липса на време, могат да пресекат Атлантическия океан 

за по-малко от четири часа, при това през цялото това време, при желание могат да 

решават държавни въпроси с помощта на Интернет или телефон. 

21.  Ето това е светът в процеса на глобализацията, която дава нов контекст за 

икономическите субекти и видове дейности по целия свят и нови канали за връзка между 

тях. Глобализацията стана възможна благодарение на постепенното ликвидиране на 

пречките, които спъваха търговията и движението на капитала, а също и благодарение на 

основополагащите технически постижения и непрекъснатото снижаване на стойността на 

транспорта, свръзките и компютрите. Нейната обединяваща логика е неумолима, а 

нейната движеща сила е неудържима. Изгодата от глобализацията може да се види ясно: 

по-бърз икономически растеж, по-високо жизнено равнище, ускорено внедряване и 

разпространяване на технически и управленчески умения, нови икономически 

възможности като за отделни лица, така и за страните. 

22.  Защо тогава глобализацията започна да предизвиква отрицателна реакция, чиято най-

последна и явна  проява станаха събитията около срещата на Световната търговска 

организация, която се проведе в Сиатъл миналата година. 

23. Съвсем малко хора, групи или правителства се изказват срещу глобализацията като 

такава. Те протестират срещу неравенствата. Първо, изгодите и възможностите, които са 



резултат от глобализацията, както и преди са концентрирани в сравнително неголям брой 

страни и се разпределят неравномерно вътре в тези страни. Второ, през последните 

десетилетия възникна несъответствие, от една страна, между успешните усилия за 

разработване на силни и строго прилагани правила, които допринасят за разширяването 

на глобалните пазари и от друга, изоставянето на  действията в подкрепа на толкова 

важни социални цели като условията на труд, околната среда, правата на човека или 

съкращаване на мащабите на бедността. 

24.  В по-широк смисъл за много хора глобализацията започна да означава по-голяма 

уязвимост под въздействието на непознати и непредсказуеми сили, които могат да 

предизвикат икономическа нестабилност и социално недоволство, понякога с мълниеносна 

скорост. Азиатската финансова криза през 1997-1998 г., петата сериозна международна 

валутно-финансова криза само за последните две десетилетия, бе такава сила. Нараства 

тревогата, че целостта на културите  и суверенитетът на държавите могат да бъдат 

застрашени. Дори в най-мощните страни хората си задават въпроса кой поема 

ръководството и отговаря за управлението, безпокоят се за работните си места и се 

страхуват, че гласовете им могат да потънат във вихъра на глобализацията. 

25. В основата на тези разнообразни проявления на загриженост има едно единствено, мощно 

послание: глобализацията трябва да означава нещо повече от създаване на по-големи 

пазари. Икономическата сфера не може да отделена от по-комплексната структура на 

обществения и политически живот и да бъде изстреляна по собствена траектория. За да 

оцелее и процъфтява, глобалната икономика трябва да има по-здрави основи в общите 

ценности и институционални практики и трябва да подпомага придвижването напред на 

по-широки в своя диапазон социални цели. 

      А. Предизвикателството на 1945 г. 

26.   Това мнение бе твърдо възприето и поддържано от световните лидери, които се събраха в 

последните дни на Втората световна война, за да възстановят жизнено способен и полезен 

международен ред. Те знаеха много добре как предишен период на икономическата 

глобализация, в някои отношения също така икономически зависима както в наше време,  

системно се разпадаше преди да се срине напълно под ударите на 1914 г. Тази глобална 

епоха почиваше на политическа структура на империализма, отказвайки на зависимите 

хора и територии правото на самоуправление. 



27. Нещо повече, на основните големи сили липсват адекватни средства за осъществяване на 

международно политическо регулиране и мирни промени. Например, за да се стабилизира 

съотношението на силите в Европа, тези държави прибягнаха до разпределяне на 

Африканския континент. Що се отнася до икономическата сфера, то най-доброто, което те 

можаха да направят, за да  постигнат финансова стабилност, бе да задържат вътрешната 

икономическа дейност като заложник на техния външен платежен баланс, свивайки я при 

дефицит и разширявайки я при излишък. Тази практика стана непригодна, когато правото 

на глас бе предоставено на обикновените хора, а правителствата започнаха да реагират 

постепенно – в началото неохотно – на потребностите на хората от постоянни работни 

места и стабилни цени. 

28. Обаче, от опита на 20-годишната криза между войните архитектите на следвоенния свят 

от 1945 г. проумяха колко извънредно разрушително е за страните да обърнат гръб 

изобщо на икономическата взаимна зависимост. Необуздан икономически национализъм и 

политика „направи моя съсед просяк” пуснаха корени навсякъде през 30-те години на 

миналия век, преляха се в политически реваншизъм, тоталитаризъм и милитаризъм в 

някои страни, а в други – в изолационизъм. Лигата на Нациите от самото начало понесе 

тежки рани.  Тя нямаше никакъв шанс да устои на тези сили. 

29.  И затова нашите предшественици мъдро избраха курс на откритост и сътрудничество. Те 

създадоха Организацията на обединените нации, институциите, изградени в Бретън Уудс, 

Генералното споразумение за тарифите и търговията (по-късно влиза в състава на 

Световната търговска организация) и много други организации, чиято работа бе да 

осигури функционирането на цялата система. Някои подкрепяха деколонизацията, 

въпреки че борбата за независимост, на която ООН с радост съдействаше, продължи доста 

дълго и струваше живота на много хора. В развитите държави бе осигурена вътрешна 

поддръжка на открити пазари чрез изграждането на мрежи за социална защита и оказване 

на адаптационна помощ за потърпевшите групи и индустрии. И до днес ние се 

възползваме от това завещано наследство. 

30. Но именно в това се състои същността на днешния проблем: докато следвоенната 

многостранна система направи възможно новата глобализация да възникне и процъфти, на 

свой ред тя постепенно превърна своите модели в антики.  Казано по-просто, нашите 

следвоенни институции бяха създадени за един международен свят, а днес ние живеем в 

глобален свят. Да се отговори ефективно на това изместване е най-важното  



институционално предизвикателство пред световните лидери днес. Срещата на върха, 

посветена на Хилядолетието, може да помогне да бъде посочен този път. 

Б. Предизвикателството  

31. Доказателство за това колко сме се отдалечили от един строго международен свят е 

промененото естество на заплахите за мира и сигурността, пред които се изправят 

народите на света днес. Залегналите в Хартата положения предполагат, че външна 

агресия, нападение на една държава срещу друга, ще означава най-сериозната заплаха; 

но през последните няколко десетилетия твърде много хора бяха убити в граждански 

войни, етнически прочиствания и актове на геноцид, захранвани от оръжие, широко 

разпространено на световните оръжейни пазари. Технологиите за масово унищожение се 

разпространяват в подземния свят на нелегални пазари, а тероризмът хвърля сянка върху 

стабилното управление. Все още не сме пригодили нашите институции към тази нова 

действителност. 

32.  В много отношения това важи и за икономическата сфера. Тук следвоенните 

институционни уговорки бяха основани на свят, съставен от отделни икономики, 

участващи във външни операции, които се провеждат независимо с цел собствени 

интереси. Глобализацията противоречи на  всяко едно от тези очаквания. Съвсем не е 

изненадващо, че търговският режим е под такова напрежение: той все повече се занимава 

с традиционно „вътрешни” въпроси вместо с междудържавни бариери. Нито пък сме 

изненадани, че призивите за нова финансова архитектура са толкова настойчиви. 

 33. Глобализацията ограничава способността на промишлено развитите страни да смекчат 

обратните вътрешни ефекти на по-широко отваряне на пазарите. Развиващите се страни 

никога не са се радвали на такава привилегия, с която да започнат. В резултат на това 

обществеността и в едните и в другите страни се чувстват изложени на опасност и 

незащитени. 

34.  Глобализацията породи също нови уязвимости към стари заплахи. Престъпните мрежи се 

възползват от най-съвременните технологии, за да разпространяват по света наркотици, 

оръжие, ценни метали и камъни, дори и хора. Наистина тези елементи на „негражданското 

общество” образуват глобални конгломерати, които се занимават с незаконни дейности. 

35. Заболявания формираха историята в продължение на хилядолетие и се разпространяват 

от търговци, нашественици и естествени носители. Но най-новият взрив на глобалното 



разпространяване на патогени – най-вече ХИВ и СПИН –с такава скорост и в такива 

размери става възможно само поради отворените граници и безпрецедентна мобилност. 

36. Също така се появиха напълно нови аспекти на глобализацията. Въпреки че 

трансграничното замърсяване в продължение на десетилетия беше на международен 

дневен ред, едва след като бяха разбрани натрупващите се въздействия на 

индустриализацията върху глобалните климатични промени, светът буквално попадна в 

напълно нова среда, в която традиционните институционни лечебни мерки са доста слаби. 

37. Революцията в глобалните комуникации породи нови надежди, че човешките страдания 

ще бъдат облекчени, а основните права ще бъдат отстоявани. Нито правителствата, нито 

международните институции са дали засега пълни обяснения и тълкуване на тези надежди 

или пък как да им бъде даден отговор. 

38. Революцията в комуникациите също се усеща по други начини. Интернет е най-бързо 

разрастващият се инструмент в цялата история на цивилизацията и може би най-бързо 

разпространяващият се инструмент от всички съществуващи инструменти. Събирането в 

едно на информационна технология, Интернет и електронна търговия може да предизвика 

такъв ефект на трансформация какъвто предизвика индустриалната революция. Те ще 

продължават да променят световния икономически ландшафт и реконфигурират 

организационните структури. Те ще променят начина, по който много хора живеят и 

работят. Те вече позволиха да бъдат прескочени съществуващите бариери към развитието, 

което може да бъде засвидетелствано от предприемачи от Бангалор до Гуадалахара и Сан 

Паулу и рамките на такива възможности могат да бъдат значително разширени. 

39. Възможно е най-важното да се състои в това, че технологиите позволяват да се влиза в 

директен контакт с хората, които в противен случай биха били разделени от разстоянията 

и разслоението на културни и икономически групи, като с това осигурява потенциална 

възможност да разберем какво ние народите представляваме. Обаче нито една от тези 

възможности не съществува за  онези, които са лишени от достъп до тази технология 

поради липсата на необходимата инфраструктура или капитал, или поради действия, 

които пречат на този механизъм за регулиране. 

40. И така задачата е ясна: ако искаме да уловим перспективите, които открива 

глобализацията и в същото време да премахнем негативните й последствия, трябва да се 

научим да управляваме по-добре, а също да се научим как по-добре да управляваме 



съвместно. И следователно, Срещата на Хилядолетието се провежда в решаващ момент, не 

само символично, но и в практическо отношение. 

В.   По-добро управление със съвместни усилия 

41.  Какво имаме предвид под „управление”, когато това се отнася до сферата на 

международните отношения? Какви са някои от неговите желателни характеристики, ако 

целта е да се управлява успешно прехода от международен към глобален свят? 

42. В умовете на някои хора терминът все още предизвика представи за световно управление, 

за централизирани бюрократични чудовища, които тъпчат грубо правата на народите и 

държавите. Няма нищо по-нежелателно. Слабите държави са едно от главните препятствия 

пред ефективното управление днес, както на национални така и на международни нива.За 

доброто на собствените си народи и заради общите ни цели, трябва да помогнем да 

укрепим уменията на тези държави да управляват, а не да ги подриваме. Нещо повече, 

самото понятие за централизирана йерархия е анахронизъм в нашия променлив, високо 

динамичен и в голяма степен взаимно свързан свят – старомоден остатък от умствената 

нагласа на 19-ти век. 

 43. По същия признак държавите трябва да развиват по-дълбоко осъзнаване на тяхната 

двойна роля в нашия глобален свят.  Освен отделните отговорности, които всяка държава 

носи към своето общество, държавите колективно са пазители на нашия общ живот на 

тази планета – един живот, който живеят всички страни. Въпреки институционалната 

суматоха, която нерядко е свързвана с глобализацията, не съществува друга цялостна 

единица, която да конкурира държавата или би могла да я замести. Следователно, 

успешното управление на глобализацията изисква първо и най-вече държавите да 

действат в съответствие с двойната им роля. 

44.  Това на свой ред предполага, че структурите, които вземат решения, посредством които 

се упражнява управлението на международно равнище, трябва да отразяват широките 

реалности на нашето време. В тази връзка Съветът за сигурност на ООН е един от 

очевидните примери. Основан на разпределение на властта и силите през 1945 г. , 

съставът на Съвета за сигурност днес не представлява напълно нито характера нито 

нуждите на нашия глобализиран свят. Същото важи и за някои големи икономически 

форуми: всички страни са консуматори на резултатите от глобализацията; всички трябва 

да имат по-голямо право на глас в самия процес. 



45. Уникалната роля на Обединените нации в новата глобална епоха произтича от 

универсалната членска маса и диапазона на действие, както и от общите ценности, 

залегнали в нейната Харта. Наша е задачата да направим така, че глобализацията да носи 

изгоди не само за някои, а за всички; мирът и сигурността да са за всички, а не само за 

малък брой народи; възможностите да съществуват не само за привилегированите, а за 

всяко човешко същество навсякъде по земята. Нещо повече, Обединените нации е 

необходима, за да бъде посредник при отстраняване на различията между държавите с 

различна сила, култура, размери и интереси, като служи за място, където каузата на 

обикновеното човечеството се изразява и отстоява. Повече от всякога, здрав 

международен правов ред е необходим наред с принципите и практиката на 

многостранността, за да се определят основополагащите правила на възникването на 

глобална цивилизация, в рамките на която ще има място за пълната изява на  богатото 

разнообразие на света. 

46. По-добро управление означава по-широко участие, съчетано с отчетност. Следователно, 

международната обществена сфера – включително и Обединените нации – трябва да бъде 

отворена за участие на много партньори, чиито принос е от значение за управление на 

траекторията на глобализация. В зависимост от разглежданите въпроси, може да бъдат 

включени организации на обществото, на частния сектор, парламентаристите, научни 

асоциации, образователни институции и много други. 

47. Глобалните компании заемат изключително важно място в това ново съзвездие. Те повече 

от всеки друг са помогнали за създаването на единното икономическо пространство, в 

което живеем: техните решения имат значение за икономическите перспективи на хората 

и дори цели страни в света. Тяхното право да действат глобално бяха значително 

разширени с международни споразумения и национални политики, но тези права трябва 

да бъдат придружавани от по-големи отговорности – в съответствие с концепцията и 

практиката на глобалното корпоративно гражданство. Признаците за добро гражданство 

може да варират в зависимост от обстоятелствата, но те ще имат една обща характерна 

черта: готовността на фирмите, навсякъде където е възможно и уместно, да преследват 

„добрите практики”, както са определени от по-широк кръг на общността, а не да се 

възползват в своя  полза от предимствата, които дават от по-слабите регулаторни системи 

или неравни преговорни позиции на страните-домакини. 



48. По-интегрираната глобална ситуация изисква също нова степен на политическа  

съгласуваност, като важните празнини трябва да бъдат запълнени. Международната 

финансова архитектура се нуждае от укрепване, като и многостранният търговски режим. 

По-голяма съвместимост трябва да се постигне между макроикономическата, търговската, 

дарителската, финансовата и екологическата политика, така че всички те да поддържат 

нашата обща цел да се разширяват изгодите от глобализацията? Трябва да се интегрират 

политиките за по-ефективно предотвратяването на конфликтите, изграждането на мира  

след конфликтите, хуманитарните помощи и развитието. Накратко казано, изключително 

трудно е провеждането на прехода към по-глобален свят с непълни и несъвместими 

фрагменти от политиката. 

49. На формалните организационни структури е възможно често да липсват широтата, 

скоростта и информационният потенциал, които позволяват да бъдем в крак с бързо 

променящия глобален дневен ред.Следователно, мобилизирането на уменията и други 

ресурси на най-различни глобални партньори може да включва все повече сформирането 

на свободни и временни глобални мрежи по въпросите на политиката, които се пресичат 

по национални, институционални и междудисциплинарни линии. ООН много добре 

подхожда за подхранването на такива неформални „коалиции за промяна” в различни 

области на отговорността. Много от мрежите могат да бъдат виртуални, превъзмогващи 

обикновените ограничения, наложени от разстоянието и времето. Главната роля, която 

официалните правителствени структури трябва да играят и по-нататък, има нормативен 

характер: определяне на цели, установяване на стандарти и следене на тяхното спазване. 

50. За Обединените нации успехът при разрешаването на проблемите на глобализацията се 

свежда в крайна сметка до удовлетворяване на нуждите на народите. Точно в тяхно име 

бе написана Хартата; осъществяването на техните стремежи остава нашата визия за 

двадесет и първи век. 

Г. Проблемите, които вълнуват народите 

51.  Но кои сме ние, народите? И какви са нашите общи проблеми? 

52.  Нека за момент си представим, че светът е наистина едно „глобално село”, да приемем на 

сериозно метафората, която често се използва за описание на глобалната взаимна 

зависимост. Да речем, че това село има 1 000 души, с всички особености на днешната 

човешка раса, разпределени в точно същите пропорции. Как би изглеждало то? Какви 

основни проблеми бихме открили? 



53. Около 150 от жителите живеят в богат район на селото, около 780 – в по-бедни области. 

Други 70 или приблизително толкова живеят в съседно място, което е в преходен период. 

Средният доход на човек  е $ 6 000 на година. Има повече семейства със среден доход 

отколкото в миналото. Но само 200 души разполагат с 86 на сто от цялото богатство, 

докато почти половината жители на селото едва свързват двата края с по-малко от 2 

долара на ден. 

54. Броят на мъжете надвишава броя на жените с малко, но жените съставляват мнозинство от 

хората, които живеят в бедност. Неграмотността сред възрастните расте. И все пак 220 

жители от селото, като две трети от тях са жени, са неграмотни. Три четвърти от 390-те 

жители под 20 годишна възраст живеят в най-бедните райони, а много отчаяно търсят 

работа, която не съществува. По-малко от 60 души имат компютър и само 24 има достъп до 

Интернет. Повечето от половината никога не са се обаждали по телефон или никой никога 

не ги е търсил по телефон. 

55. Средната продължителност на живота в богатия район е почти 78 години,  в по-бедните 

райони е 64 години, а в най-бедните места тя е едва 52 години. Всяка една от тези групи 

бележи увеличаване на средната продължителност на живот в сравнение с предишни 

поколения. Но защо най-бедните така силно изостават? Защото в техните райони далече 

по-високо са разпространени заразните болести и недохранването в комбинация с остър 

недостиг на пригодна за ползване вода, санитарни условия, медицински грижи и работа.  

56. Не съществува предвидим начин за запазване на мира в това село. Някои райони са 

сравнително безопасни, докато други са залети от организираната престъпност. През 

последните години селото все по-често страда от природни бедствия, вкл. и неочаквани 

силни бури, както и внезапни  преходи от наводнения към суша, докато средната 

температура осезаемо се е повишила. Все повече доказателства говорят , че съществува 

връзка между тези две тенденции и че затоплянето е свързано с вида и количеството на 

горивото, използвано от хората и предприятията. Въглеродните емисии, основната 

причина за затоплянето, са се увеличили четири пъти през последните 50 години. Нивото 

на подпочвените води намалява стремглаво, а препитанието на една шеста от жителите е 

застрашено от намаляването на плодородието на почвата в околните местности. 

57. Кой от нас не би се зачудил колко време едно село в това състояние ще оцелее, без да 

бъдат предприети мерки, които да осигурят на хората  живот без глад, без опасност от 



насилие, на питейна вода, възможност да дишат чист въздух и техните деца да имат 

реални шансове в живота? 

58. Това е въпросът, който трябва да погледнем в лице в нашия реален свят от 6 милиарда 

жители. Наистина подобни въпроси бяха повдигнати от представители на гражданското 

общество на изслушвания, провеждани от регионалните комисии на ООН по време на 

подготовката на Асамблеята за хилядолетието в Адис Абеба, Бейрут, Женева, Токио и 

Сантяго. 

59. Подобни чувства бяха изразени миналата есен в най-голямото някога провеждано  

допитване сред 57 000 възрастни в 60 страни, разположени на 6-те континента. (виж 

Приложение 1.) 

 

Приложение 1. 

Мненията на хората: най-голямото проучване  

на общественото мнение 

 

През 1999 г. Институтът Галъп организира и проведе Проучването на хилядолетието, 

което обхваща 57,000 възрастни от 60 страни. 

Кое е най-важното в живота? 

 Хората навсякъде ценят здравето и щастливия семеен живот 

повече от всичко друго на света. Там, където икономическата 

дейност е слаба, те посочват нуждата от работни места. 

 Там, където има конфликти, хората изразяват силно желание да 

живеят в условия без конфликти. Където корупцията е широко 

разпространена, хората я осъждат. 

Човешки права 

 Отговорите на анкетираните показват голяма неудовлетвореност 

от нивото на спазване на човешките права. 

 В един регион по-малко от 10 на сто от гражданите мислят, че 

правата на човека са спазвани напълно, докато една трета мисли, 

че те изобщо не се спазват. 

 Широка загриженост бе изразена по повод дискриминацията по 



признак на раса и пол. 

Околна среда 

 Две трети от всички анкетирани казват, че правителството им 

прави изключително малко за решаване на екологичните 

проблеми в страната им. 

 Участвалите от развиващите се страни в анкетата са между най-

критичните  по отношение на действията на своите правителства. 

Организация на обединените нации 

 Проучването показва, че повечето хора на планетата мислят, че 

защитата на човешките права е една от най-важните задачи пред 

ООН. Колко по-млади са участниците, толкова по-голямо 

значение придават на тази задача. 

 Бяха също подчертани дейността на ООН по опазване на мира и 

оказване на хуманитарна помощ. 

 На глобално ниво по-малко от половината анкетирани оценяват 

дейността на ООН като удовлетворителна, въпреки че по-голямата 

част бяха млади хора. 

Демокрация 

 В повечето страни анкетираните заявяват, че изборите в техните 

страни са свободни и честни.  

  Въпреки това по-голямата част казват, че тяхната страна не е 

управлявана по волята на народа. Това мнение се поддържа дори 

някои от най-старите демокрации в света. 

 

 

60. Поразително е, че централното място на правата на човека в очакванията на народите за 

бъдещата роля на Организацията на Обединените нации бе подчертано както по време на  

изслушванията, така и в допитването. Настоящето ниво на полезна работа, свършена по-

специално от правителствата, беше оценена като незадоволителна. 

61.  Далите отговор в Проучването на хилядолетието изразиха също така твърди становища за 

околната среда. Две трети от тях, при това от всички райони на света, казаха, че техните 

правителства не са направили достатъчно за опазването на околната среда. Само в 5 от 60 



страни мнозинството бе удовлетворено от усилията на правителствата в тази насока. 

Хората от развиващите се страни са сред онези, които са най-критични. 

62. Изслушванията и допитването също дадоха смесена обща оценка за дейността на ООН. 

При допитването на общественото мнение правителствата получиха още по-ниски оценки 

отколкото ООН. Мнозинството в повечето страни каза, че изборите в техните страни са 

били свободни и честни, но две трети от отговорилите, все пак отговарят, че имат 

чувството, че тяхната страна не е управлявана по волята на народа. Дори най-старите 

демокрации в света изразиха дълбокото си недоволство. 

63. Нека да не допускаме грешка. Имаме много постигнати успехи, които трябва да бъдат 

разказани и положителни тенденции, които трябва да съобщени– аз ще говоря и за двете 

в доклада. Глобалните конференции на ООН в 90-те години на миналия век, например, 

положиха солидна основа на поставените цели и  планове за действие в областта на 

околната среда и развитието, правата на човека, жените, децата, социалното развитие, 

населението, селищата и безопасността на храните. На национално ниво икономическото 

преустройство и политическите реформи придобиха невиждано голям размах. 

64. Хората по света, обаче, които ни казват, че миналите големи постижения не са 

достатъчни, като се има пред вид мащабността на предизвикателствата, пред които сме 

изправени. Трябва да направим повече и трябва да го направим по-добре. 

65. Списъкът на предизвикателствата, на които ще се спра по-долу, не е изчерпателен. Спрях 

вниманието си върху приоритетни области, от моя гледна точка, в които можем да 

предприемем стъпки за подобряване живота на хората. Задачите са разпределени в три 

големи категории. Две са основните цели на ООН, чието постигане все още ни се 

изплъзва: освобождаване от недоимъка и освобождаване от страха. Никой не си е мечтал, 

когато бе писана Хартата, че третата задача – да бъде оставено устойчиво бъдеще на 

следващите поколения– ще се появи като един от най-застрашителните проблеми.  

Глава III. Освобождаване от нуждата  

66. През последния половин век светът направи безпрецедентни икономически постижения. 

Страни, които само преди поколение се опитваха да се справят с икономическата 

изостаналост, сега са бурни центрове на глобална икономическа активност и национално 

благосъстояние. Само за две десетилетия 15 страни, чиито общ брой на населението 

превишаваше 1.6 милиарда души, намалиха два пъти броя на гражданите си, които 

живеят в крайна нищета. Азия се възстанови учудващо от финансовата криза през 1997-



1998 г, като демонстрира издръжливост на своите икономически системи, въпреки че 

бедните в Азия все още не могат да си възвърнат изгубеното. 

67. Главните успехи в сферата на човешкото развитие от 60-те години на миналия век насам 

са увеличаването на средната продължителност на живот в развиващите се страни от 46 

на 64 години, намаляване на половина на детската смъртност сред децата, записани в 

начално училище; удвояване на достъпа до безопасна питейна вода и основни санитарно-

хигиенични условия. 

68. Докато повечето от нас се радват на по-добри стандарти на живот отколкото някога  

изобщо, много други остават отчайващо бедни. Почти половината от населението в света 

трябва да преживява с по-малко от $2 на ден. Приблизително 1.2 милиарда души – 500 

милиона в Южна Азия и 300 милиона в Африка се борят да оцелеят с по-малко от $1 на 

ден (виж фиг. 1.; за другите категории на бедност виж Фиг.2). Хората, които живеят в 

Африка на юг от Сахара, са толкова бедни както и преди 20 години. При този вид лишения 

настъпват чувството за болка, безпомощност, отчаяние и липса на основни свободи – 

всичко това на свой ред увековечава бедността. От около 3 милиарда работна сила в 

света, общо 140 милиона работници са без работа, а от една четвърт до една трета – са на 

непълен работен ден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фигура №  1.
 Население, което живее
 с по-малко от $1 на ден.
(брой на населението в милиони)
              1990-1998 г.

  Данните за 1998 г. са по
 предварителни изчисления

 : Световната банка,
 Показатели за развитието в
 света, 1999 г.

Заб.

Източник

ОбщоСуб Сахарска Африка

 

   Фигура № 2. 

(брой на населението в милиони)

: Програма на ООН
 за развитие,

   Показатели за бедността

Източник

Доклад за човешкото развитие,
1997 г.

Недохранени
 деца

Хора, които се
очаква да не
 доживеят
 до 40 години
Хора  без  
санитарни
условия и  
лекарско
обслужване

Неграмотни
възрастни

Хора
без осигурена
вода

Хора без 
доходи-бедни



69. Тревожно е също продължаващото неравенство в доходите през последното десетилетие. 

В глобален мащаб, 1 милиард хора, които живеят в развиващите се страни, изкарват 60 на 

сто от световния доход, докато 3.5 милиарда хора в страните с ниски доходи изкарват по-

малко от 20 на сто. Много страни преживяват растящо вътрешно неравенство, 

включително и някои от онези, които са в преходен период от комунизма. В страните от 

развиващия се свят бездната между доходите е най-ярко изразена в Латинска Америка, 

веднага след нея се нареждат африканските страни на юг от Сахара.  

70. Крайната нищета е оскърбление за цялото ни човечеството. Тя задълбочава и много други 

проблеми. Например, бедните страни, особено онези в които съществува значително 

неравенство между етническите и религиозни общности, могат по-лесно да бъдат 

въвлечени в конфликти отколкото богатите страни. По-голямата част от тези конфликти 

имат вътрешен характер, обаче те неизбежно създават проблеми за съседите си или 

пораждат необходимост от хуманитарна помощ. 

71. Освен това на бедните страни често липсват капацитет и ресурси за осъществяването на 

екологически разумна политика. Това подрива устойчивостта на тяхното оскъдно 

съществуване и задълбочава последствията от бедността.  

72. Ако не удвоим и не съгласуваме усилията си, бедността и неравенството ще станат още 

по-остри. Населението по света наскоро стигна 6 милиарда. Само за 12 години то се 

увеличи с последния милиард, това е най-краткият период за подобен прираст в историята 

на човечеството. Към 2005 г. можем да очакваме населението да се увеличи с още 2 

милиарда души – почти всички от развиващите се страни, а повечето ще бъдат в най-

бедните от тях. (виж фиг. 3.). Трябва да действаме сега. 
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Фигура № 3.
Прогнози за населението в света,
1950 г. - 2050 г.
брой на населението в милиарди

Департамент по икономи-
ческите и социални въпроси към ООН,
Критични тенденции,
глобални изменения и устойчиво 
развитие, 1997 г.

( )

Източник: 



73. Призовавам международната общественост на най-високо равнище – държавните и 

правителствени глави, събрали се на Срещата на ООН, посветена на хилядолетието 

– да си поставят за цел да намалят два пъти частта на хората, които живеят в 

крайна бедност и по този начин да извадят до 2015 г. повече от 1 милиард хора от 

нея. Освен това настоявам да не се жалят никакви усилия за постигането на тази 

цел към посочената дата във всеки регион и във всяка страна. 

74. Историята ще съди за политическите лидери в развиващите се страни по това, което те са 

свършили за изкореняването на крайната нищета, в която живеят техните народи, тоест по 

това дали са им дали възможност да се качат на влака на трансформиращата се глобална 

икономика и да се убедят дали всеки един има ако не удобно място да седне, поне място на 

правостоящ. По същия признак историята ще съди за останалите от нас за онова, което сме 

сторили, за да помогнем на бедните от целия свят да се качат в този влак. 

75. Нараства консенсусът за това, което трябва да бъде направено, за да бъде постигната тази 

първостепенна цел, а тя може да бъде постигната. Бих искал да хвърля светлина върху 

редица специфични сфери и да привлека специалното внимание на Срещата върху тях. 

А.  Постигане на устойчив ръст  

76.  Нашата единствена надежда за същественото намаляване на мащабите на бедността е да 

се постигне устойчив ръст на доходите, който да обхване повече хора. Южна Азия, а още 

повече и страните в Суб Сахарска Африка, трябва да положат големи усилия за 

значително придвижване напред. 

77. Най-последните данни за бедността са илюстрация на това предизвикателство. Те 

показват намаляване на общия брой хора, живеещи с $1 на ден. Един по-внимателен 

поглед показва, че това почти изцяло се дължи на прогреса в Източна Азия, по-специално 

Китай, където снижаването на бедността е тясно свързано с бързите темпове на растеж. 

Наистина най-новите изследвания показват една почти отлична връзка между ръста и 

намаляването на бедността – 1 на сто увеличение в БВП носи съответното увеличение в 

доходите на най-бедните 20 % от населението. Само в общества с по-голямо неравенство 

икономическият растеж наистина не успява да донесе изгоди на бедните. 

78. И така, кои са някои от най-важните съставни части на успеха? 

79.  Единият елемент е разширяването на достъпа до възможностите на глобализацията. 

Онези страни, които са постигнали по-висок икономически растеж, са успешно 

интегриралите се в глобалната икономика страни и привлекли чужди инвестиции. През 



последните 25 години Азия има годишни темпове на ръст 7 на сто, а в Латинска Америка 

те са 5 на сто. Страните, които в голяма степен са останали извън глобализацията, са в 

най-тежко състояние. Те включват Суб Сахарска Африка. 

80. Някои се страхуват, че глобализацията ще направи неравенството по-голямо. Връзката 

между глобализацията и неравенството е сложна. С изключение на страните, чиито 

икономика е в преход, увеличаването на разликата в доходите в последно време, е 

резултат главно от технологичните промени, които в голяма степен са в полза на по-

квалифицираните работници в сравнение с по-слабо квалифицираните. С увеличаването 

на икономическите изгоди от образованието и повишаването на професионалните умения 

расте и неравенството в нивата на доходите между получилите образование и 

професионална подготовка и другите, които не са получили. Това важи както вътре за 

страната така и между страните. Глобализацията може да увеличи тези различия, но тя не 

ги причинява. Нарасналата глобална конкуренция може също да ограничи увеличаването 

на доходите в страни със сравнително по-високи заплати, въпреки че до днес този ефект е 

почувстван главно в индустриално развитите страни. 

81. Друг голям източник на неравенството в доходите вътре в страните е дискриминацията по 

пол между мъже и жени по отношение на заплатите, имуществените права и достъпа до 

образование. Тук глобализацията като цяло може да има някои положителни въздействия. 

82. В развиващите се страни заетата работна сила в глобалното производство обикновено 

включва по-значителна част от жените – било в текстилното производство, било в 

електрониката, обработването на данни или производството на чипове. В много случаи 

тези жени работят в условия и за заплати, които са ужасяващи и ние трябва да се борим 

да ги подобрим. Но фактът, че те са наети, има важни изгоди. 

83. Тези нови възможности за наемане на работа позволяват на жените да разширяват 

диапазона на важни права на избор, които се откриват пред тях. Те могат да задържат 

встъпването в брак, например, в резултат на което спада раждаемостта. Те и техните деца 

често получават достъп до по-добро хранене, медицински грижи и образование. С 

увеличаване на коефициента на оцеляване на техните деца, раждаемостта ще намалява 

още. Увеличаването на заетостта на жените и доходите им също може да доведе до 

промени в идеята за „социалната стойност” на детето от женски пол, което означава, че 

родители и общество може да станат по-готови да дават на момичетата по-голям достъп  

      до образование, здравеопазване и изхранване. 



84. Сега е общоприето да се казва, че икономическият успех зависи в значителна степен от 

качеството на управление на страната. Доброто управление включва върховенство на 

закона, ефективни държавни институции, прозрачност и отчетност в управлението, 

уважение към човешките права, участие на всички граждани при вземането на решения, 

които засягат живота им. Ако може да има дебати относно най-подходящите форми, които 

следва да те да приемат, то никакъв спор не може да има относно значението на тези 

принципи.  

85. Друг ключов елемент е справедливите и прозрачни държавни разходи и данъчна система. 

Постъпленията трябва да бъдат използвани разумно за оказване помощ на бедните и да се 

правят рационални вложения във физическата и социална инфраструктура в интерес на 

всички. И обратното, крайности в регулирането спират икономическото развитие и забавят 

растежа. 

86. Със сигурност някои практики очевидно не представляват добро управление според 

никаква дефиниция. Ако една поредица от военни диктатори в богата на ресурси страна в 

някоя най-бедна част на света източва до $ 27 милиарда от обществените пари, то 

икономическата дейност и бедните безспорно ще страдат. Отговорните за тези 

злоупотреби и международните банки, които грижливо прехвърлят своите  средства в 

надеждни места, трябва да бъдат привличани под отговорност. 

87. Други крайности на институциализирана корупция са не толкова крайни, но въпреки това 

могат да доведат до сериозно изкривяване на икономическите стимули, до ограничаване 

на икономическия растеж и в резултат – по-ниски нива на подкрепа за бедните. 

88. Нищо не е по-вредно за стимулирането на растежа, целите на борбата срещу бедността от 

въоръжените конфликти. Ние трябва да изпитваме болка, която не може да се опише, че 

сме свидетели на война между двете най-бедни страни на Африка, която продължава вече 

трета година и е отнела живота на около 55 000 души, а 8 милиона в една от страните са 

заплашени от гладна смърт. В други части на Африка вътрешните конфликти продължават 

дори по-дълго, много са изгубили живота си и на много повече милиони африканци са 

унищожени  домакинствата. 

89. Устойчивият и на широка основа растеж също изисква вложения в здравеопазването и 

образованието, както и други социални политики. Конференциите на Обединените нации 

през 90-те години на 20-ти век бяха разглеждани в големи подробности. Ще препоръчам  

инициатива в областта на здравеопазването и на образованието. 



90.  По-добре образованите и по-здравите хора имат силата да правят по-добър избор да 

водят по-пълноценен живот, което ги прави по-продуктивни, а тяхната икономика става 

по-конкурентноспособна. Също така всички данни говорят, че разширяването на 

възможности за жените и момичетата има по-голям мултиплициращ ефект за цели 

семейства и дори общности. Като допълнение на универсалните социални програми, 

училищните обеди и други инициативи, насочени към бедните, имат икономическа и 

социална цел. 

91. И накрая, необходими са подходящи нива и видове на подкрепа от глобалната общност – 

обществена и частна, за да бъдат постигнати целите на развитието. Аз ще се спра отделно 

на това предизвикателство. 

92. Накратко казано, опитът потвърждава фундаментални истини: растежът е необходимо, 

макар и недостатъчно условие за намаляване на бедността и неравенството в доходите. 

Най-сигурният път към икономически растеж минава през успешното ангажиране в 

глобалната икономика. Но това трябва да бъде съчетано с ефективни социални политики в 

областта на образованието за всички, здравеопазването за всички и равенство на 

половете. А това изисква и външна подкрепа. 

Б.  Създаване на възможности за младежта 

93. Повече от 1 милиард хора днес са на възраст между 15 и 24 години; фактически 45 на сто 

от населението в света е на възраст под 20 г. Много от тези млади хора вече са на път да 

имат или вече имат деца. По-голямата част от прираста на младите – почти 98 на сто – ще 

бъде в страните от развиващия се свят. 

94. Демографията не е съдба, а ужасен проблем, не толкова просто заради броя на хората, 

колкото заради бедността и лишенията на хората, в които хората ще бъдат принудени да 

живеят, ако не вземем сега решителни мерки. Ако мога да имам едно желание за новото 

хилядолетие, то ще бъде да разглеждаме решенията на този проблем като възможност за 

всички, а не като лотария, в която по-голямата част от нас ще са губещи. 

95. Младите хора са източник на творческо мислене, енергия и инициатива, на динамизъм и 

социално обновление. Те се учат бързо и се адаптират лесно. Ако им е даден шансът да 

ходят на училище, те ще допринесат в огромна степен за икономическото развитие и 

социалния прогрес. 

96. Ако не успеем да им дадем тези възможности, в най-добрия случай ще станем съучастници  

в непростимо пропиляване на човешкия потенциал. В най-лошия случай ще допринесем за 



развитието на всички пороци в младежта, лишена от надежда: загуба на нравственост, 

живот, който е обществено непродуктивен и потенциално с разрушителен характер за 

самите индивиди, за техните общности и дори за крехките демократични държави. 

      Образование 

97. Образованието е ключът към новата глобална икономика, от началното училище в 

продължение на целия живот. То е от централно значение за развитието, социалния 

прогрес и човешката свобода. 

98. През последния половин век образователните равнища в развиващите се страни скочиха 

значително. Наистина бързото намаляване на бедността в Източна Азия е свързано с 

голяма степен с инвестициите в образованието. Но все още предстои да изминем дълг път. 

Докато мнозинство от децата по света посещават училище, повече от 130 милиона деца в 

предучилищна възраст в развиващите се страни не ходят, като повече от половината 

живеят в Индия, Бангладеш, Пакистан, Нигерия и Етиопия.  

99. Нещо повече, четвърт милиард деца на възраст 14 години и по-млади, както посещаващи 

училище, така и не посещаващи, за да помогнат на семействата си, които живеят в 

нищета,  да оцелеят, сега често работят  в опасни и вредни условия. Те превиват гръб и се 

потят в градски предприятия, ферми като домашни прислужници, продават дъвка или 

чистят обувки на улицата, спускат се в опасни мини и тревожно голям брой деца се 

продават за сексуални услуги. След като Одобриха Конвенцията на Международната 

организация на труда за най-лошите форми на детския труд, сега държавите-членки 

трябва да я изпълнят изцяло. 

100. Осигуряването на начално образование за 130 милиона деца в развиващите се страни, 

които сега не посещават училище, ще изисква увеличение на разходите за образование 

примерно с $ 7 милиарда годишно в продължение на десет години. Не са нужни само 

училищни сгради. Училищата трябва да бъдат достъпни, в тях трябва да работят 

квалифицирани педагози и те трябва да предлагат на бедните такива удобства като 

учебници и  учебни принадлежности. 

101. Около 60 на сто от децата,които не са в училище, са момичета. Броят на момичетата,     

които посещават училище, остава шокиращо нисък. Третирането на момичетата по този 

начин е въпрос не само на полова дискриминация, това е и лоша икономическа и 

социална политика. Опитът доказва нееднократно, че инвестициите в образованието на 

момичетата водят пряко и бързо до по-добро хранене на цялото семейство, намаляване 



на раждаемостта, намаляване на бедността,по-добро здравеопазване  и по-добри 

икономически показатели. Наистина на конференциите на ООН проведени през 90-те 

години се признава, че бедността не може да бъде превъзмогната без специфично, 

непосредствено и постоянно внимание към образованието на момичетата. 

102.  И все пак в 47 страни разликата между броя на момчетата и момичетата в училище 

остава значителна, дори на първоначално ниво.  В някои случаи усилията да бъде 

увеличен общият брой на записаните ученици не води до увеличаване. 

103.  Много бедни семейства са изправени пред суров избор. Училищното обучение често е 

скъпо, момичетата по традиция представляват източник на безплатна домашна работа, а 

родителите не са убедени, че семействата ще имат същата изгода от образованата 

дъщеря както образования син. За да се преодолее разликата между вътрешносемейните 

приоритети и тези на обществото изобщо, семействата имат нужда от подкрепата на 

местните общности и правителства, подкрепяни от външния свят. Създаването на 

възможности за работа за жените би имало същия ефект. 

104. Всеобщият достъп до начално средно образование е жизнено важен и може да бъде 

постигнат само чрез заличаване на разликата между момчета и момичета в 

образованието. УНИЦЕФ с други партньори от ООН е разработил инициатива, която 

обхваща както началното така и средното образование. Нейният успех зависи от 

националните стратегии и планове и от международната финансова подкрепа. Моля 

всички правителства да работят с нас, за да помогнем тя да успее. И аз предлагам да 

направим крачка напред. 

105. Настоявам Срещата на хилядолетието да подкрепи целите на забележимото 

свиване на разликата между половете в началното и средно образование до 

2015 г. и да направи всичко, за да завършват децата пълен курс на основно 

образование до 2015 г. 

106. Образованието е първата стъпка. Следващата стъпка е създаването на възможности за 

заетост на работната ръка. 

107. Светът е изправен пред големия проблем с безработицата сред младежта, която с 

предвижданото увеличаване на раждаемостта може да се изостри още повече. Според 

данни на Международната организация на труда 60 милиона млади хора търсят работа, 

но не могат да намерят никаква; около 80 на сто от тях са в развиващите се страни и 

страните, чиито икономики са в преход. Вероятността хората между 15 до 24 години да 



останат безработни е два пъти по-голяма отколкото при възрастните; в някои развиващи 

се страни това съотношение е по-високо.Младите работници е по-вероятно да бъдат 

наети на работа последни и първи да бъдат уволнени; вероятността да бъдат защитени 

от закона е по-малка. 

108.  Безработицата между младите хора може да бъде унищожителна и правителствата се 

опитват по редица начини да се справят с нея. Но политиката, насочена към младите, в 

това число и преференциалното наемане на работа, в голяма степен се оказва 

неуспешна поради простата причина, че тя не е икономическа устойчива.  

109. Проблемът се състои в неадекватното съвкупно търсене. Икономиките с нисък растеж не 

могат да създават достатъчно възможности за работна заетост на собствените си млади 

хора. Тази неспособност на свой ред потиска още растежа и увековечава бедността. 

Никой досега не е открил лесни и очевидни разрешения на този безкраен цикъл. 

110. Заедно с ръководителите на Световната банка и Международните организации по труда 

свиквам политическа среща на високо равнище по въпросите на работната заетост на 

младите хора, при това се обръщам към най-творчески мислещите ръководители в 

частната индустрия, гражданското общество и икономическата политика да проучат 

творческите подходи за решаване на тази сложна задача. 

111. Ще моля тази политическа мрежа да предложи комплект от препоръки, които аз ще 

предам на световните лидери в рамките на година. Възможните източници за 

разрешение ще включват Интернет и неформалния сектор, специално приноса на 

малките предприятия за откриването на работни места. 

В. Развитие на здравеопазването и борба със СПИН/ХИВ 

112.   През последните десетилетия нововъведенията в медицината донесоха успех в базовото 

здравеопазване и позволиха на социалната политика да увеличи продължителността на 

живот значително и да намали рязко детската смъртност. По-доброто здравеопазване на 

свой ред стимулира икономическия растеж и едновременно намалява бедността и  

неравенството в доходите. Фактически, инвестициите в здравеопазването са от особено 

голяма полза за бедните, които в голяма степен  са зависими от собствени източници на 

труд, за да съществуват. 

113. Не всички региони са постигнали тези равнища на успех. Най-добре се е справила 

Източна Азия, най-зле са африканските страни на юг от Сахара. Липсата на достъп до 

основно медицинско обслужване е една от главните причини бедните хора да останат 



бедни . В повечето страни с ниски доходи разходите за здравеопазване много често е 

под $ 10 на човек за година. В Африка по-високата степен на заболяваемост не само 

налага бедните семейства да се мъчат да се вместят в нищожните си възможности, но и 

ги хваща в капана на по-голяма раждаемост и по-висока смъртност. 

114. В някои страни с преходна икономика през последните години продължителността на 

живот главоломно спада, което е отражение на съкратените държавни разходи за 

здравеопазването и още по-общата ерозия на социалните услуги. 

115. Въпреки че годишно в света се харчат повече от $56 милиарда за здравеопазването, по-

малко от 10 на сто са насочени към здравните проблеми, засягащи 90 на сто от 

населението в света. За борба с пневмонията, диарията, туберкулозата и маларията – 

най-големият проблем в развиващите се страни – се заделят по-малко от 1 на сто от 

глобалните бюджети за здравни научни изследвания.  

116. Резултатите са потресаващи. Само маларията отнема по живота всяка минута всеки ден – 

главно деца под 5 години и бременни жени. Кампанията срещу маларията, водена от 

Световната здравна организация, заслужава пълна подкрепа, тъй като тя се опитва да 

контролира и да предотврати тази смъртоносна болест. 

117. В по-общ план по-големият достъп до лекарства, ваксини и такива малко струващи и 

ефективни интервенции като противокомарни мрежи, обработени с инсектициди, би 

могъл рязко да намали високата смъртност и инвалидност между бедните по целия свят. 

118. Целта на настоящия доклад не е изучаването на всички тези предизвикателства. Аз 

искам да се спра върху конкретна здравна криза, която заплашва да преобърне всички 

успехи в развитието на човека за едно цяло поколение и бързо да придобие характера 

на  социална криза в глобален мащаб: разпространяването ХИВ и СПИН.  

119.  Около 50 милиона души са заразени с ХИВ от началото на 70-те години на 20 в; 16 

милиона са умрели. Само през 1999 г. 5.6 милиона са заразени с ХИВ, половината от тях 

са на възраст под 25 години. Това е заболяване, което атакува преди всичко младите, 

като най-високите му прояви са в бедните страни и то има ужасяващата способност да 

се разпространява. 

120. От почти 36 милиона души по света, които живеят с ХИВ/СПИН, повече от 23 милиона са 

от Африка на юг от Сахара. В Кот-д’Ивоар всеки учебен ден от СПИН умира един учител. 

Обикновено дете родено в Ботсуана днес има продължителност на живот 41 години, ако 



няма СПИН, би живяло до 70 г. В най-силно засегнатите градове на южна Африка 40 на 

сто от бременните жени са ХИВ-позитивни. 

121. В същия този регион повече от едно дете на всеки десет вече е изгубило майка си заради 

СПИН. Изчислено е, че към 2010 г. ще има 40 милиона сираци в страните в Африка на 

юг от Сахара, главно поради ХИВ/СПИН. Съвсем малка е вероятността тези деца да 

продължат обучението си в училище, а още по-сигурно е, че ще страдат от сериозно 

недохранване. Трагично е, но вече не е необичайно сираци под 15-годишна възраст да 

оглавяват домакинства. 

122. Правителствени прогнози в Зимбабве сочат, че за ХИВ/СПИН ще бъдат изразходвани 60 

на сто от националния бюджет за здравеопазването към 2005 г. и че дори това няма да 

бъде достатъчно. СПИН поразява редовете на най-квалифицираните и най-образованите 

в разцвета на силите им, а това е свързано с трагични последствия за всяка засегната 

страна и за целия регион. 

123. А епидемията се разпространява и далече извън Африка. В Азия между 1996 и 1998 г. 

броят на ново заразените от ХИВ се е увеличил с 70 на сто. Сега се смята, че в Индия 

има повече хора с ХИВ отколкото във всяка друга страна в света. Накратко, кризата е 

станала глобална. 

124. Развивайки споразумението, постигнато от Общото събрание на специалната му сесия по 

въпросите на населението и развитието, проведена в 1999 г., аз предлагам стратегия за 

задържане и намаляване на разпространението на ХИВ/СПИН, която е насочена към 

млади мъже и жени на възраст между 15 и 24, и за предоставяне на по-добри грижи за 

тези, които живеят с болестта. 

125. Активната подкрепа от правителствата е от огромно значение. Широко мащабни 

профилактични програми имаха успех в няколко развиващи се страни, вкл. Сенегал, 

Тайланд и Уганда. Обаче, подобни усилия са редки и обикновено с недостатъчно 

финансиране. В прекалено много страни официален заговор на мълчание относно СПИН 

лишава хората от информация, че те биха могли да спасят живота си. Трябва да дадем 

на младите правото да се опазват чрез информация и благоприятна социална среда, 

която намалява тяхната уязвимост от инфекция. 

126.  Следващата стъпка трябва да бъде осигуряването на  лесен достъп до основни услуги, 

вкл. мъжки и женски кондоми. Изключително важно е да бъде предотвратено 

предаването на болестта от майка на дете. Могат да се предотвратят половин милион 



нови инфекции на бебета всяка година. Има доказателства, че лекарство с название 

„неварипин” е ефикасно и не много скъпо. Една единствена доза на стойност $ 4- заедно 

с разходите за тестване и доброволна консултация – може да бъде толкова ефикасна, 

както и по-сложни и много скъпи курсове на лечение.  

127. Световните лидери трябва да действат, за да защитят младите хора и децата на своите 

народи от преждевременни болести, които могат да се излекуват и от смърт в резултат 

на ХИВ. ЮНАИДС ще работи с правителствата и други партньори за разработването и 

осъществяването на национални планове за действие. Аз настоявам всяка сериозно 

засегната страна от този проблем да има план за действие в продължение на година 

след Срещата на хилядолетието. Освен това: 

128.  Препоръчвам на Срещата на най-високо равнище, посветена на хилядолетието, 

да приеме като ясна задача намаляването на темповете на заразяване с ХИВ на 

лица от 15 до 24 години с 25 на сто в най-потърпевшите страни до 2005 г. и с 25 

на сто глобално до 2010 г. 

129. За тази цел препоръчвам още правителствата да определят ясни превантивни 

цели: към 2005 г. поне 90, а до края на 2010 г. поне 95 на сто от младите мъже 

и жени да имат достъп до информация, образование и услуги, които са 

необходими за защита от инфекция от ХИВ. 

130.  И накрая, светът отчаяно се нуждае от ваксина срещу ХИВ. От 2 $ милиарда 

изразходвани за научни изследвания в областта на лечението на СПИН до днес, само $ 2 

милиона са били изразходвани  за създаването на ваксини, като съвсем малко от тях са 

били полезни за бедните страни, където заразените от ХИВ са около 95 на сто. 

131. Ето защо, аз призовавам развитите страни да работят заедно с фармацевтичните 

индустрии и техните партньори за разработката на ефикасна и достъпна 

ваксина срещу ХИВ. 

132. Научните проблеми и финансовите нужди са наистина огромни, но се надявам, че 

творчески междудържавни и частни партньорства, поддържани от обществени 

стимулиращи системи, ще помогнат за увеличаване на инвестициите, които са толкова 

нужни. Глобалният алианс за ваксини и имунизация служи като модел за това какво 

може да се постигне чрез подобно партньорство. (виж Приложение 2). 

133. И накрая, ние трябва също да помогнем да бъдат подобрени системите за грижа и 

подкрепа на 36 милиона души, които живеят с ХИВ/СПИН. Дори сравнително нескъпи 



лечения и по-добра грижа могат да помогнат в борбата срещу СПИН, и могат да 

направят възможно хора със СПИН да живеят по-дълго, по-продуктивно и по-достойно. 

Нещо повече, правителствата, фармацевтичната индустрия и международните 

институции, като работят заедно, трябва да направят лекарствата за ХИВ още по-

достъпни за развиващите се страни.  

 
 

Приложение 2. 
Глобален алианс за ваксини и имунизация 

 
 
В началото на новото хилядолетие една четвърт от децата по света, повечето от тях от 

бедните страни, остават незащитени от шест основни заболявания: полиомелит (детски 

паралич), дифтерия, коклюш, морбили, тетанус и туберкулоза. Вероятността тези деца да 

умрат от посочените болести е 10 пъти по-голяма отколкото децата, които са ваксинирани. 

 

Глобалният алианс за ваксини и имунизация (GAVI) бе създаден в 1999 г. с цел всички 

деца по света да бъдат защитени от болестите, които могат да бъдат предотвратени чрез 

ваксинация. 

 

Алиансът е творческа коалиция на национални правителства, банки за развитие, бизнес 

ръководители, филантропични организации, Световната здравна организация, група на 

Световната банка и УНИЦЕФ. Неговите стратегически цели включват: 

 подобряване на достъпа до устойчиви имунизационни услуги; 

 Ускоряване на научноизследователската дейност и разработката 

на нови ваксини за болести, които преобладават особено в 

развиващите се страни, като ХИВ/СПИН, малария, туберкулоза и 

диария; 

 Разширяване на използването на вече съществуващи нескъпи и 

ефективни ваксини; 

 Приемането на имунизацията като един основен елемент от 

планирането и оценката на международните усилия в областта на 

развитието. 

 



През януари 2000 г. Глобалният алианс заяви на Световния икономически форум в Давос, 

че открива Глобален фонд за детски ваксини. Фондът, подпомогнат безвъзмездно с 

финансова помощ от $ 750 милиона  от Фондацията „Бил и Мелинда Гейтс”, ще осигурява 

ресурси за разширяване на достъпа до съществуващите ваксини и ще укрепи 

необходимите инфраструктури за доставка на ваксини в най-бедните страни. Фондът също 

ще оказва помощ на научните изследвания за разработване на нови ваксини.  

 

Глобалният алианс за ваксини и имунизация е един пример за стойността на 

сътрудничеството между обществения и частния сектор при намирането на глобални 

решения на глобални проблеми. 

 

Г.   Разчистване на бордеите 

134. При следващото поколение градското население в света ще се увеличи два пъти – от 2,5 

милиарда до 5 милиарда души. Почти цялото това увеличение ще стане в развиващите 

се страни. Градовете често са наричани люлка на цивилизацията, източници на културно 

и икономическо възраждане. Обаче това не е съвсем така, ако говорим за 

приблизително една трета от градското население в развиващите се страни, която живее 

условията на изключителна бедност. Повечето от тези бедстващи граждани нямат друг 

изход освен да живеят в мизерни и опасни, незаконно заети селища и бордеи в 

покрайнините. И въпреки че градското население застарява, точно както и населението 

на страните, то жителите на бордеите стават все по-млади. 

135.  Бордеите са известни под различни имена: фавели, кампунги, бидонвили, тугуриос, 

гечикондус, но значението навсякъде е едно и също: мизерни условия на живот. В 

бордеите липсват основни комунални услуги като вода, санитарна канализация, отводни 

системи за отпадъци и за дъждовни води. Типично е да няма училища и клиники 

наблизо, никакви места, където хората да се срещат и общуват, никакви безопасни 

площадки за децата да играят. Обитателите на бордеите живеят и работят в условия на 

постоянна опасност, изложени са на болести, престъпления и опасности от околната 

среда. 

136.   Такива бордеи и незаконни селища частично се обясняват с вечния недостатък на 

ресурси. Вината също се хвърля и върху лошо функциониращите имотни пазари и 

неотзивчиви финансови системи, неуспешна политика, корупция и всякакво отсъствие 



на политическа воля, която е в дъното на всичко. В същото време тези градове в 

пределите на градовете са източник на предприемаческа дейност, която може да се 

мобилизира, за да се подобри благосъстоянието на техните жители на обществото като 

цяло.  

137. Световната банка и Обединените нации обединиха усилията си, за да отговорят на това 

предизвикателство, като построят глобален алианс на градовете и техните партньори за 

развитие. През декември 1999 г. бе започнат амбициозен план за действия „Градове без 

бордеи”, с патрон Президента Нелсън Мандела. Целта му е да подобри живота на 100 

милиона обитатели на бордеите до 2020 г. (Ключовите особености на този план са 

представени в таблицата). Той изисква световните лидери да се обвържат с 

подобряването на условията на бедните градски жители, а международната общност в 

областта на развитието да се съсредоточи върху тази дейност. 

138. Аз решително поддържам инициативата „Градове без бордеи” и приканвам 

страните-членки да я подкрепят и работят за нея. 

   

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ „ГРАДОВЕ БЕЗ БОРДЕИ” 

Действия 2000 г. 2001 г. 2006-2020 г. 
 • Мобилизиране на 

политически и 
финансови обвързвания 
за разчистване на 
бордеите и увеличаване 
на възможностите за 
поддържане на 
действия в голям мащаб 

• Осъществяване на 20 
градски и/или в 
национален мащаб 
програми, които са в 
ход, за промяна на 
живота на 5 милиона 
бедни жители на 
градски квартали 

• Осъществяването на 
50 национални 
програми, които са 
започнати с цел 
подобряване условията 
в бордеите – централен 
елемент на стратегиите 
за развитие на 
градовете в повечето 
страни 
 
• Осигуряване на 
основни услуги за 
 100 милиона жители в 
бордеите  
• Прекратяване на 
изграждането на бордеи 
 
 

Подкрепа във формата 
на субсидии 

$ 4 милиона $111 милиона  $ 180 милиона 

Увеличение на градския 
бюджет 

$ 3.5 милиона $ 35 милиона $ 100 милиона 

Инвестиции в 
реконструкции 

$200 милиона $ 2,300 милиона $ 47,500 милиона 

 
Източник: Алианс на градовете за градове без бордеи, Световната банка, Центъра на ООН за населените 
места (Хабитат), 1999 г. 
 

 



Д. Включване на Африка 

139.   Никъде по света не е нужно глобално обвързване с намаляването на бедността както в 

Африка на юг от Сахара, защото никой регион в света не понася  по-голямо човешко 

страдание. По последни данни в африканските страни на юг от Сахара се намира  най-

голямата част от хората, които живеят с по-малко от $ 1 на ден. Растежът на дохода на 

глава от населението е средно 1.5 на сто през 60-те години на 20 век, 0.8 на сто през 

70-те години и минус 1.2 на сто през 80-те години. През 90-те години регионът се 

развиваше по-бавно от всяка друга група от страните със среден или нисък доход. 

140. Днес доходът на глава от населението е само $ 500 на година. Потоците от частни 

капитали към Африка са една дребна частица от общия поток, а за някои страни 

капиталовият поток е няколко пъти от техния БВП. Често общите външни дългове 

надхвърлят целия брутен национален продукт и не е необичайно условията по 

обслужване на дълговете да надхвърля 25 на сто от експортните постъпления. Да 

преобърнем тези тенденции – ето голямата задача, която стои пред националните и 

международни политики, при това сложността на тази задача се задълбочава 

многократно от острота на проблема със СПИН в Африка. 

141. Добиващите индустрии доминират икономиката в региона и ресурсите обедняват  с 

алармираща скорост. Изискванията към инфраструктурата са огромни, особено в 

областите на енергетиката и телекомуникациите. Потреблението на електрическа 

енергия на човек е най-ниската в света. Африка има 14 телефонни линии на 1 000 

човека и по-малко от половината на 1 на сто от всички африканци са ползвали 

Интернет. Почти 17 на сто от пътищата са павирани. И списъкът продължава. 

142. И все пак миналата година Мозамбик беше на първо място в света по растеж на БВП – 

преди неотдавнашните опустошителни наводнения. Разбира се по-високите цени на 

суровините бяха значителен фактор, но Мозамбик, напълно обеднял и в схватката на 

безкрайна гражданска война само преди година, направи огромни крачки напред само 

благодарение на собствените си усилия. Ботсуана се нареждаше втора в списъка и 

няколко други страни в региона се радваха на добри икономически характеристики и 

добро управление известно време. Какви точно са препятствията на другите места? 

143. В икономически план производителността на труда в Африка страда, защото има 

тенденция икономическите режими да бъдат контролирани отблизо и управлявани 

неефективно от държавата. Това води до по-високи търговски бариери и лошо 



функциониране в обществените услуги. Това също означава, че корупцията е широко 

разпространена.  Фирмите в частните сектори за неспособни да се конкурират на 

международния пазар, защото им липсва достъп до подходяща технология и 

информация. 

144.  Аграрният сектор в Африка тепърва предстои да преживее „Зелена революция”. За 

разлика от останалия свят, добивът на основните хранителни култури не се е увеличил 

значително. Променливите валежи, силно ерозираните почви, болестите и вредителите 

също играят своята роля. Земеделски технологии, разработени в други климатични и 

екологични зони, не се пригодиха добре в този регион.  Вложените средства като торове  

често са контролирани от държавни монополи и не са налични за фермерите на 

конкурентни цени. Според данните цените на торовете в началото на 90-те години бяха 

два до четири пъти по-високи в Африка отколкото в Азия. Бедната инфраструктура 

ограничава възможността за придвижване на стоките, така цените за транспортиране и 

доставка продължават да бъдат спънка. 

145.  И затова аграрният сектор на Африка остава неспособен да произвежда стабилни и 

евтини източници на храна за градското население. И действително, голяма част от 

храните в района под Сахара са внос. Градските центрове на тази област остават малки 

според световните стандарти и не захранват с човешки капитал, необходим за 

стимулиране на индустриалната експанзия. 

146.  Призовавам настоятелно водещите експерти в света да обмислят как да бъде 

преодоляна бариерата за ниската земеделска производителност в Африка. 

Умолявам големите филантропични фондации, които са стимулирали толкова 

добре действия и практическа научно-изследователска дейност в областта на 

земеделието, да обърнат внимание на този жизнено важен въпрос. 

147. В много африкански страни има също политически пречки за икономическия прогрес. На 

тези проблеми се спрях в доклад до Съвета за сигурност през април 1998 г. Те се 

свеждат до принципа „победителят взима всичко” по отношение на политическата 

конкуренция, контрола на богатствата и ресурсите на обществото, както и до патронажа 

върху властта и прерогативите на властта. В твърде много случаи всичко това се 

съчетава с ужасяващи нарушения на основни права и готовност да се прибегне до сила 

за разрешаването на споровете или за задържане на властта. 



148. Направих извод в този доклад, че само африканците могат да сложат край на тези 

порочни цикли. И аз съм доволен, че много избраха да направят това и че управниците, 

които бяха извършили престъпления срещу собствения си народ все по-често ги държат 

отговорни за извършеното. И въпреки това, все още необяснимо защо, сравнително 

малко африкански правителства показват нужната загриженост в националните 

икономически и социални политики да се преборят с бедността.  

149.   Ние действително имаме шанса да преобърнем нещата. В Африка бяха извършени много 

положителни промени, а и международната общност демонстрира растящ интерес да 

подкрепят онези африкански страни, които все още са засегнати от безредици и 

трагедии. Не трябва да изоставяме тези страни сега.  

Е. Изграждане на „цифрови мостове” 

150. Светът влезе в началните фази на нова технологична революция. Виждаме това в 

областта на медицината и фармацевтиката, в биотехнологията. Тези нови хоризонти 

повдигат едновременно надежди и страхове. По-добро здраве и по-голяма безопасност 

на храните са в нашите възможности, но сграбчвайки възможностите, предлагани ни от 

биотехнологията, не трябва да пренебрегваме рисковете, които те носят. По-специално 

трябва да осигурим свободен достъп до информацията, събрана от научните 

изследователи, които дешифрират генетичния код. Генетичният ключ към човешкия 

живот принадлежи на цялото човечество. 

151.  Бих искал да съсредоточа вниманието си върху технологичните изменения, които 

преобразиха социалния и икономическия свят: на „цифровата революция”. В 

комуникационните и информационните отрасли – при това с мълниеносна  скорост – 

стават коренни промени. (виж фиг.4) 
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152. Бяха нужни 38 години, за да достигне радиото до домовете на 50 милиона души, а за 

телевизията – 13 години. Само за 4 години точно толкова души започнаха да използват 

Интернет. В 1993 г. в мрежата World Wide Web имаше 50 страници. Днес те са повече от 

50 милиона. В 1998 г. в Интернет се включваха  само 143 милиона души, към 2001 г. 

броят на потребителите ще стигне 700 милиона души. В 1996 г. пазарът на електронна 

търговия се оценяваше на $ 2.6 млрд, предполага се, че към 2002 г. ще нарасне до $300 

млрд. Интернет вече се прилага в много по-голям диапазон отколкото досега 

изобретените средства за свръзка. 

153.  Сега съществува все още „зеещо цифрово разделение” в света.  В САЩ има повече 

компютри отколкото в останалата част на света. В Токио има толкова телефона колкото 

в цяла Африка. 

154. Това цифрово разделение може и то ще бъде съединено с мостове. Вече Бангалор в 

Индия стана динамичен център на иновации и може да се похвали с повече от 300 

компании за високи технологии. Само експортът на софтуер от Индия ще надхвърли $ 4 

милиарда тази година – това е около 9 на сто от общия износ на Индия. А прогнозите са, 

че ще бъдат стигнати $ 50 милиарда до 2008 г. (виж Приложение 3). 

     

 

Приложение 3. 

Индия и информационната революция 

Нито една развиващата се страна не се е възползвала повече от цифрова революция както 

Индия, чиято софтуерна индустрия се очаква да се увеличи около осем пъти, на $ 85 

милиарда до 2008 г. Благодарение на развитието на този отрасъл бяха открити голям брой 

работни места,  бе натрупано значително богатство и бяха създадени нови кадри на 

предприемачи в областта на високите технологии. Пазарната стойност на една индийска 

компания, Инфосис, има десеткратно увеличение на своята цена, тъй като влезе в списъка 

на стоковата борса на САЩ – Насдак – през март 1999 г.  

 

Софтуерната революция бе ускорена от чуждестранните инвестиции и подпомогната от 

икономическата либерализация и създаването на технологични паркове на софтуерна 

технология с подкрепата на правителството. Индия има също голям брой софтуерни 



професионалисти с голяма глобална мобилност.  

 

Индийските компании станаха световни лидери в проектирането на портали и  приложни 

програми за Интернет и те успешно преодоляват бюрократичните пречки, които водят да 

забавяне на дейността, както и остарялата инфраструктура, като построиха свои 

телекомуникационни системи и разпространяват своите софтуерни продукти по света чрез 

спътник. Достъпът до Интернет също се разширява с бързи темпове. Според данните около 

6 милиона души в Индия ще ползват Интернет до 2001 г., за което подкрепа ще окаже 

дерегулирането на телекомуникациите и информационните технологични сектори. 

 

И все пак Индия, както и много други страни, продължава да бъде изправена пред 

предизвикателството на „цифрово разделение”. Остава огромна бездна в страната между 

тези, които са част от интернет революцията и онези, които не са. В навечерието от 50-та 

годишнина на Индия като конституционна република Президентът на Индия предупреди, 

че неговата „страната  има един от най-големите в света резерви на технически персонал, 

но също и най-големия брой неграмотни хора, най-големия брой хора под линията на 

бедността и най-големия брой деца, които страдат от недохранване”. 

 

Успехът на Индия в информационната революция е пряко свързана с успеха й в 

произвеждането на голям брой висококвалифицирани випускници от техническите и 

научни висши учебни заведения. Информационната мрежа, която сега тези випускници 

изграждат, има голям потенциал за разпространяване на образованието, за да стигне до 

по-малко имотните.  

 

155. Икономическият растеж на Коста Рика се увеличи на 8.3 на сто в 1999 г., най-високият в 

Латинска Америка, захранван от производството на микрочипове, което сега 

представлява 38 на сто от целия експорт. Бих могъл да дам много други примери от 

развиващите се страни, които са се възползвали от възможностите на тази революция. 

Те откриват големи перспективи за икономическия растеж и развитие за всички страни. 

156. За да оценим напълно как цифровата революция ще стимулира икономическия растеж и 

развитие, е необходимо да разберем някои от основните й особености. Първо, тя 

създаде напълно нов икономически сектор, който просто не съществуваше преди. Тъй 



като страните, които се намират на предна линия, посвещават все по-големи дялове от 

своите икономики на този сектор, много ценно пространство се отваря за други, което да 

го заемат. И така е в цялата световна икономика. В действителност ето така се 

„появяват” така наречените възникващи икономики, когато други сектори освобождават 

място. Глобализацията улеснява такива изменения. 

157.  Второ, капиталът, който е от най-голямо значение в цифровата революция, е 

преимуществено интелектуален капитал. Цените на хардуера  падат. Изместването от 

хардуера към софтуера като революционен скок в индустрията помага да се 

превъзмогне това, което бе главна пречка за развитие – недостигът на финанси. То също 

помага да се подобрят шансовете за бедните страни да прескочат някои дълги и 

мъчителни етапи в процеса на развитие. Ясно е, че необходимият интелектуален 

капитал не е наличен навсякъде, но той е доста по-широко разпространен в 

развиващите се страни и страните с икономики в преход отколкото финансовия капитал. 

158.Трето, цифровата революция освен че създава нов икономически сектор, е също 

средство  за преобразуване и подпомагане на други дейности. Мавриций, например, 

използва Интернет, за да позиционира своята текстилна индустрия глобално. 

Разработената програма Trade Point  от ЮНКТАД позволява на участниците да търгуват с 

изделия онлайн. Правителството на Мали създаде вътрешно-информационна мрежа за 

осигуряване на по-ефикасни административни услуги. Има още много други 

възможности: за телемедицина и дистанционно обучение, за „виртуално” банкиране 

съчетано с микрокредит; за проверка на метеорологичните прогнози преди садене на 

културите и определяне на цените на културите преди прибиране на реколтата; за най-

голямата в света библиотека за пръстови отпечатъци и т.н. Секторът  информационна 

технология, накратко, може да трансформира много, ако не всички сектори на 

икономическия и социален живот. 

159. И накрая основният продукт в този сектор – информацията – има уникални свойства, 

които не са присъщи на другите сектори. Стоманата, използвана за построяване на 

сграда, не може да бъде консумирана от никой друг. С информацията е различно. Тя не 

само е налична за многообразна употреба и от многобройни потребители, но тя колкото 

повече е ползвана, става все по-ценна. Същото важи и за мрежите, които свързват 

различни информационни източници. Тези, които се занимават с вземането на решения, 

трябва по-добре да разбират как информационната икономика се различава от 



икономиката на вечно недостигащите материални стоки и да я ползват за осъществяване 

на нашите цели. 

160. Това не означава, че преходът ще бъде лесен за развиващите се страни, особено за 

много бедните. Част от проблема е липсата на ресурси и умения, другата е 

неадекватната основна инфраструктура, третата са неграмотността и езикът и разбира 

се, съдържанието и личното пространство. Технически решения ще има за много от тези 

проблеми, вкл. безжичен достъп и дори прости програми за автоматичен превод, които 

ще ни позволят да общуваме и да се включим в електронната търговия, като се 

прескочат езиковите бариери. 

161.  В най-близко време индивидуалният потребителски модел на използване на   

информационната технология, преобладаващ в промишлено развитите страни, ще струва 

изключително скъпо за много от развиващите се страни. Но и с този проблем може да се 

справим. Обществените телекомуникационни центрове са създадени в различни места – 

от Перу до Казахстан. В Египет, например, Програмата на ООН за развитие помогна да 

се създадат общински центрове за достъп до технологията, като по този начин да отведе 

Интернет и факс връзката до бедните и селските райони. С помощта на организации на 

гражданското общество и частния сектор можем да разширим тези експериментални 

програми, за да бъдат обхванати и най-отдалечените краища на земното кълбо. 

162.  Обаче в много развиващи се страни няма лек начин за отстраняване на 

институционалните препятствия, преди всичко неблагоприятната нормативна среда и 

твърде високите такси, налагани от националните власти. 

163.  Призовавам страните-членки да преразгледат политиката си и механизмите в 

тази област, за да се уверят, че не се създават пречи на народите да се 

възползват от възможностите, които открива „цифровата революция”. 

164. Като конкретна демонстрация как можем да отстраним „цифровите пропасти”, 

като се построят мостове над тях, щастлив съм да обявя новата „Интер мрежа 

на здравеопазването” за развиващите се страни. 

165.   Тази мрежа ще позволи да бъдат създадени и експлоатирани диалогови абонаментни 

пунктове в болниците, клиниките и обществените центрове на здравеопазването във 

всички страни на развиващия се свят. Целта й е да бъде осигурен достъп до най-новата 

медико-санитарна информация, която да отговаря на спецификата на конкретни страни 

или групи от страни. Оборудването и достъпът до Интернет, при необходимост и 



безжичен, ще бъдат осигурени от консорциум начело с Фонд WebMD в сътрудничество с 

други фондове и корпорации. Неотменима част от проекта е обучението и създаването 

на необходимия потенциал в развиващите се страни. От страна на Обединените нации в 

тази инициатива ще участва Световната здравна организация като водещ партньор, 

съвместно с външни партньори, в това число и Фондът на Организацията на обединените 

нации. 

166.  Искам също да обявя втората инициатива за въвеждането на „цифровите 

мостове”: създаването на Служба за информационна техника към 

Организацията на Обединените нации. Предлагам тя да бъде наричана 

„ЮНАЙТС” (UNITEs). 

167.  Тя ще представлява доброволна група на високотехнологични организации, 

включително и  Net Corps Canada and Net Corps America, за чиято координация ще 

помогнат Доброволците на Обединените нации. ЮНАЙТС ще обучава различни групи в 

развиващите се страни, за да придобият навици да използват информационната техника 

и да прилагат възможностите й и ще стимулира създаването на допълнителен „цифров 

корпус” на Север и на Юг. Сега търсим външни източници за финансиране на ЮНАЙТС. 

Ж. Демонстриране на глобална солидарност 

168.  Създаването на всеобхватен глобален пазар е една от главните задачи на човечеството 

в 21-ви век. Всички ще бъдем бедни, ако на бедните се откажат възможности да си 

изкарват прехраната. В нашите сили е да предоставим тези възможности на всички. 

169. Дълг на богатите страни е да изпълнят една важна роля, като отворят своите пазари 

широко, като осигурят значително и по-бързо облекчаване на дълговете и като оказват 

повече и по-целенасочена помощ за устойчиво развитие. 

         Достъп до търговията 

170. Въпреки десетилетията на либерализация, световната търговска система остава 

обременена с тарифи и квоти. Най-развитите страни продължават да пазят силно 

пазарите си за селскостопанска продукция, а всички страни защищават текстилните 

отрасли – двата сектора, в които развиващите се страни имат сравнително признато 

предимство. Нещо повече, селскостопанските субсидии в развитите страни снижават 

световните цени и така нанасят още по-голям удар по фермерите в бедните страни. 

171.  Всички плащаме висока цена за тази практика. Изчислените разходи на „спестено” 

работно място в промишлено развитите страни са между $30 000 и $200 000 в 



зависимост от промишления отрасъл. Глобалните икономически загуби от 

протекционизма в земеделието могат да стигнат до $ 150 милиарда на година поради 

пропуснати възможности за износ, от които $ 20 милиарда са загуби за развиващите се 

страни. Обаче, развиващите се страни също сами си причиняват големи щети чрез 

собствената си протекционистка политика в селското стопанство и други области. 

172.  Вместо да се опитват да „замразяват” отраслите в упадък, което в крайна сметка винаги 

завършва с провал, политическите лидери трябва да се застъпват за повишаване на 

професионалните умения чрез образование и практическа подготовка и да оказват 

помощ за преквалификация.  

173. Десетата сесия на Конференцията на Обединените нации по търговия и развитие, 

проведена неотдавна в Бангкок, хвърли светлина върху необходимостта от по-голям 

достъп до пазарите на селскостопанска и промишлена продукция, изнасяна от най-малко 

развитите страни. Това би било особено полезно за страните в Африка на юг от Сахара.   

174.  Настоятелно призовавам промишлено развитите страни да разгледат 

предоставянето на безмитен и без квоти достъп за всякакъв експорт от най-

малко развитите страни и да бъдат готови да подкрепят това задължение на 

третата конференция на ООН за най-малко развитите страни, която ще се 

състои през март 2001 г.  

175.  През последните години възникна въпрос, свързан с търговските обвързвания. Имам 

предвид желанието на някои кръгове да обуславят либерализацията на пазара със 

спазването на определени стандарти от развиващите се страни в областта на труда, 

околната среда и правата на човека. Към този въпрос трябва да се отнасяме много 

предпазливо, за да не стане той още един предлог за протекционизъм. 

176.  Аз предлагам друг път. Първо, в по-голямата част от тези области вече съществуват 

споразумения за универсални стойности и общи стандарти, които са плод на много 

конференции и дълги преговори. Това, от което се нуждаем сега е, страните да 

изпълняват задълженията си, а съответните агенции на Обединените нации да получат 

ресурси и подкрепа, за да им се помогне. Ако това означава, че светът трябва да има по-

силна глобална екологична организация, например, или че е необходимо 

Международната организация на труда да бъде подсилена, то тогава нека разгледаме 

тези възможности. 



177. Второ, глобалните компании трябва да играят лидерска роля. При относително ниски 

разходи или почти никакви от тяхна страна, те могат в собствените си корпоративни 

сфери да прилагат подходящата практика навсякъде, където действат. Това би имало 

благоприятен демонстративен ефект по целия свят. Ето защо предложих на всички 

делови кръгове да се присъединят към мене в „Глобално споразумение”(Global Compact), 

за да приемат в своята собствена корпоративна практика комплект от най-важните 

ценности в три области: трудови норми, човешки права и околна среда (виж 

Приложение 4).  Тази инициатива бе подкрепена от голям брой бизнес асоциации, 

професионални организации, както  и неправителствени. Надявам се в най-близко време 

да бъдат обявени имената на тези първи ръководители от деловите среди, които се 

присъединяват към нас, за да бъде превърнато „Глобалното споразумение” в реалност на 

нашия всекидневен живот.  

 

                                                                                                                                      

                                                                                               Приложение  4. 

 

Глобално споразумение: рамка за партньорство между 

 Организацията на обединените нации и частния сектор 

 

Глобалното споразумение е инициатива, издигната от Генералния секретар в началото 

на 1999 г., приета съвместно от Международната организация на труда, Програмата на 

ООН за околната среда и Канцеларията на Върховния комисар на ООН за правата на 

човека.  

 

Споразумението има за цел да привлече корпорации в усилията си да поощри 

стандартите на справедливост в трудовите взаимоотношения, зачитане на човешките 

права и опазване на околната среда. На корпорациите се предлага да превъплътят 

обвързаността към общите принципи в тези три области в конкретни методи на 

управление. Глобалното споразумение е основано на убеждението, че като се 

обединят универсалните ценности в общо функциониране на глобалните пазари и 

корпоративните практики, ще се помогне за постигането на широки обществени цели, 



осигурявайки открити пазари. 

 

За претворяването на тази амбициозна програма, екипът на Споразумението към ООН 

е създал уеб-сайт , който предоставя информация за Споразумението и достъп до 

богатите бази данни на ООН, основани на информация за всяка страна. То описва 

„най-добрия опит” в областта на човешките права, трудовите норми и опазване на 

околната среда и да съдейства за започването на диалог за допълнителни програми за 

партньорство. Достъп до уеб-сайта: http//:unglobalcompact.org. 

 

Глобалното споразумение е активно подкрепяно от: 

 Глобалните бизнес асоциации: Международна търговска 

палата,  Международна организация на работодателите, 

Световен съвет на деловите кръгове за устойчиво развитие, 

Форум на бизнес лидерите и Бизнесът за социална 

отговорност под патронажа на Уелския принц 

 Други присъединили се глобални асоциации или 

възнамеряващи да се присъединят: Международна асоциация 

за производство на торове, Международна федерация на 

инженери-консултанти, Световната федерация на 

предприятията за производство на спортни стоки, 

Международният институт за чугун и стомана, 

Международната асоциация на петролната индустрия за 

опазване на околната среда и Международният съвет на 

химическите асоциации. 

 Международната конфедерация на свободните профсъюзи 

 Специализирани неправителствени организации, занимаващи 

се с проблемите на околната среда, човешките права и 

развитието. 

 

 

     

 



   Облекчения на задълженията по дългове  

178. Високите външни дългове са смазващо бреме за икономическия растеж в много от най- 

бедните страни. Изискванията по обслужването на дълговете в твърда валута не им 

позволява да правят съответните инвестиции в образованието и здравеопазването, 

както и да реагират ефективно на природните бедствия и други извънредни ситуации. 

Данъчните облекчения за силно задлъжнелите бедни страни, следователно, трябва да 

бъдат съставна част от приноса на международната общност за развитието. 

179.  Многократното преразглеждане на двустранните дългове на тези страни не намали 

значително тяхната обща задлъжнялост. Затова в 1996 г. международната общност на 

донорите излезе с инициатива да намали дълговете на тези страни до поносими нива – 

така наречената HIPC инициатива. Обаче, през трите години, откакто тя бе приета, само 

четири страни изпълниха всички необходими условия за нейното прилагане. Други девет 

се приближават до критериите, а още 5 страни водят предварителни преговори. Но 

напредъкът е бавен. 

180. Предложеният разширен вариант на HIPC програмата, съгласуван на Срещата на най-

високо равнище  на Г-8 в Кьолн през юни 1999 г. и подкрепен от международните 

финансови институции през септември, предоставя по-дълбоко, по-бързо и по-широко 

облекчение на задълженията по дълговете. Но то трябва все пак да бъде осъществено. 

Остават и други пречки. Например, няма механизъм за решаване на проблема с широко 

мащабната реконструкция на дълговете към чужди кредитори, дължими от много частни 

заемовзематели в банковия и корпоративен сектор на развиващите се страни. 

181.  Призовавам страните-донори и международните финансови институции да 

преразгледат въпроса за отписването на всички официално тежко задлъжнели 

бедни страни от книгите си, а в замяна на това тези страни трябва да покажат 

очевидна обвързаност с намаляване на бедността. 

182.  При разработването на такива национални програми намаляването на мащабите на 

бедността, правителствата се стимулират да водят консултации с гражданското 

общество. 

183.  Бих отишъл още по-далече, предлагайки в бъдеще да разгледаме абсолютно нов подход 

за решаване на проблема за задлъжнялостта. Основните компоненти на такъв подход 

могат да бъдат незабавно анулиране на дълговете на страни, които са преживели големи 

конфликти или природни бедствия; разширяване на броя на страните, включени в HIPC 



инициативата, като им се позволи да разчитат на помощ само на основание на критерия 

за бедност; установяване на пределен обем изплащане за сметка на погасяване на 

задълженията във вид на определен процент от постъпленията на чужда валута; 

установяване на арбитражен механизъм по проблемите на дълговете за балансиране на 

интересите на кредиторите и суверенните длъжници и внасяне на по-голям ред в 

техните отношения. 

184.  Нека преди всичко да кажем ясно, че без убедителна програма за облекчаване на 

дълговете още в самото начало на новото хилядолетие, нашата цел  да намалим два 

пъти бедността в света до 2015 г. ще бъде само една химера. 

Официална помощ за развитие 

185.  Помощта за развитие – третият  стълб за подкрепа от международната общност – е в 

непрестанен упадък през последните няколко десетилетия. Има признаци, че този спад 

започва леко да намалява, но въпреки неотдавнашното увеличение на помощта, 

предоставяна от пет страни, все още няма никакво видимо движение нагоре (виж 

фиг.5). Вярно е, че потокът от чужди инвестиции значително е нараснал, но въпреки 

това много бедни страни все още не са напълно готови да привличат такива инвестиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

186.  Допълнителен приток на помощи трябва да бъде разгърнат в подкрепа на видовете 

приоритети, които описах преди това. Това са програми, които стимулират 

икономическия ръст и оказването на помощ на бедните. Помощта трябва също да 

спомага за разширяване на възможностите за вътрешни и външни капиталовложения. 

Например, вероятно тя би могло  да се използва за покриване на премия за риск, 

Фигура № 5.
Финансови потоци
към развиващите се страни
милиарди константи
към 1995 г.

Световна банка,
Финансиране за глобално развитие
1998 г.

( US$ - 
)

Източник: 

Частни
финансови
потоци

Държавно финансиране
за развитие

Държавно финансиране за
развитие

 



свързан с частни инвестиции в бедни страни. Частният сектор може да бъде също в 

помощ при осигуряването на предварителна инвестиционна помощ, какъвто е случаят с 

партньорството между ЮНКТАД и Международната търговска камара за даване на 

насоки по въпросите на инвестиране в най-малко развитите страни (виж Приложение 5). 

187.  Ако искаме програмите за външна помощ да дадат най-добрите резултатите, то 

административното бреме върху страните, на които се предполага, че трябва да се 

помага, трябва да бъде значително намалено, а тези страни трябва да играят 

пълноценна роля при изготвянето на тези програми. Рамката за помощ за развитие на 

ООН е полезна и очевидно успешна стъпка в тази посока (виж Приложение 6), както и 

промените, направени наскоро от други агенции, вкл. и Световната банка. Обаче, 

двустранните програми все още се нуждаят от по-добра координация. 

188.  В резултат на глобализацията обвързаността на мира към бедните започва бавно да бъде 

разглеждано не само като морален дълг, но и като общ интерес. Всяка страна трябва да 

поема главната отговорност за своите собствени програми за икономически ръст и 

намаляване на бедността.Но избавлението на света от бедствията на безкрайната 

нищета е предизвикателство към всеки един от нас. Това е задача, в която нямаме право 

да се проваляме. 

 

 

Приложение 5 

 

Привличане на инвестиции в най-бедните страни: 

Инициатива на ООН и частния сектор 

 

Преките чуждестранни инвестиции (FDI) допринасят в голяма степен за икономическия ръст в 

развиващите се страни. Значителна част от тези инвестиции отива в промишлено развитите 

страни, но все по-голяма част, около четвърт от общия обем, сега отива към развиващите се 

страни. През последните 10 години този поток на частния капитал става все по-важен 

източник за финансиране на развитието за много развиващи се страни отколкото 

официалната помощ за развитие. 

 



Но потокът от преки чуждестранни инвестиции (FDI) не се разпределя равномерно към всички 

части на развиващите се страни. Азия получи почти 20 пъти повече чуждестранни инвестиции 

отколкото региона в Африка  на юг от Сахара, където необходимостта е най-голяма. 

 

Защо най-бедните и най-нуждаещите се страни получават най-малката част от частните 

инвестиции? Причините са сложни. Зле функциониращите пазари на капитал и работна ръка, 

слабото управление и високите транспортни цени са част от проблема. Но дори, когато 

развиващите се страни предприемат нужните реформи за разрешаване на тези проблеми, те 

пак не получават преки чуждестранни инвестиции (FDI), от които имат толкова остра нужда.  

 

Често ключовата задача е да бъдат информирани потенциалните инвеститори, че 

необходимите реформи са били извършени и че съществуват реални възможности за 

инвестиции. Точното изпълнение на това е главната цел на съвместната инициатива, 

предприета от  Конференцията на ООН по търговията и развитието (ЮНКТАД) и 

Международната търговска камара (ИКК). 

 

Тази инициатива включва издаване на серия справочници за инвестиране с описание на 

възможностите и условията за инвестиране в най-малко развитите страни и осигуряване на 

диалог между правителствата и потенциалните инвеститори. Една от централните цели е 

укрепването на способността на най-бедните страни да привличат инвестиции. 

 

Двадесет и осем компании, чиито имена са известни в много части на света, подкрепят 

партньорството и помагат на проекта ЮНКТАД-ИКК. Между тях са Китай, Финландия, Франция, 

Индия и Норвегия.  

  

Проектът ЮНКТАД-ИКК е един от многото съвместни държавно-частни проекти, които сега се 

осъществяват от ООН. След като потокът от помощи спадна през 90-те години на 20-ти век, 

такова сътрудничество става все по-важно средство за подпомагане на процеса на развитие 

на най-бедните страни. 

 

 



Приложение 6 

 

Сътрудничество в служба на развитието: 

Рамкова програма на ООН за оказване помощ за развитие 

 

Сътрудничеството в служба на развитието се промени драматично през последното 

десетилетие, като много по-голямо внимание се отделя на човешките права, развитието 

на човека и проблемите на околната среда. Увеличиха се исканията за помощ; 

ресурсите за удовлетворяване на тези искания намаляха.  

 

От ООН все повече се изисква да направи повече с по-малко ресурси. Това на свой ред 

изисква по-широко  сътрудничество между нашите агенции и установяването на 

партньорства със структури, действащи в гражданското общество и частния сектор. С 

увеличаването на броя агенциите за развитие и неправителствените организации в тази 

област, се засилва необходимостта от по-добра координация. 

 

За да осигури по-голяма съгласуваност, цялостност и ефективност на усилията на ООН 

на ниво страна, в 1997 г. бе въведена Рамкова програма на ООН за оказване помощ за 

развитие (ЮНДАФ) като част от пакета за реформи, предложен от Генералния секретар. 

ЮНДАФ е обща рамка и е основана на общо виждане и обща оценка на дадена страна. 

 

ЮНДАФ търси начини да подобри координацията и да избегне дублирането на усилията, 

полагани от ООН, националните правителства и други партньори с цел да се съдейства 

на решаването на приоритетните задачи на съответната страна. Сега тази програма се 

осъществява в 74 страни по света, всяка една под ръководството на координатор - 

резидент на ООН. Тя е част от по-широка тенденция в системата на ООН да решават 

проблеми като развитието по-комплексен начин. 

 

ЮНДАФ също представлява прехвърлянето на планирането на развитието и 

осъществяването му от Главната квартира към ниво страна. В Индия, например, ЮНДАФ 

улесни сътрудничеството между ООН и правителството при разрешаването на двойната 



задача, свързана с равенството между половете и децентрализацията. В Румъния 

ЮНДАФ помогна да се разработи първата Национална стратегия за бедността, която на 

свой ред помогна на Правителството да мобилизира допълнителни ресурси от други 

донори. 

 

През краткото съществуване на ЮНДАФ успехите й ясно показаха, че агенциите, които 

работят в сътрудничество, могат да постигнат много повече, отколкото когато работят 

самостоятелно. 

 

 

Глава IV.   Освобождаване от страха  

 

189.  Вече 55 години светът живее без война между големите сили – най-дългият период в  

цялата история на съвременната система на междудържавни отношения. На територията 

на Европа, която днес обхваща Европейския съюз, където започваха повечето 

съвременни войни, се появи общност на  сигурността: асоциация на държави с надежди, 

че споровете ще бъда решавани с мирни средства.  

190. Освен това отминаха и 50 години на „студена война”, през които светът се крепеше на 

взаимната ядрена заплаха, която можеше да унищожи всички нас за един миг.  Някои 

наблюдатели съжаляват за този факт и твърдят, че двуполюсната система е поддържала 

стабилността, била е предвидима и е помагала да се запази мира. Но това едва ли може 

да се твърди за развиващите се страни. Там студената война бе период на чести 

въоръжени конфликти, подхранвани и от двете страни на двуполюсния свят. След като 

„студената война” свърши, този източник на външна материална и политическа 

подкрепа престана да съществува. 

191. Освобождаването на Обединените нации от оковите на „студената война” даде 

възможност  на Организацията да започне да играе по-значима роля. 90-те години на 

21-век станаха  свидетели на активизиране както на мироопазващите, така и на 

миротворческите  дейности: през това десетилетие бяха постигнати и подписани три 

пъти повече мирни споразумения по пътя на преговорите отколкото през предишните 

три взети заедно. 



192.    От известно време броят на междудържавните войни от типа, който ООН има за задача 

да предотвратява, намалява (за съответния спад на броя на бежанците виж фиг.6). 

Икономическата глобализация в голяма степен премахна изгодите от завладяването на 

територии, а разрушителността на съвременните войни налага по-големи разходи. След 

1990 г. почти два пъти се е увеличил броят на демократичните страни, което също има 

немалко значение, защото установените демократичните държави, поради различни 

причини, рядко водят военни действия помежду си (виж фиг.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193.   Войните през 90-те години се водиха предимно вътре в държавите.  Тези войни бяха 

изключително жестоки и според данните в тях за загинали повече от 5 милиона души. 

Тези войни нарушаваха не толкова граници, колкото погубваха хора. Хуманитарните 

конвенции бяха редовно грубо повсеместно нарушавани, а мирното население и 

оказващите помощ ставаха стратегически цели, децата бяха насилвани да стават 

убийци. Често пораждани от политически амбиции или алчност, тези войни се 

подклаждаха от етнически и религиозни различия, често бяха поддържани от външни 

икономически интереси и бяха подхранвани от свръх активен и в голяма степен 

нелегален световен пазар на оръжия. 

194.   След тези конфликти, нова концепция за сигурност се формира. Някога тя бе 

синоним на защита на територията от външни нападения, днес изискванията за 

сигурност включват защита на общностите и отделните лица от насилие вътре в 

държавата. 

195. Необходимостта от подход, насочен повече към самия човек, се подсилва от   

     продължаващата опасност, която оръжията за масово унищожение, и по-специално 

ядрените оръжия, поставят пред човечеството: самото им название отразява мощта им  

и крайната преследвана цел в случай на употреба. 

196. Гледайки напред в бъдещето, можем да видим реални рискове, които като           

        изчерпването на ресурсите, по-специално намаляването на запасите от прясна вода   

        и острите форми на деградация на околната среда, могат да увеличат социалното и   

         политическото напрежение по непредсказуеми, но потенциално опасни начини.  

197. Накратко, тези нови предизвикателства, свързани със сигурността, ни заставят да    

        мислим критично и да приспособяваме традиционните подходи, за  да посрещнем по- 

        добре  потребностите на новата ера. 

А. Предотвратяване на конфликти, причиняващи смърт 

198. Съществува почти универсално споразумение, че превенцията е за предпочитане     

        пред лечението и че превантивните стратегии трябва да бъдат насочени към 

        коренните причини на конфликтите, а не просто към техните симптоми на насилие.   

        Обаче, съгласието не винаги се съчетава с практическите действия. За   

        политическите лидери е трудно да убедят обществеността вътре в страната си, че е  

        добре да се води външна превантивна политика, защото разходите са осезаеми и  

        незабавни, но изгодите представляват нежелателно или трагично бъдещо събитие,   



        което е избегнато и затова те по-трудно могат да бъдат доведени до съзнанието на  

        обществеността. Следователно, предотвратяването е преди всичко  

        предизвикателство, с което трябва да се справи политическото ръководство.  

199.   Ако искаме да имаме успех при предотвратяването на конфликти, носещи смърт,  

         трябва да разбираме добре  причините им. Не всички  войни са еднакви,  

         следователно нито една стратегия няма да бъде ефективна във всички случаи. Каква  

         е разликата между войните, които хората преживяха от началото на 90-те години? 

    200.  Няколко големи конфликти в миналото десетилетие бяха войни на   

      посткомунистическите последвали събития, в които най-закоравелите лидери 

използваха най-примитивните форми на етническия национализъм и религиозните 

различия, за да удържат или завземат властта. Някои от тези конфликти, заедно с тези 

лидери, останаха само в учебниците по история и трябва да се надяваме, че същото 

скоро ще стане и с останалите. По-голямата част от войните днес са войни между 

бедните. Защо става така? 

201. Бедните страни имат по-малко икономически и политически ресурси, с които да 

управляват конфликтите. Липсват им възможности да направят значителни 

финансови трансфери към малцинствените групи или региони, например, и те може 

да се страхуват, че техният държавен апарат е твърде крехък, за да издържи, в 

случай че се отстъпят пълномощията. В по-богатите страни тези два инструмента се 

използват редовно. 

202.  Това означава, че всяка една мярка, описана от мене в предишния раздел, всяка 

една стъпка предприета към намаляване на бедността и постигане на икономически 

ръст на широка основа, е действие към предотвратяване на конфликта. 

Следователно, всички, ангажирани в предотвратяването на конфликти и в 

развитието: ООН, Бретън УУдс институции, правителствата и гражданските 

обществени организации, трябва да решават тези проблеми по по-единен начин. 

203. Можем да направим повече. В много воюващи бедни страни, бедността се съчетава 

с остри етнически и религиозни разпри. При това правата на подчинените групи 

почти навсякъде не се спазват достатъчно, правителствените институции не са 

достатъчно открити за всички и разпределението на обществените ресурси се 

разпределят така, че облагодетелстват доминиращата група. 



204. Решението е ясно, макари трудно за постигане: да се защищават човешките права 

и правата на малцинствата, да бъдат създадени политически институции, в които да 

бъдат представени всички групи.  Раните, които бяха отворени дълго време, не могат 

да заздравеят за една нощ.  Нито пък може да  бъде изградено доверие и да се водят 

разговори, докато се нанасят нови рани.  Няма бързи решения, нито кратки пътища. 

Всяка група трябва да бъде убедена, че държавата принадлежи на всички хора.        

205.  Някои въоръжени конфликти днес се пораждат от алчност, не от страдания. 

Войната може да струва скъпо на обществото като цяло, но въпреки това за някои тя 

може да бъде изгодна. В такива случаи, обикновено е заложен контролът над 

природните ресурси, често са замесени наркотици, конфликтите се подклаждат от 

съседи, които търсят изгоди, а частният сектор става съучастник, като се присвояват 

неправомерни доходи, перат се пари и се осигурява постоянен трафик на оръжия в 

конфликтните зони. 

206. Най-добрата превантивна стратегия в този контекст е прозрачността:”Назоваване 

на нещата с имената им и засрамване”. Членовете на гражданското общество могат 

да играят огромна рояла в това отношение, но правителствата и Съветът за 

сигурност трябва да упражняват своите задължения. По-голямата социална, която 

отговорност трябва да носят глобалните компании, вкл. и банките, също трябва да 

бъде от по-голямо значение. 

207. И накрая, за да бъдат успешни превантивните стратегии, трябва да не се допуска 

възобновяване на стари конфликти и да се осигури необходимата подкрепа за 

изграждане на мира след конфликта.   

208. Предотвратяването е ядрото на нашите усилия за сигурността на човек, но трябва 

да признаем, че дори най-добрите превантивни мерки и стратегии за сплашване 

могат да бъдат провалени. Затова може да се наложат други мерки. Едната е 

укрепването на нашата готовност да защитим уязвимите хора.  

Б. Защита на уязвимите 

209. Въпреки многобройните международни конвенции за защита на уязвимите, в хода 

на въоръжените конфликти продължава бруталното отношение към мирните 

граждани, особено жени и деца. Жените стават обикновено обекти на насилие и 

сексуална експлоатация, а децата са лесна плячка на наемния труд и често са 

принуждавани да стават бойци. Цивилното население и инфраструктурата стават 



прикритие за операциите на бунтовнически движения, мишени за възмездие и 

жертви на безразборни жестокости, които много често настъпват при разпадане на 

държавата. В екстремалните ситуации невинните стават главните мишени на 

етнически прочиствания и геноцида. 

210. Международните конвенции обикновено се обръщат към държавите да защищават 

цивилното население, но днес това очакване е заплашено по няколко начини.Първо, 

понякога държавите са основните виновници и извършители на насилие над самите 

граждани, а съгласно хуманитарното право те трябва да ги защищават. Второ, 

воюващите страни, които не са държавата, особено в разпадналите се държави, 

често или изобщо не са запознати с хуманитарното право или се отнасят с презрение 

към него. Трето, международните конвенции не отчитат адекватно специфичните 

потребности на уязвимите групи, например преселените или жените и децата, които 

се намират в комплексна извънредна ситуация. 

211. За да се засили защитата, ние сме длъжни да потвърдим отново 

централната роля на хуманитарното право и човешките права. Трябва да се 

борим да сложим край на „културата на безнаказаност”. Поради тази 

причина толкова важно е създаването на Международен криминален съд. 

Трябва да изработим също нови стратегии, за да посрещаме менящите се 

нужди. 

212. Новите подходи в тази област биха могли да включват установяването на 

механизъм, който да наблюдава спазването на съществуващите положения в 

международното хуманитарно право от всички участващи страни. Необходими са по-

строги правови стандарти, за да бъде осигурена защита на  хуманитарните 

работници. Трябва да бъде разгледана също и международната конвенция, която 

регулира действията на частните и корпоративни охранителни структури, които 

както виждаме, все по-често участват във вътрешни войни. 

213. По-широкото ползване на информационните технологии също може да помогне за 

намаляване на страданията и бремето, причинени от извънредните ситуации на 

засегнатите хора. Такъв пример е програмата  „Да издириш дете” (Child Connect) 

която помага да се съберат деца и родители, които са били разделени по време на 

война или природно бедствие (виж приложение 7). 



214. Можем да бъдем уверени в едно: без защита на уязвимите, нашите мирни 

инициативи ще бъдат крехки и илюзорни. 

Приложение 7 

 

Да издириш дете: Информационната революция в помощ  

на намиране на загубени деца 

 

По време на войни и природни бедствия децата често биват разделяни от родителите си и 

събирането им може да постави огромни трудности пред агенциите, които оказват помощ. 

Проектът на Международния комитет за спасение „Да издириш дете” (Child Connect) бе 

разработен за разрешаване на този проблем. Проектът използва обща база данни, открита за 

всички агенции, които работят за намиране и събиране на изгубени деца с родителите им. 

Тези агенции могат да подават данни и фотографии на деца без придружител, както и молби 

от родители за издирване. Процесът на издирване, който някога отнемаше месеци, сега може 

да се извърши за няколко минути, като така се пестят душевни мъки както на родителите, 

така и на  децата. 

 

За да може проектът „Да издириш дете” да бъде реализиран, всички агенции, занимаващи с 

издирване в даден район, трябва да имат възможност да предават редовно данни за изгубени 

и намерени деца и да ги обновяват редовно. Най-лесният начин за това е чрез Интернет, но 

въоръжените конфликти рядко стават там, където съществува добра инфраструктура на 

комуникациите или Интернет.  

 

В Косово Международният комитет за спасение създаде спътникова/безжична  Интернет 

връзка в Прищина (www.ipko.org). Всяка агенция на ООН, Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа, няколко национални мисии и повечето неправителствени 

организации са свързани с Интернет 24 часа на ден през тази мрежа. 

 

Поради това, че разходите за тази технология са толкова ниски, проектът също може да 

осигури безплатен достъп до Интернет за университети, болници, библиотеки, училища, 

местни средства за масова информация. По този начин международните организации не само 



имат стабилни комуникационни връзки и пестят пари, но и подпомагат цивилното  население  

на Косово да изгради дългосрочна Интернет структура за Косово. Този проект сега е 

прехвърлен на независима неправителствена организация, която е изцяло на самоиздръжка. 

 

Този проект може да послужи като модел за бъдещите хуманитарни извънредни ситуации. С 

изграждането на обща Интернет структура, международните организации ще имат по-големи 

предимства на ниски цени за достъп до база данни и други приложения на Интернет за 

подобряване на ефективността на работата си.  

 

Когато кризата завърши, инфраструктурата може да остане на място и местното население да 

се опита да я поддържа. 

 

 

 

В. Разрешаване на дилемата интервенцията 

215. В обръщението си към Общото събрание през септември миналата година, призовах 

държавите-членки да се обединят в търсенето на по-ефективна политика, с която да 

се сложи край на масовите убийства и грубите нарушения на човешките права. 

Въпреки че подчертах, че намесата обхваща голям брой ответни мерки – от 

дипломатически стъпки до въоръжени действия, именно последната възможност 

породи най-много спорове при дебата, който последва. 

216. В някои критики бе проявена тревога, че понятието „хуманитарна намеса” може да 

стане прикритие за необосновано вмешателство във вътрешните работи на 

суверенни държави. Други изказаха предположения, че то може да насърчи 

отцепнически движения към съзнателно провокиране на правителствата да 

извършват груби нарушения на човешките права, за да предизвикат намеса отвън, 

която ще подпомогне тяхната кауза. Трети отбелязаха, че в практиката на прилагане 

на намеса  последователността е много малка поради неизбежните трудности и 

разходи, както и националните интереси, с изключение на слабите държави, при 

които възможността да станат обект на такава интервенция е много по-голяма 

отколкото при силните. 



217. Признавам както силата, така и значението на тези аргументи. Приемам също, че 

принципите на суверенитет и ненамеса осигуряват жизнено важна защита за малки и 

слаби държави. Но на тези критики, бих отправил такъв въпрос: ако хуманитарната 

намеса наистина е неприемлив удар по суверенитета, как следва да реагираме на 

ситуация като тази в Руанда или в Сребреница – на груби и системни нарушения на 

човешките права, които нарушават всяко разбиране за обикновена хуманност? 

218. Изправени сме пред истинска дилема. Съвсем малко хора не биха се съгласили, че 

както защитата на човека, така и защитата на суверенитета, са принципи, които 

трябва да се поддържат. За съжаление, това не ни подсказва кой принцип трябва да 

има превес, когато те самите са в конфликт. 

219. Хуманитарната намеса е много деликатен въпрос, сложен и специфичен и няма 

лесни отговори. Но със сигурност нито един правов принцип – дори принципът на 

суверенитет – не може да се използва за прикритие на престъпления срещу 

човечеството. В случаите, когато се извършват такива престъпления, а мирните 

опити за тяхното прекратяване са изчерпани, Съветът за сигурност има моралния 

дълг да действа от името на международната общност. Фактът, че не можем да 

защитим хората навсякъде, не може да бъде причина за бездействие, когато можем 

да направим това. Въоръжената интервенция трябва винаги да остане само крайно 

средство, но пред лицето на масовите убийства не можем да се отказваме от тази 

възможност. 

 
  Г.  Укрепване на миротворческите операции 

 

220.  След като завърши конфронтацията от периода на студената война и парализата, 

която тя донесе на Съвета за сигурност,  90-те години станаха време на голяма 

активност за Обединените нации. Повече мирни операции бяха организирани през 

това десетилетие отколкото през предишните четири взети заедно. Ние 

разработваме нови подходи за изграждане на мира след конфликтите и започнахме 

да обръщаме по-голямо внимание върху предотвратяването на конфликти. 

221. Ако преди в центъра на вниманието на традиционното мироопазване беше 

контролирането на прекратяването на огъня, то днешните комплексни 

миротворчески операции са много различни. По същество тяхната цел е да се помага 



на страните в конфликта да преследват интересите си с политически средства. За 

тази цел Обединените нации помагат да се създадат и укрепят политически 

институции и да се разширят техните бази. Ние работим успоредно с правителства, 

неправителствени организации и местни граждански групи, за осигуряването на 

хуманитарна помощ, за демобилизирането на бившите бойци и тяхното  

реинтегриране в обществото, за разчистването на мини, за подготовката и 

провеждането на  избори, а също и за съдействие за устойчиво развитие. 

222. Международната помощ за възстановяване на икономиката е важно допълнение 

към тази работа. Хората много скоро ще се разочароват от институциите и дори от 

самия мир, ако не виждат перспектива за някакво материално подобрение на 

условията на техния живот. Изграждането на мир след конфликта помага да бъде 

предотвратен провалът на редица мирни споразумения и да бъдат положени 

основите на стабилен мир.     

223. Можем да твърдим, че сме постигнали значителни успехи през последните десет 

години в хода на мирните операции, като започнем с Намибия в края на 80-те и 

завършим с Мозамбик, Ел Салвадор, Централната африканска република, Източна 

Славония, бившата югославска република Македония и поне частично Камбоджа. 

Сблъскахме се с трагични несполуки, най-тежките от тях са Руанда и падането на 

Сребреница ,а също и други безопасни райони в Босна. Основни причини за тези 

провали, вкл. и тези които се отдават на Секретариата на Обединените нации, са 

обсъдени откровено и подробно в два доклада, които представих миналата година. 

224. Но само държавите-членки могат да определят и отстранят структурната слабост на 

мирните операции на Обединените нации. Нашата система за предприемане ана 

операции понякога се сравнява с доброволна пожарна бригада, това описание е 

твърде ласкателно за нас. Всеки път, когато възникне пожар, първо трябва да 

намерим пожарни коли и пари, за да ги караме, преди да започнем да гасим самия 

пожар. Настоящата система разчита почти изцяло на уговорки в последната минута, 

уговорки подходящи за даден случай, които гарантират забавяне с оглед на 

цивилния личен състав дори повече отколкото на военния.. 

225. Въпреки че сме се договорили за резервни военни уговорки с държавите-членки, 

наличността на предназначените за това войски е непредвидимо и много малко са 

тези, които се намират в състояние на висока отговорност. Ограниченията на 



ресурсите не ни дори позволява да имаме възможност да разгърнем бързо щаба на 

дадена мисия. 

226. Що се отнася до цивилния персонал, ние имаме тъжния спомен за това как в Косово 

и Източен Тимур бе трудно да наберем квалифициран личен състав за мисиите. 

Откъде намираме бързо полицейски офицери, съдии или хора, които да ръководят 

изправителните институции – и то само като имаме предвид правоохранителните 

органи? И тук е необходим по-системен подход. 

227. За да се внесе по-голяма яснота за нашето място и надеждите ни за успех на 

мирните операции на Обединените нации, аз учредих група на високо равнище, 

която ще анализира всички аспекти на мирните операции – от доктрините до 

логистиката. Тя ще предложи действия, които са политически приемливи и имат 

смисъл в оперативен план.  

228. Надявам се докладът на тази група да бъде готов навреме, за да го предложим на 

Асамблеята на Хилядолетието и тя да го разгледа и да направи препоръки. 

     

Д.  Целенасочени санкции 

229. През 90-те години Обединените нации наложи повече санкции отколкото някога до  

тогава. Санкциите, които са неотменима част от положенията на Устава, предлагат 

на Съвета за сигурност важен инструмент за въвеждане в действие на своите 

решения, които са между чисто словесното осъждане и прилагането на въоръжена 

сила. Те включват ембарго върху доставките на оръжие, налагане на търговски и 

финансови ограничения, прекъсване на въздушни и морски съобщения и 

дипломатическа изолация. 

230. Санкциите не винаги са водили до спазване на резолюциите на Съвета за 

сигурност. В някои случаи само незначителни усилия са били полагани да бъде 

следено изпълнението на режима на  санкции. В много случаи съседни страни, които 

са понасяли загуби от спазването на режима на санкции не са получавали подкрепа 

от останалата част на международната общност и в резултат на това санкциите не са 

били строго изпълнявани.   

231. Когато твърди и всеобхватни икономически санкции се насочват към авторитарните 

режими, възниква друг проблем. Тогава често страдат обикновените хора, а не 

политическият елит, чието поведение именно е предизвикало санкциите. Наистина, 



колкото и да е отвратително, но имащите власт извличат полза от такива санкции 

поради способността си да контролират и да печелят от черния пазар и да използват 

санкциите като претекст за отстраняване на вътрешната политическа опозиция. 

232.  Тъй като икономическите санкции се оказват толкова неполезен, дори нанасящ  

вреди инструмент, редица правителства и много организации на гражданското 

общество и „мозъчни тръстове” по света започнаха да изучават въпроса как да 

направят санкциите „по-умен” инструмент, като по-точно подбират целите на 

санкциите. Швейцария оглави усилията по разработването на механизми за 

насочени финансови санкции, вкл. и разработката на нов тип вътрешнодържавно 

законодателство, което изисква тези санкции да бъдат осъществявани. Германия 

подкрепя разработването на по-ефективни форми на ембарго върху доставянето на 

оръжия и други целенасочени бойкоти. Обединеното кралство на Великобритания и 

Северна Ирландия и Канада също направиха своя принос към обсъждането на 

проблема за по-ефективни санкции. 

233. Засега тези усилия доведоха до напредък, достатъчен да привлече 

вниманието на  държавите-членки  и те да му обърнат сериозно внимание. 

Призовавам Съвета за сигурност той специално да ги взема предвид, когато 

разработва и прилага режими на санкции. 

 

Е. Съкращаване на въоръженията  

 

234. Епохата, настъпила след студената война, стана свидетел както на успехи, така и 

на несполуки в областта на разоръжаването. Положителното е, че Конвенцията от 

Отава за забрана на сухопътните мини и Конвенцията за химическите оръжия са в 

сила. Сключен бе Общ договор за забрана ядрените опити, засилени са ядрените 

гаранции и зоните свободни от ядрено оръжие обхващат южното полукълбо. Броят 

на ядрените оръжия бе намален почти два пъти от 1982 г. насам, световните военни 

разходи са намалели от 1990 г. до 1998 г. с около 30 %. (виж фиг. 8 и 9) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235. Останалата част от картината не е толкова насърчителна. Много по-малък прогрес 

бе постигнат в ограничаването на разпространяването на стрелковото оръжие. Бяха 

нанесени сериозни удари по режима на неразпространяването на ядреното оръжие в 

резултат на тайни програми за ядрено оръжие, ядрените опити в Южна Азия и 

нежеланието на ключови държави да ратифицират Договора за обща забрана на 

ядрените опити. 

 



236. Развитието на биотехнологията увеличава потенциалната заплаха от биологичното 

оръжие, а преговорите по проверката на Конвенцията за биологическите оръжия са 

излишно протакани. Три години подред Конференцията по разоръжаването в Женева 

не провежда никакви преговори, защото нейните членове не могат да се договорят 

за приоритетите в разоръжаването. 

237. Сега тук не мога да направя преглед на контрола върху целия спектър оръжия. Но 

ще спря вниманието и върху две категории оръжия, които предизвикват особена 

загриженост: стрелковото оръжие  и леките оръжия, тъй като именно от тях загиват 

повечето хора в по-голяма част от войните, а също и ядреното, тъй като то както и 

преди има страшен потенциал за масово унищожение. 

Стрелково оръжие 

238.  Броят на загиналите от стрелково оръжие превишава многократно броя на 

загиналите от всички други видове оръжие и всяка година той значително надхвърля 

броя на загиналите от атомните бомби, унищожили Хирошима и Нагазаки. С оглед 

броя на жертвите на стрелковото оръжие, то наистина може да бъде наречено 

„оръжие за масово унищожаване”. И въпреки това досега няма световен режим на 

неразпространяване , за да бъде то ограничено, както е с химическите, 

биологическите и ядрените оръжия. 

  239. Разпространяването на стрелковото оръжие не е просто въпрос на сигурност, това 

е също и въпрос на човешки права и развитие. Разпространяването на стрелковото 

оръжие подхранва и подсилва въоръжените конфликти. То поставя под застрашава 

живота на работниците от миротворческите и хуманитарни мисии. То подкопава 

уважението към международното човешко право. То поставя под заплаха законните, 

но слаби правителства и носи изгода на терористите, а също така и на 

организираните престъпни групировки. 

240. Значителна част от излишъка от стрелково оръжие, натрупан в годините на 

студената война, се намира в най-опасните зони на конфликти, и поради 

увеличаване на потока от оръжие цената му пада, а това го прави достъпно дори и в 

най-бедните страни на света. Например, в някои части на Африка в средата на 90-те 

години, автомати с убийствена ефективност, можеше да бъдат закупени на цената 

едно пиле или един чувал царевица. Намаляването на броя на загиналите от това 



оръжие ще бъде трудно, най-малкото защото изключително голям брой от него се 

намира в обръщение, според някои данни то достига 500 милиона единици. 

241. Приблизително 50-60 на сто от световната търговия със стрелково оръжие е 

законна, но легално изнасяни оръжия, често стигат до незаконния пазар. Задачата 

да се контролира ефективно разпространяването става по-трудна поради 

безотговорното поведение от страна на някои държави и липсата на възможности у 

други, и двете прикрити зад секретност, която завоалира търговията с оръжие. 

Държавите-членки трябва да вземат мерки за повишаване на прозрачността, ако 

искаме да постигнем напредък. Бих настоял също те подкрепят регионалните мерки 

за разоръжаването, като мораториум върху вноса, износа и производството на леко 

въоръжение в Западна Африка. 

242.   Дори ако се прекратят всички доставки на оръжие, ще остане да съществува 

проблемът, причината за него е, че милиони единици стрелково оръжие се намират 

вече в незаконния оборот в зоните на война по целия свят. 

243. Тъй като повечето бедни страни, склонни към конфликти, нямат възможността да 

открият и конфискуват незаконното оръжие, може би по-перспективно да се окаже 

използването на пазарни стимули. Програмите за откупуване без ограничения могат 

просто да стимулират вноса на оръжие от съседните страни, обаче непаричните 

компенсационни схеми се оказаха ефективни в Албания, Ел Салвадор, Мозамбик и 

Панама. В замяна на оръжие, отделните хора могат да получат различни предмети 

като шевни машини, велосипеди, мотики и строителен материал или цели училища 

да получат училищни сгради, медицински пунктове и ремонти на пътища. 

244. Не само правителствата, но и частният сектор може и следва да подпомогнат такива 

програми. Това би било особено подходящ принос от големите международни 

корпорации, които присъстват в региони, където може да избухне конфликт.  

245. Контролирането на разпространяването на нелегално оръжие е необходима първа 

стъпка към неразпространяването на стрелково оръжие. Тези оръжие трябва да 

бъдат поставени под контрола на държавите и държавите трябва да носят 

отговорност за неговото прехвърляне. Обединените нации свикват в 2001 г. 

конференция за незаконната търговия със стрелково оръжие и леко въоръжение, в 

която се надявам да бъдат поканени да участват организации на гражданското 

общество. 



246. Настоятелно приканвам държавите-членки да се възползват от 

конференцията, за да започнат да предприемат сериозни мерки за 

ограничаване на незаконния трафик на стрелково оръжие. 

247. Много изявления напоследък, в които прозвуча тревога за разпространението на 

стрелково оръжие, са добър знак, че значението на въпроса се признава, но само 

думите не са в състояние да предотвратят продължаващото унищожаване на невинни 

хора. Диалогът е критично значение, но трябва да съчетаем реторичното изразяване 

на тревога с практически действия. 

Ядрени оръжия 

248.  Позволете ми да премина сега към въпроса за ядреното оръжие. Когато 

двуполюсната заплаха остана  в историята, загрижеността за ядрените оръжия 

сякаш също се оттегли от общественото съзнание. Обаче около 35 ядрени 

боеприпаси останаха в арсеналите на ядрените сили, като хиляди единици от тях са 

разгърнати и в бойна готовност.  Какъвто и да са били причините преди, за да бъдат 

създадени тези оръжия, те вече отдавна са почти изчезнали. Политически, морални 

или законови ограничения за тяхното използвания допълнително намаляват тяхната 

стратегическа ценност, обаче не намаляват риска от непреднамерена война или 

разпространението им. 

249. Целта на неразпространение на ядрени оръжия не получава подкрепа поради 

факта, че държавите с ядрено оръжие продължават да твърдят, че тези оръжия в 

техните ръце укрепват сигурността, а когато са в ръцете на други са заплаха за 

световния мир. 

250. Ако вървим уверено напред към разоръжаване, тази ситуация би била не толкова 

тревожна. За съжаление, вярно е обратното. Преговорите за намаляване на 

стратегическите оръжия не само са в застой, но и никакви преговори за многото 

хиляди, така наречени тактически ядрени оръжия, които съществуват или ядрените 

въоръжения на други държави освен тези на Руската федерация и Съединените 

американски щати, не се водят. 

251. Нещо повече, ако плановете за разгръщане на системите за противоракетна 

отбрана не бъдат разработвани със съгласието на всички заинтересовани страни, то 

напредъкът в намаляването на броя на ядрените оръжия, постигнат до този момент, 

може да се окаже застрашен. Необходимо е укрепване на доверието, за да бъдат 



държавите уверени, че техните възможности за ядрено възпиране няма да бъдат 

отречени. 

252. Преди всичко се нуждаем от потвърждаване отново на политическата обвързаност 

на най-високо равнище за намаляване на опасностите, които може да възникнат 

както от ядрените оръжия, така и от по-нататъшното им разпространение. 

253.  За да се съдейства на съсредоточаването на вниманието върху заплахата, 

надвиснала над нас и върху възможностите, които имаме, за да я намалим, 

предлагам да бъде обсъден въпросът за свикване на голяма международна 

конференция, която ще помогне да се намерят пътищата за отстраняването 

на ядрената опасност. 

 
Глава V.   Устойчиво развитие на нашето бъдеще 

 

254.  Основателите на ООН  си поставят за цел в Хартата да помагат за социалния напредък и 

подобряване на условията на живот при условията на по-голяма свобода – преди всичко 

условия, освободени  от лишенията и освободени от страх. Обаче, в 1945 г. те не са 

могли да предполагат, че днес ще се изправим пред друга неотложна, макар и трета, 

задача: свободата на бъдещите поколения да осигурят устойчиви условия за живот на 

нашата планета. Ние не успяваме да осигурим тази свобода. Обратното, ние разграбваме 

бъдещето на нашите деца, за да заплащаме дейности, вредни за екологията в днешно 

време. 

255.  Естествената околна среда ни оказва основни „услуги”, при това безплатно, без които 

нашият човешки род не би могъл да оцелее. Озоновият слой филтрира ултравиолетовите 

слънчеви лъчи, които са вредни за хората, животните и растенията. Екосистемите ни 

помагат да пречистваме въздуха, който дишаме и водата, която пием. Те превръщат 

отпадъците в ресурси и намаляват нивата на въглерода в атмосферата, които в противен 

случай ще допринесат за глобалното затопляне. Биоразнообразието са източник, който 

предлага изобилие лекарства и хранителни продукти и поддържа генетичното 

многообразие, което намалява уязвимостта към вредители и болести, но ние намаляваме 

и  в някои случаи унищожаваме способността на околната среда да продължава да ни 

дава тези „услуги”, поддържащи живота.  



256. През последните 100 години нашата естествена околна среда трябваше да понесе 

натоварване, предизвикано от четирикратното увеличаване на  прираста на населението 

и от обема на световната икономическа продукция, който се увеличи 18 пъти. Като се 

имат предвид прогнозите, че населението в света ще се увеличи до почти 9 милиарда 

към 2050 г. спрямо настоящите6 милиарда, то възможността от нанасяне на 

непоправими щети на околната среда е напълно осъществима. Една от всеки две работи 

по света – в земеделието, експлоатацията на горите и риболова – зависи пряко от 

устойчивостта на екосистемите. Още по-важното е, че не само здравето на нашата 

планета зависи от това, а нашето собствено здраве също. 

257. Устойчивостта на околната среда е предизвикателство за всеки един от нас. В богатите 

страни, вторичните продукти от промишленото и аграрно- промишленото производство 

тровят почвата и водните ресурси. В развиващите се страни, масовото изсичане на 

горите, вредните селскостопански дейности и неконтролираната урбанизация са 

главните причини за влошаването на околната среда. Общо е мнението, че емисиите от 

въглероден двуокис са  главна причина за глобалните климатични изменения, а 

главният източник за тези емисии е изгарянето на изкопаемото гориво. Тази пета от 

населението в света, която живее в промишлено развитите страни, е потребител на 

почти 60 на сто световната енергия. Но броят на развиващите се страни се увеличава 

много бързо. 

258.  Нашата цел трябва да бъде удовлетворяване на икономическите потребности на 

сегашното поколение, без да се поставя под заплаха способността на планетата да 

удовлетворява нуждите на бъдещите поколения. 

259. От 1972 г. , годината в която Организацията на Обединените нации свика първата  

световна конференция, за да бъдат разгледани проблемите на околната среда, досега 

сме постигнали успехи. Тази конференция подкрепи създаването на министерства за 

околната среда в целия свят, учреди Програма на ООН за околната среда и помогна за 

увеличаването на броя на граждански организации, които се мобилизират в името на 

тази кауза. 

260. Двадесет години по-късно, Конференцията на ООН по околната среда и развитието 

положи основите , които позволиха сключването на споразумение относно климатичните 

изменения, горите и биологическото разнообразие. Тя изработи ориентировъчни рамки 



за действия, които да съдействат осъществяването на целта за устойчиво развитие както 

в богатите, така и в бедните страни. 

261.  Може би Протоколът от Монреал, където държавите признават необходимостта 

постепенно да се откажат от използването на вещества, които унищожават озоновия 

слой, представлява най-успешното международно споразумение в областта на околната 

среда, сключвано досега. (виж Приложение 8.) 

 

                                                                                                Приложение 8. 

Опазване на озоновия слой: примери за успешни действия  

 

В началото на 70-те години на 19-ти век бяха събрани данни, които показват, че 

хлорирани и флуорирани въглероди (CFC) унищожават озоновия слой в стратосферата 

и увеличават и количеството на ултра виолетовата В  (UV-B) радиация, която стига до 

повърхността на Земята. Тъй като озоновият слой защищава хората, животните и 

растенията от разрушителното действие на UV-B радиацията, непрекъснатото 

увеличаване на CFC и други вещества, които изтъняват озоновия слой, представляват 

голяма потенциална опасност за здравето. Но бяха необходими 15 години на все по-

активни усилия, за да се постигне споразумение,което да позволи решаването на този 

проблем. 

 

Подписаният в 1987 г. Протокол в Монреал за веществата, унищожаващи озоновия 

слой, стана международно споразумение, което бележи нов етап в опазването на 

околната среда. Той беше изключително успешен. Производството на повечето вредни 

вещества, които изтъняват озоновия слой, беше спряно, освен няколко отрасли на 

производството за специални цели, до 1996 г. в развитите страни и то трябва  да бъде 

прекратено до 2010 г. в развиващите се страни. Без Протокола нивата на веществата, 

намаляващи озоновия слой, щяха да бъдат пет пъти по-високи от днешните, а нивата 

на UV-B радиацията близо до повърхността щяха да се увеличат двойно на средни 

ширини в Северното полукълбо. Според оценките днес, очаква се до 2050 г.  нивата 

да се  върнат до нивата преди 1980 г. 

 



Междуправителствените преговори, водени преди подписването на Протокола, не 

успяха да мобилизират достатъчно поддръжници за постигане на необходимите 

радикални мерки. Но енергичното лобиране на организациите на гражданското 

общество, представянето на убедителни научни доказателства и откриването на 

огромна озонова дупка над Арктика, в крайна сметка, доведоха до постигането на 

консенсуса, необходим за подписването на споразумението. 

 

 

262.  Едновременно с това трябва да се изправим с лице към безспорната действителност: 

трудностите пред устойчивото развитие просто надхвърлят многократно мерките, които 

вземаме за разрешаването на тези проблеми. С изключение само на няколко 

забележителни примера, тези мерки са недостатъчни, с много обхват на действие или 

твърде закъснели. 

263.  Целта на настоящата глава е да предаде тази информация до участниците в Срещата на 

хилядолетието, за да осъзнаят особено притискащия характер на действителността. 

Фактът, че въпросите на околната среда никога не са били сериозно проучвани в 

продължение на 18 месеца, откакто Общото събрание обсъди темите за включване в 

дневния ред на Срещата, говори за слабото желание да се даде приоритет на тези 

проблеми, които са изключително сериозни за цялото човечество. Ако искаме да оставим 

на нашите деца и техните потомства една годна за живот Земя, то осигуряването на 

ръководство на възможно най-високо ниво е задължително.   

264. Равносметката на десетгодишната дейност на Конференцията за околната среда и 

развитие (1992 г.) ще бъде направена през 2002 г.. Искрено се надявам, че световните 

лидери, ще се възползват от останалото време, за да съживят дискусията за 

устойчивостта и положат основи за приемането тук на конкретни и пълни със 

съдържание мерки.  

   

А. Справяне с климатичните изменения 

 

265. Поради четирикратното увеличение на въглеродните емисии само през последния 

половин век, атмосферата на Земята се затопля с обезпокояващо темпо (виж Фиг.10). 

Последните най-горещи 14 години, откакто започна системното измерване не 



температурата през 60-те години на 19-ти век, са през последните две десетилетия: 

лятото на 1998 г. е било най-топлото от всички регистрирани изобщо, а зимата на 1999-

2000 година може да се окаже най-топла. Според прогнозите средната температура 

трябва да се увеличат с още 1,2 º – 3,5º С ( 2-6 º F), което ще предизвика топене на 

ледниците и на полярните ледове, вдигне нивото на моретата, което ще бъде причина 

милиони жители на крайбрежните райони да бъдат  застрашени, а низките острови ще 

бъдат просто потопени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266. Предвестниците на подобен сценарий вече се забелязват. Поради ускоряване на 

тенденцията към затопляне климатичните модели са станали по-непредвидими и по-

екстремни, а катастрофите, дължащи се на климатичните изменения са по-

разрушителни.  Щетите от природните бедствия само през 1998 г. надхвърлят щетите, 

нанесени от  всички подобни бедствия, взети заедно за 80-те години. (виж Фиг.11) През 

тази година десетки хиляди души, повечето от тях бедни, загинаха и според данните  25 

милиона „екологически бежанци” са били принудени да напуснат домовете си. Щетите 

от тези природни бедствия станаха още по-тежки от нерационалните дейности по 

отношение на екологията и факта, че все повече бедни хора нямаха друг избор освен да 

се заселят в опасни за живота им места – на наводняеми равнини, по неустойчиви 

склонове или опасни сгради. 

 

 

Фигура № 10.
Средна температура на земната 
повърхност, 1860 - 1998 г.
градуси по Целзий( )

Източник: Институт Годар, 
г.

World
Watch Institute, 1999 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

267. Намаляването на опасността от затопляне на планетата изисква преди всичко 

намаляване на въглеродните емисии. Използването на изкопаемо гориво, което 

продължава да произвежда 75 % от използваната  в света енергия, е източникът на по-

голямата част на тези емисии. Броят на автомобилите в света, който расте все по-бързо, 

заплашва с още по-голямо увеличаване на въглеродните емисии. Съвсем очевидна е 

необходимостта да бъде търсена енергийна ефективност и по-широко прилагане на 

обновяеми енергийни източници. 

268. По-нататъшното развитие на горивните елементи, вятърните турбини, фотоелектрическите 

технологии може да помогне в тази ситуация. В развиващите се страни, особено в 

селските райони, които не са прикачени към електрическите мрежи, бързо 

поевтиняващите слънчеви батерии и вятърната енергия могат да позволят доставката на 

енергия на бедните на разумни цени и в същото време стимулирането на  

селскостопанската продукция и повишаването на доходите. 

269. Стабилизирането на обема на въглеродния двуокис в атмосферата до ниво, което не се 

счита за опасно, изисква намаление в порядъка на 60 % или повече на емисиите на 

„парниковите газове”, които предизвикват затопляне на планетата. Досега 

международната общност не е дала доказателство за политическа воля, която се иска за 

осъществяването на нужните промени. 

270. Изпълнението на Протокола от Киото 1997 би отбелязал осезаем напредък, като се 

задължат промишлено развитите страни да спазват фиксирани ограничение и намаление 

на газовете средно с 5 % под нивата за 1990 г., които подлежат на проверка. И  тази цел 

Фигура № 11.
Икономически загуби в резултат на
природни бедствия, 1960 г. - 1998 г.
Милиарди на стойности 1997 г.( US$ - )

Munich ReИзточник: 

 



трябва да бъде постигната през периода 2008-2012 г.  Като признава икономическите 

корени на проблема на климатичните изменения, Протоколът се опитва да привлече 

частния сектор в търсенето на решения. Той търси пазарни механизми, които предвиждат 

мерки стимулиращи намаляването на емисиите и благоприятстват за инвестирането и 

трансфера на технологии към развиващите се страни, за да бъдат подпомогнати да 

възприемат по-устойчиви модели на индустриализация. (виж Приложение 9.) 

 

                                                                                                       Приложение  9. 

Използване на икономически стимули за намаляване на глобалното затопляне 

и привличането на инвестиции в развиващите се страни 

 

Борбата с климатичните изменения е една от най-важните задачи на 21-ви век. Ще 

бъде необходимо рязко намаляване на емисиите на така наречените парникови газове, 

които са причина за глобалното затопляне. Това на свой ред изисква по-чисти и по-

ефективни технологии в енергетиката, транспорта и промишлеността, за да се изпълнят 

показателите за намаляване на парниковите газове, както е постановено в Протокола 

от Киото 1997 г. Намаленията може да бъдат постигнати по различни начини. Един от 

най-простите, Механизмът за чисто развитие (CDM), осигурява изгоди както за 

промишлено развитите, така и за развиващите се страни.  

 

CDM позволява на промишлено развитите страни да печелят от емисиите точки за 

инвестиции в благоприятни за климата дейности в развиващите се страни, където те ще 

доведат до намаляване на съществуващите дотогава нива на парниковите емисии. 

Точките от емисиите се приспадат към задълженията за съкращаване на емисиите, 

които промишлено развитите страни трябва да изпълнят. 

 

Перспективата да се печелят точки от емисиите стимулира богатите страни да 

инвестират в дейности, спестяващи енергия, в бедните страни. Фактът, че постигнатите 

спестявания от емисиите трябва да бъдат проверявани и удостоверявани дава стимули 

за създаване на нова индустрия за услуги, която ще изпълнява тази задача. 

Инвестирането в дейности, които не предизвикват пагубни въздействия върху климата, 



помага за изграждането на устойчивост в развиващите се страни. 

 

CDM и други механизми, предвидени в Киото, имат за цел да намерят начини да 

използват стимули за привличане на частния сектор в решаването на жизнено важната 

задача да бъдат намалено нивото на глобалното затопляне.  Те са много съзвучни на 

духа на нашето време. 

 

271. Въпреки че първата група цели,  поставени в Киото, е само първата стъпка към онова, 

което е необходимо за намаляване на глобалното затопляне, резултатът от тяхното 

осъществяване ще бъде рязко намаляване на сегашните темпове на увеличаване на 

емисиите от парникови газове от промишлено развитите страни (виж Фиг.12). 

Наложително е да се действа бързо. Ако не бъде постигнат успех,  стимулите за  по-

нататъшно ограничаване на емисиите в развиващите се страни ще бъдат малко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272. Призовавам участниците в Срещата на хилядолетието да помогнат за приемането 

и осъществяването на Протокола от Киото.  По-специално, настоявам тези 

държави, чиито ратификации на документа са нужни, за да започне да действа , 

да предприемат своевременни действия за неговото встъпване в сила до 2002 г. , 

което ще бъде подходящо честване на нашия успех след Стокхолмската 

конференция в 1972 г. и Конференцията в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 

Фигура № 12.
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273.  В редица други области съществуват сериозни проблеми, за които все още нямаме ни 

най-малки адекватни решения.  

Б. Разрешаване на водната криза 

 274. Потреблението на прясна вода в света се увеличи шест пъти за периода 1990 – 1995 г. 

Това превишава два пъти темповете на увеличаването на населението. Около една трета 

от населението в света вече живее в страни, които се счита, че са под „воден стрес”, 

тоест където потреблението на вода надхвърля 10 % общия воден запас. Ако сегашните 

тенденции продължат, двама от всеки трима души на Земята ще живеят при тези 

условия към 2025 г. 

275. Подпочвените води снабдяват с вода около една трета от населението в света. 

Неразумното използване, но в голяма степен останало без внимание, на тези водни 

ресурси, предизвиква голяма загриженост. Експлоатирането на подпочвените води в 

количества по-големи от способността на природата да възобнови техния обем е широко 

разпространено в части на Арабския полуостров, Китай, Индия, Мексико, бившия 

Съветски съюз и Съединените щати. В някои случаи нивата на подпочвените води падат 

с 1 – 3 метра на година. В един свят, където 30-40 на сто от хранителната продукция 

идва от напоявани земи, този въпрос е от критично важно значение за безопасността на 

храната. 

276.   В някои райони на света вече има ожесточена конкуренция за водните ресурси за 

напояване и производството на енергия, която ще се изостри по всяка вероятност с  

        оглед увеличаването на броя на населението. Днес от недостиг на вода страдат най-

сериозно Близкият Изток и Сверена Африка, но през следващия половин век към тях ще 

присъединят и страните от Африка на юг от Сахара, тъй като населението ще се увеличи 

два или три пъти. 

277.  Единственият проблем не е само недостигът на прясна вода. Попадането на торове във 

водата и замърсяването от химически вещества застрашават както качеството на водата, 

така и здравето на хората. Повече от една пета от запасите от пресноводни риби са вече 

уязвими или са под заплаха от изчезване поради замърсяването или видоизменение на 

средата на обитаване. 

278.   Най-сериозният и неотложен проблем е фактът, че повече от 1 милиард хора нямат 

достъп до безопасна питейна вода, а на половината от човечеството липсват нормални 

санитарни условия. В много развиващи се страни реките, течащи през големите градове, 



е много малко по-чисто от канализационните води. Това се отразява унищожително 

върху здравето на хората. 

279.  Според данните липсата на безопасна вода и лошите санитарни условия са причина за 

80 на сто от болестите в развиващите се страни. Годишно над 5 милиона души умират по 

тази причина, което е 10 пъти повече от средния брой на убитите във войни. Повече от 

половината от жертвите са деца. Никоя друга мярка няма да допринесе повече за 

намаляване на болестите и спасяване на живота на хората от снабдяването с безопасна 

вода и осигуряването на съответните санитарни условия за всички. 

280. Конференцията на министрите в рамките на Международния форум на водата, който се 

проведе през март 2000 г., разгледа редица реално постижими цели, които се отнасят до 

водните ресурси и санитарно-хигиенните условия. Моля участниците в Срещата на 

хилядолетието да подкрепят тези цели и да ги използват в идващите години.  

281. Конкретно, настойчиво приканвам Срещата на най-високо равнище, посветена 

на хилядолетието, да си постави за цел да намали два пъти, считано от днес до 

2015 г., броя на хората, които нямат постоянен достъп до адекватни източници 

на безопасна и не скъпо струваща вода. 

282.  За да се спре нерационалното използване на водните ресурси, ние настояваме за 

управленчески стратегии за ползване на водата на национално и местно ниво. Те трябва 

да включват структури на ценообразуване, които поощряват както справедливост така и 

ефективност. Нуждаем се от „Синя революция” в земеделието, която да се съсредоточи 

върху увеличаване на продуктивността на селското стопанство за единица изразходвана 

вода – „по-голяма реколта за всяка капка” – заедно с по-добро управление на речните 

басейни и наводняваните райони. Но нищо няма да стане без обществената 

информираност и мобилизация, за да могат хората да осъзнаят мащабите и причините на 

сегашните и заплашващите ни в бъдеще водни кризи. 

 

  В. Защита на почвата 

         По принцип няма причина Земята да не може да поддържа много по-голям брой хора от 

сегашното население. В действителност, обаче, разпределението на плодородните почви 

и благоприятните агро-метеорологични условия не съответстват на разпределението на 

населението. С увеличаването на деградацията на почвите проблемът се задълбочава. 

Почти 2 милиарда хектара земя – един район, равен по площ общо на Канада и САЩ – 



са засегнати от деградация на почвата поради човешка дейност. Това поставя в риск 

живота на почти 1 милиард хора. Главните причини са осоляването на почвите в 

следствие на напояване, ерозията причинена от извънредно голямата паша и 

обезлесяването и обедняването на биологичното многообразие. Само преките загуби, 

изразени с неполучените годишни доходи, са изчислени на повече от $ 40 млрд на 

година. 

284. Всяка година допълнително 20 милиона хектара селскостопанска земя става негодна за  

       Селскостопански култури или се губи поради настъплението на градовете. При това през 

следващите 30 години се очаква търсенето на храна в развиващите се страни да бъде 

удвоено. Нови земи може и ще бъдат обработвани, но това ще бъдат предимно   

маргинални земи и следователно, още по-податливи на деградация. 

285. Увеличената селскостопанска продуктивност чрез нови високо урожайни сортове и 

деветократното увеличаване на използваните торове, предотврати сценариите за 

„края на света” поради глобален глад, които бяха предричани през 70-те години на 

20-ти век. Но това често бе за сметка на нанесени щети на околната среда.Темпото на 

увеличаване на глобалната продуктивност на селското стопанство се забавиха 

драматично през 90-те години и страните в Африка на юг от Сахара никога не се 

възползваха от изгодите. Липсата на гарантирани права за ползване на земята е 

сериозна пречка за повишаване на селскостопанската производителност и управление 

на почвите. 

286. В същото време се очаква населението в света да се увеличи с повече от 3 милиарда 

души до средата на века, като най-големият ръст ще бъде в страните, където вече 

живее най-големият брой гладуващи хора и където се намират „най-стресираните” 

обработваеми земи. 

287. По такъв начин светът е изправен пред истинска заплаха за бъдещата му глобална 

безопасност на храните. Днес учените растениевъди не могат да повторят огромните 

успехи в повишаване на добивите, които те бяха постигнали през последните 

десетилетия, деградацията на почвата се засилва, възвращаемостта от използването 

на торове в много райони спада и има сериозни ограничения за разширяване на 

напояването. 

288. Успехите в селскостопанската биотехнология може да помогнат на развиващите се 

страни, като бъдат създадени различни сортове култури, които са устойчиви на суша, 



соли и вредители. Но трябва да бъде направена пълна оценка на въздействието на 

биотехнологията върху екологията, а на много въпроси, особено тези свързани с 

биобезопасността, трябва да се даде отговор. 

289. Аз възнамерявам да създам глобална обществена мрежа на високо равнище, 

която са разгледа тези и близки на тях спорове относно рисковете и 

възможностите, свързани с широката употреба на биотехнология и 

биоинженерство.  

290. Разбира се, не се налага  всяка страна да произвежда сама всичките си хранителни 

продукти. Дефицитът на продукти може да се разреши с внос от други страни, където 

има излишък на храни, което става все по-често приета практика. Но освен оказването 

на помощ при извънредни ситуации, това е решение на проблема с дефицита в 

производството на храни, само ако страните и народите, нуждаещи се от храна, имат 

покупателната възможност, за да се сдобият с нея. Според Организацията за прехрана  

и земеделие към ООН, не по-малко от 82 страни разполагат с такива ресурси. 

 

  Г. Опазване на горите, рибните ресурси и биоразнообразието 

  291.   Увеличаването на населението и икономическият растеж продължават да тласкат 

видимо неутолимото глобално търсене на горски продукти. Около 65 милиона хектара 

гори бяха загубени в развиващите се страни между 1990 г.и 1995 г. поради 

прекомерно изсичане, превръщане в земеделски земи, болести и пожари. Голямото 

търсене на дървен материал в промишлено развитите страни бе главният фактор за 

това обедняване. 

292.     Въпреки това голямото търсене не е задължително да поражда все по-голямо 

унищожаване на горите. В производството на хартия и дървен материал могат да 

бъдат постигнати по-ефективни успехи; по-широката употреба на рециклиране може 

да  икономиса материали, а електронните издания може да спести хартия. 

Възстановяването на горите осигурява бъдещите нужди от дървен материал и помага 

въглеродните съединения да бъдат поглъщани от атмосферата, като така ще бъде 

намалено глобалното затопляне. То допринася за повишаване на контрола върху 

наводненията и помага да се предотврати ерозията на почвата. 

293.     Необходимостта да се съхрани биологическото многообразие не е така очевиден 

проблем на опазването както са замърсените плажове, горските пожари и 



настъпването на пустинята. Но е така критично важно по значение, та дори и повече. 

Опазването на биоразнообразието в селското стопанство е съществено за 

дългосрочната безопасност на храните, защото дивите растения са генетични 

източници за осигуряване на устойчивост към болести, суша и осоляване. 

294.     Биологическото разнообразие е важно не само за земеделието. Медицински 

препарати, изготвени на основата на растения, осигуряват първична медицинска 

помощ на повече от 3 милиарда души и захранват глобална индустрия с няколко 

милиарда долара на година. Но с нарастването на информираността сред учените и 

търговците за цената на лекарствените препарати на базата на растенията, се 

увеличава заплахата за самите тези растения.Според неотдавнашно проучване на 

почти 250 000  видове растения, на всеки осем растения едно е застрашено от 

изчезване. Оцеляването на около 25 % от всички видове млекопитаещи в света и 11 % 

от видовете птици също са застрашени. Докато обезлесяването, деградацията на 

водните ресурси и земята и развитието на монокултури продължават да се увеличават, 

заплахите за биологическото разнообразие ще продължава да расте.  

295.    Продължава изтощаването на риболовните райони на Световния океан въпреки 

големия брой регулаторни споразумения. Риболовът се е увеличил почти пет пъти през 

последния половин век, но почти 70 на сто от океанските риболовни райони са или 

напълно експлоатирани или свръх експлоатирани. Практиката на нерегулиран риболов 

на принципа „победителят взема всичко”,  използвайки така наречените „фабрики-

кораби” (плаващи рибозаводи), често щедро субсидирани от държавата, е причина за 

изтощаване на океанските рибни райони, а също може да доведе и до унищожаване на 

средствата за препитание на малки риболовни общности, особено в развиващите се 

страни. Крайбрежните води могат да бъдат защитени от нелегални чуждестранни 

риболовни флотилии, но възникват заплахи от друг характер. Племенните рибни 

пасажи и развъдници са застрашени в много райони от растящата деградация на 

кораловите рифове. Повече от половината коралови рифове сега са под риск поради 

дейности на човека. 

296.   Пълният упадък на някога ценни рибни райони са убедително доказателство, че е 

необходимо създаването на по-устойчив и справедлив режим на управление на 

океанските ресурси.  Все повече се признава значението на съхраняването на 



океанската среда, но тя може да процъфтява само в случай, че правителствата и 

рибната промишленост работят в сътрудничество. 

 

Д. Формиране на нова етика на глобалното стопанисване 

297. Има много причини за екологичните кризи, с които се сблъскваме. Те включват 

бедността, нехайството и алчността и преди всичко неуспешното управление. За тези 

кризи няма лесни или универсални решения. 

298.    Освен това, има основания да се очаква, че неприятните екологични изненади ни 

очакват. Струва си да си припомним, че нито глобалното затопляне, нито 

унищожаването на озоновия слой бяха включени в дневния ред на Конференцията за 

околната среда на човека, свикана от ООН в Стокхолм в 1972 г. Нито пък някой в 1970 

г. можеше да предвиди щетите от природните бедствия ще се увеличат с 900 на сто 

между 60-те и 90-те  на 20-ти век. 

   299.   Вярно е, че технологичните открития, които човек трудно може да си представи, днес  

могат да разрешат някои от екологичните проблеми, пред които сме изправени. 

Възможно е те да ги решат, а ние трябва да осигурим стимули за вероятността те да се 

появят. Но би   било глупаво да се разчита само на тях и да се продължи по старому. 

300.  И затова въпросът: „Какви трябва да бъдат нашите приоритети?” остава. Аз препоръвам 

четири: 

301.     Първо, необходими са големи усилия за образоване на обществеността. Истинското 

разбиране на предизвикателствата, пред които сме изправени, е тревожно ниско. Тъй 

като все повече хора живеят в градовете, изолирани от природата, необходимостта от 

по-голяма информираност нараства. Потребителите навсякъде по света трябва да 

разбират, че техният избор често има сериозни последствия за околната среда. 

302. Организациите на гражданското общество, върху които пада по-голяма част от тежката 

задача да бъде повишено съзнанието на населението. С енергия, всеотдайност, но с 

почти никакви средства неправителствените организации поставят проблемите на 

околната среда за обсъждане от обществеността почти навсякъде. Училищата и 

университетите също играят важна роля за повишаване на общественото съзнание, но и 

самите правителства са длъжни също да увеличат своя принос. 

303. Второ, въпросите на екологията трябва да бъдат основно преразгледани и да им се даде 

ново място в процеса на изработване на политиката. Правителствата обикновено 



разглеждат околната среда като изолирана категория, която се възлага на сравнително 

по-низше министерство. Това е главна пречка за постигането на устойчиво развитие. 

Вместо това околната страна трябва да бъде по-широко интегрирана в главните насоки 

на икономическата политика. Най-сигурният начин да бъде постигнато това е да се 

направят промени в системите на националните баланси, за да започнат да отразяват 

истинските реални разходи и ползи за екологията, да преминат към „зелен финансов 

отчет”. 

304.  Днес, когато заводите произвеждат изделия, но в процеса изливат замърсители в реките 

или атмосферата, националните отчети измерват само стойността на изделията, но не и 

разходите, предизвикани от замърсителите. В крайна сметка  тези неотчетени разходи 

може да превишават много пъти отчетените краткосрочни ползи. Само когато те 

отразяват един по-пълен счетоводен отчет, икономическата политика ще може да 

осигури устойчиво развитие. 

305. Отговор на това предизвикателство е Системата за интегриран екологичен и 

икономически счетоводен отчет, започнат за първи път от Обединените нации в 1993 

г.Тя допълва обикновената национална отчетност, като взема предвид сметките за 

природните ресурси и замърсяването на околната среда. Тази допълнителна 

информация позволява на правителствата да формулират и контролират икономическата 

политика по-ефективно, да издават по-ефективни регулаторни нормативи и стратегии за 

управление на ресурсите, да използват по-ефективно облагането с данъци и субсидиите. 

306. Въпреки че тази система „зелен” финансов отчет е все още в процес на довършване, тя 

вече се ползва от национални правителства. Правителството на Филипините започна да 

я прилага в 1995 г. Още около 20 страни, както на Север така и на Юг, използват 

отделни елементи. Насърчавам правителствата да разгледат тази система за „зелено” 

отчитане внимателно и да намерят начини да я внедрят в своите национални баланси. 

307. Трето, само правителствата могат да издават и налагат спазването на законови 

разпоредби за околната среда и да създават по-благоприятни за екологията стимули, с 

които да съживят пазара. Ще цитирам само един пример, правителствата могат да 

заставят пазарите да работят в полза на околната среда, като орежат стотици милиарди 

долара, с които субсидират екологически вредни производства всяка година. Друг начин 

е да се използват по-широко „зелените данъци” на принципа „замърсителят плаща”. 



308. Създаването на нови стимули също поощрява появата на напълно нови индустрии, 

насочени към по-висока енергийна ефективност, както  и други дейности, които щадят 

околната среда. Например, успехът на Протокола от Монреал създаде пазар за 

хладилници  и климатици, безопасни за озоновия слой. Нищо не би било по-неразумно 

от пренебрегването на безкрайно положителната роля, която частният сектор може да 

изиграе за екологичната промяна.  

309.  И накрая, невъзможно е да се разработи ефективна екологична политика, ако тя не е 

основана на солидна научна информация. Въпреки че е постигнат успех в събирането 

много важни данни в много области, все още остават големи празнини в нашите знания. 

По-специални, никога не е била правена всеобхватна глобална оценка на най-важните 

екосистеми в света. Отговор на тази необходимост е планираната Оценка на 

екосистемите по повод Хилядолетието. Това ще бъде международно колективно 

мероприятие, което ще състави здравословната карта на нашата планета. То се 

подкрепя от много правителства, както и от ЮНЕП, ЮНДП, ФАО и ЮНЕСКО. (виж 

Приложение 10) 

 

 

 

                                                                                                 Приложение 10.  

Защо се нуждаем от Оценка на глобалните системи  

по повод Хилядолетието 

 

През последните три десетилетия започнахме да осъзнаваме все по-често, че 

природните екосистеми, от които зависи човешкият живот, са в опасност. Но ние 

досега не знаем в подробности степента на щетите или причините. Наистина в някои 

случаи, както е с данните за качеството на прясната вода, ние имаме по-малко 

информация отколкото преди 20 години поради недалновидното орязване на 

програмите за екологичен мониторинг. 

 

Добрата екологична политика трябва да бъде основана на надеждни научни данни. За 

да предоставим такива данни на тези, които вземат решенията и изготвят политиката, 



ние се нуждаем от истински комплексна глобална оценка на условията на петте важни 

екосистеми: гори, източници на прясна вода, пасища, крайбрежни райони и 

агроекосистеми.  

 

Предлаганата Оценка на екосистемите по повод Хилядолетието търси пътища да 

направи точно тази оценка. Тази инициатива на Института за световни ресурси, 

Световната банка, Програмата за развитие на Обединените нации и Програмата на 

ООН за околната среда ще събере и съпостави съществуващите източници на данни и 

ще предприеме нови научни изследвания, за да попълни празнините в знанията. 

 

Оценка на екосистемите по повод Хилядолетието обещава големи изгоди на много 

участници. Тя ще осигури на участниците в различни международни конвенции за 

екосистемите достъп до данни, от които те се нуждаят за оценяване на напредъка в 

работата по постигане на целите, поставени от тези конвенции.Националните 

правителства ще получат достъп до информация, необходима за изпълняване на 

изискванията на международните конвенции. Оценката ще разшири капацитета за 

политики за интегрирано управление на екосистемите и ще осигури на развиващите се 

страни по-голям достъп до глобални бази от данни. Частният сектор ще се 

облагодетелства, защото ще може да прави прогнози на базата на по-пълна 

информация. И накрая, тя ще осигури на организациите на гражданското общество 

нужната им информация, за да държат корпорациите и правителствата отговорни за 

изпълнението на техните задължения към околната среда. 

 

Оценка на екосистемите по повод Хилядолетието е ярък пример за международното 

сътрудничество в научната и политическата област, което е необходимо за каузата на 

устойчивото развитие.  

 

310.   Аз призовавам държавите-членки да съдействат за осигуряването на 

необходимата финансова помощ за Оценката на екосистемата по повод 

Хилядолетието и да участват активно в нея. 

311.  Различни региони на света се сблъскват с най-разнообразни екологични проблеми, 

които изискват различни решения. Но народите на нашата малка планета споделят поне 



една обща гледна точка за своето тежко положение: те искат техните правителства да 

направят повече, за да защитят околната среда. Те искат това за себе си и дори нещо 

повече – за своите деца и за бъдещето на самата планета. Като се имат предвид 

необикновените рискове, пред които се изправя човечеството, началото на новия век е 

най-подходящият момент, ние народите, както и правителствата, да се посветим на нова 

етика на опазване и управление на околната среда. 

 

VI.        Обновяване на Организацията на обединените нации 

312.   Организацията на Обединените нации не може самостоятелно да реши нито един от   

посочените от мене проблеми. Те засягат международната общност и изискват всички 

ние да дадем своя принос. Обаче без силна и ефективна Организация решението на 

тези проблеми ще стане за народите на света ще стане безкрайно по-сложна задача. 

313.  Дали народите в света ще имат такава организация, в крайна сметка днес зависи,  

така както е зависело и в миналото, от обвързаността на техните правителства към 

такава организация. Днес, както и тогава самите държави-членки са   основателите на 

Обединените нации.  

314. Сега, когато се готвим за Срещата на хилядолетието, ние трябва да потвърдим отново 

нашите основополагащи цели. Но ние трябва и творчески да подходим към 

укрепването на Организацията на обединените нации, за да може по-добре да служи 

тя на държавите и народите в новата епоха. 

315. Днес глобалните въпроси не са вече само изключителна сфера на дейност на 

министерствата на външните работи, а държавите не са единственият източник на 

разрешаване на многото проблеми на нашата малка планета. Много и разнообразни и 

все по-влиятелни недържавни дейци се съчетават с националните длъжностни лица, 

вземащи решения, за да намират нови форми на глобално управление. Колкото по-

сложен е проблемът – дали воденето на преговорите за забрана на сухопътните мини, 

определяне на граници на изхвърлените емисии, които допринасят за глобалното 

затопляне или създаването на Международен наказателен съд – толкова по-вероятно е 

да открием неправителствени организации, институции от частния сектор и 

многостранни агенции, които работят със суверенни държави за намиране на 

консенсусни решения. 



316. Вярвам, че две стратегии ще изиграят съществена роля за реализирането на 

потенциала на нашата Организация в предстоящите години. 

317. Първо, докато нашите собствени ресурси като организация са силно ограничени, то 

тези на общностите, на които служим, са много по-големи.Трябва да се стремим да не 

узурпираме ролята на други действащи лица на международната сцена, а да станем 

по-ефективен катализатор за промяна и координиране между тях. Нашата най-важна 

роля ще бъде да стимулираме колективните действия на глобално ниво. 

318. Второ, Обединените нации, както всички други институции в света днес, трябва 

напълно да използват големите възможности на „Информационния век”. Цифровата 

революция даде воля на безпрецедентна вълна от технологични промени. Използвана 

отговорно, тя може в голяма степен да подобри нашите възможности да победим 

бедността и по-добре да разрешаваме другите приоритетни задачи. За да стане това, 

ние в Обединените нации трябва да проявяваме по-голяма възприемчивост към новите 

технологии отколкото в миналото. 

   А.  Определяне на нашите преимущества 

 319. В момента на своето създаване преди половин век в конвулсиите на следвоенното 

време, Обединените нации отразяваха най-големите надежди на човечеството за 

справедлива и мирна глобална общност. Организацията все още въплъщава тази 

мечта. Ние оставаме единствената глобална институция, чиято законност и мащаби на 

дейност се определят от универсалния характер на членския й състав и чийто мандат 

обхваща развитието, сигурността и човешките права, както и околната среда. В този 

смисъл Организацията на Обединените нации е уникална в световните дела. 

   320.  Ние сме организация без самостоятелен военен потенциал и разполагаме със 

сравнително скромни ресурси  в икономическата сфера. И все пак нашето влияние и 

въздействие в света е доста по-голямо отколкото много хора си мислят, че е, а често и 

далече по-голямо отколкото ние самите осъзнаваме. Това влияние произтича не от 

някакво притежаване на власт, а от силата на ценностите, които представяме, от нашата 

роля да помагаме да се установят и поддържат глобални норми, нашите способности да 

стимулираме всеобща загриженост и действия, а и доверието, на което се радваме в 

практическата ни работа на място за подобряване на живота на хората. 

321. Значението на принципите и нормите лесно се подценяват, но в десетилетията на 

съществуване на Организацията на Обединените нации широкото признаване на нови 



форми засегна дълбоко живота на много милиони хора.Някога войната беше обичайно 

средство на държавната политика, днес тя е забранена във всички случаи, освен при 

някои много специфични обстоятелства. Демокрацията, към която някога бяха хвърляни 

предизвикателства от авторитарните режими под различно прикритие, сега се разглежда 

като най-законната и желана форма на управление. Защитата на основните човешки 

права, приемана някога като правомощие само на самата суверенна държава, сега е 

всеобща задача, която излиза извън рамките на правителствата и границите. 

322. Конференциите на Обединените нации, проведени през 90-те години, бяха белязани 

някога от разногласия, но те са играли централна роля в изковаването на нормативен 

консенсус  и разработката на практическите решения за важните проблеми на деня. 

Никъде другаде не е било възможно за международната общност като цяло да очертае 

отговорите на предизвикателствата, които глобализацията поставя в зората на своето 

зараждане. С тези отговори всички или почти всички се съгласяват. Наистина на базата 

на тези отговори настоящият доклад де опитва да  ги развие. 

323. В по-близко време станахме очевидци на вълна от транснационални целенасочени 

кампании за укрепване на норми и създаването на правови режими, които доведоха, 

например, конвенцията за забрана на сухопътните мини или до миналогодишното 

споразумение за допълнително облекчаване на дълговете за най-силно задлъжнелите 

бедни страни. Тези кампании, често провеждани съгласувано с Обединените нации, 

помагат да израсне или да се промени самосъзнанието на международната общност и да 

се промени поведението на държавите спрямо много критични глобални проблеми.  

324. Организацията на Обединените нации играе много важна роля, но не толкова известна в 

установяването и поддържането на глобалните норми, без които съвременното общество 

просто не би могло да функционира. Например, Световната здравна организация 

установи критерии за качество за фармацевтичната промишленост по целия свят. 

Световната метеорологическа организация съпоставя данните за времето от отделните 

страни и ги разпространява до всички страни, което от своя страна подобрява 

глобалните метеорологични прогнози. Световната организация за интелектуална 

собственост пази търговските марки и патенти извън пределите на страната на техния 

произход. Правата на търговските авиолинии да прелитат над граници произтичат от 

споразумения, сключени в рамките на Международната организация на гражданската 



авиация. Статистическата комисия на ООН съдейства да бъде осигурено придържането 

към общи стандарти на статистически отчет. 

325. Наистина не е възможно да си представим нашия глобализиран свят без принципите и 

практиката на многостранността, на които той да се опира. Отворена световна 

икономика вместо меркантилизъм; постепенно намаляване на ролята  на съперничащите 

военни съюзи в съчетание със способността на Съвета за сигурност по-често да взема 

решение; Общото събрание или други събрания на държавите и организации на 

гражданското общество, които разглеждат въпроси, предизвикващи общата загриженост 

на човечеството – ето това са някои от знаците, колкото и частични и непостоянни да са 

те – на абсолютно задължителна многостранна система в действие. 

326.В дългосрочен план разширяването на върховенството на закона стана основа за 

значителния социален прогрес, постигнат през хилядолетието.Разбира се, този проект 

остава незавършен, особено на международно ниво, и нашите усилия да бъде 

задълбочен продължават. Подкрепата за върховенството на закона ще бъде засилена, 

ако страните подпишат и ратифицират международните договори и конвенции. Някои се 

отказват да направят това по съществени причини, а доста по-голям брой страни просто 

не разполагат с необходимите ресурси и специалисти, особено когато е нужно  

националното законодателство да приведе в действие международните документи. 

327. В тази връзка моля съответните органи на ООН да оказват необходимата техническа 

помощ, която ще позволи на всяка желаеща държава да би могла да участва напълно в 

механизмите на формиращия се глобален правов ред. 

328. На Срещата на хилядолетието ние ще осигурим специални възможности 

държавните и правителствените глави да поставят подписа си под всеки 

договор или конвенция, хранител на която е Генералният секретар. 

329. С формирането на глобалните норми се формират и нови учреждения. През последните 

години, например, сме свидетели на създаването на специални трибунали за Руанда и 

бивша Югославия в отговор на нарастващата международна загриженост за грубите 

нарушения на човешките права и решимостта да се сложи край на „културата на 

безнаказаност”. 

330. Настоятелно призовавам всички страни да подпишат и ратифицират Римския 

статут на Международния наказателен съд, така че да консолидират и разширят 



успехите, постигнати от нас по привличането под отговорност на лица, виновни 

за престъпления срещу човечеството.  

331. Организацията на Обединените нации трябва също да се адаптира към променящите се 

времена. Една от най-важните области, която вече споменах, е реформата на Съвета за 

сигурност. Съветът е длъжен да работи ефективно, но също така е длъжен да се ползва с 

неоспорим авторитет. Тези два критерия определят пространството в чиито предели е 

необходимо да се намери решение. Настоятелно приканвам държавите-членки 

незабавно да се заловят с решаването на тази задача. 

332. Необходимо е също да адаптираме нашата съвещателна работа, така че тя да може да 

се възползва напълно от приноса на гражданското общество. Организации на 

гражданското общество вече дават своя важен принос за разработката и защита на 

глобалните норми. (Броят на международните неправителствени организации виж още 

фиг.13.) Ясно е, че ООН и човечеството като цяло ще спечелят, ако Организацията бъде 

      По-отворена за този жизнено важен източник на енергия и опит – точно както ние 

спечелихме от по-тесните връзки и практическо сътрудничество с националните 

парламенти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333. И така, бих помолил Общото събрание да проучи пътищата за 

усъвършенстване на такива взаимоотношения. Като първа стъпка може да бъде 

помолена една експертна група, включваща представители на организации на 

гражданското общество, да подготви изследване на нови „най-добри 

практики”за принос на тези организации в работата на Обединените нации във 

всички аспекти. Такава изследване може да послужи за основа за приемане на 

Фигура № 13.
Брой на международните
неправителствени организации
в хиляди( )

Източник: Съюз на международните
неправителствени организации и
Института World Watch, 1996 h= - 1999 г.

 



нови начини за привличане на гражданското общество по-пълно в решаването 

на общи задачи. 

334. Както неведнъж споменавах в този доклад, партньорството с частния сектор стана 

особено важно за нашите успехи в последно време.  

 

   Б.   Изграждане на мрежа за промени 

335. Високите темпове на промените, които стават в наше време, често превишават 

адаптационните възможности на националните и международните институции. Толкова 

много неща се променят едновременно, че никоя организация не може да бъде в крак с 

всички тях, особено ако тези промени преминават традиционните граници между 

научните дисциплини и областите на професионалния опит, както става обикновено.  

336. Част от решението може да се намери в появата на „глобални мрежи за разработване 

на политика”. Тези мрежи – или коалиции за промени – обединяват международни 

институции, организации на гражданското общество и частния сектор и национални 

правителства, в стремежа да се постигнат общите цели. 

337. Понякога водеща роля играят международните организации – например, Световната 

здравна организация в кампанията „Намаляване на броя на заболелите от малария”; или 

случаят  с моята канцелария „Глобален договор  с частния сектор”. 

338. В други случаи движеща сила са няколко национални правителства и неправителствени 

организации, какъвто е случаят с кампанията за забрана на сухопътните мини. В 

„Глобалния алианс за ваксини и имунизация” основни участници са частният сектор и 

благотворителните организации. Във всеки случаи тези нови свободни творчески 

коалиции придават ново значение на фразата „ние, народите”, което показва, че 

глобалното управление не е просто игра с нулева сума. Всички партньори в такава 

мрежа виждат как тяхното влияние расте. 

339. По-специално от присъединяването към глобалните мрежи за разработване на 

политика печелят държавите, защото те могат да постигнат  в сътрудничество онова, 

което е невъзможно да стане едностранно. 

340. Въпреки че глобалните мрежи за политика може да приемат различни форми, те имат 

много общи характерни черти. Те не са йерархични по структура и дават правото на глас 

на гражданското общество. Те подготвят глобалния политически дневен ред, рамките на 

дебатите  и повишават общественото съзнание. Те обогатяват  знанието и го 



разпространяват, използвайки широко Интернет. Те помагат по-лесно да се постигне 

консенсус, да се водят преговори и да се сключват споразумения за нови глобални 

стандарти, както и да създават нови видове механизми за осъществяване на такива 

споразумения и контролирането им 

341. Нашето участие в глобалните мрежи за разработване на политика е широко, но в 

голяма степен непланирано. Имаме нужда от по-целенасочен и систематизиран подход. 

Необходимо е да определим как най-добре да помогнем на правителствата, 

гражданското общество и частния сектор да работят заедно, за да могат мрежите за 

разработване на политика  да осигурят успешното постигане на своите цели, а това са и 

наши цели. 

    В. Установяване на цифрови връзки 

    342. По-горе в доклада аз разгледах най-важното значение на изграждането на мостове 

над глобалната „цифрова пропаст”. Тук искам да предлагам как Информационната 

революция може да донесе изгода за самата Организация на Обединените нации. 

   343. Преди десет години получаването на информация от развиващите се страни или 

предаването й до тях скъпо и отнемаше много време. Но днес World Wide Web промени 

това. Сега можем да четем он-лайн от всеки край на света няколко секунди след 

тяхното отпечатване. Можем да намерим и свалим информация от национални 

държавни ведомства, водещи задгранични институции и ключови неправителствени 

организации точно толкова бързо. 

344. И това не е всичко. Разширената глобална възможност за връзка също означава, че 

всяка година огромната електронна съкровищница на налична информация, намираща 

се на Уеб-сайта Организацията на Обединените нации се ползва с огромна 

популярност. През миналата  година бяха регистрирани повече от 100 милиона 

„посещения”. 

345. Интернет позволява също да провеждаме интерактивни глобални телеконференции, 

които не само водят до икономии на разходите за пътуване, но също така са и 

удобство и икономия на средства за хотел и организация на конференции и можем 

еднакво лесно да приемем както 10, така и 10,000 участника. В Секретариата можем 

да заменим много лични срещи с „електронни заседания”, като значително увеличим 

ефективността на използване на работното време. Към такава практика все по-широко 



се придържат съвременните организации, които използват широко Информационната 

революция. 

346.  И накрая, Информационната революция има потенциал за радикално увеличаване на 

ефективността на полевите операции.Безжичната връзка дори при най-лошите 

условия, вкл. и природни бедствия и извънредни ситуации. 

347. Приятно ми е да обявя началото на нова програма за реагиране при стихийни 

бедствия, която ще осигурява и поддържа мобилна и спътникова телефонна 

връзка, а също и микровълнови връзки за работниците от хуманитарните 

екипи. 

348. Тази инициатива ще бъде осъществена под ръководството на компанията „Ериксон” в 

сътрудничество с подразделения на Организацията на обединените нации, 

Международната федерация Червения кръст и дружествата на Червения полумесец 

(виж приложение 11). 

                                                                                    Приложение 11 

„Първи на мястото”: връзка по време на операции за 

 отстраняване на последствията от стихийни бедствия 

Рязкото усилване  в последните тридесет години на мащабите и силата на природните 

бедствия доведе до непрекъснато увеличаване на търсенето на услугите на хуманитарни 

спасителни организации. За да се отговори на тези искания, спасителните операции при 

бедствия стават все по-широки, по-комплексни, включват все по-голям брой работници. 

Това на свой ред увеличава търсенето на по-ефективни комуникации на място. 

 

При бедствия местните комуникационни системи често са повредени при бедствията. За 

нещастие комуникационните мрежи, използвани от различните агенции и 

неправителствени организации са много различни по отношение на качеството и имат 

проблеми със съвместимостта. Необходимостта от усъвършенстване е широко призната, но 

за много институции и неправителствени организации снабдяването с по-ефективни 

системи е просто твърде скъпо. В отговор на това предизвикателство компанията 

„Ериксон” предприе голяма „Програма за реагиране при бедствия” , която между другите 

инициативи ще осигурява и поддържа мобилни и сателитни телефони за работниците на 

хуманитарните агенции и местните организации. Тази компания ще помогне да се 



инсталират микровълнови свръзки и ще създадат други средства за подобряване на 

съществуващите комуникационни мрежи или ще построи нови, където не такива не 

съществуват. „Програма за реагиране при бедствия” ще разчита изцяло на подкрепата от 

офисите на „Ериксон” в повече от 140 страни по света и ще се съсредоточи върху 

подготовката в случай на бедствие, както реагирането за ликвидирането на последиците. 

Тази щедра проява на глобално корпоративно гражданство и сътрудничество между 

частния и обществения сектор ще помогне на органите на ООН и техните партньори и ще 

подобри осигуряването на услуги за жертвите от бедствията навсякъде по света. 

  

 

349. Логистичното планиране и операции в сложни извънредни ситуации също може да има 

полза от по-доброто използване на съществуващата технология. В Косово, например, 

Международният спасителен комитет създаде обща спътникова/безжична Интернет 

мрежа в Прищина. Всяка агенция на ООН, Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа, няколко национални мисии и по-голямата част от 

неправителствените организации са свързани посредством мрежата денонощно. 

350. Обаче, досега ООН използва рядко потенциала на Информационната революция. Ние 

сме възпирани от културата на съпротивление на промените, неадекватна 

инфраструктура на информационните технологии, липса на подготовка и най-вече 

неразбирането на големите изгоди, които водят информационните технологии при 

тяхното творческо използване. Трябва да обновявам и разширяваме нашия вътрешен 

потенциал в областта на информационните технологии. Има огромно поле за цялата 

система на ООН за по-добра интеграция, за он-лайн работа, за осигуряване на хората 

по света с информация и данни, които ги интересуват. 

351. В сътрудничество с други членове на ООН аз ще работя енергично за изпълнението на 

тези цели. Ще се обърнем също към информационно-технологичната индустрия за 

помощ при преустройството на инфраструктурата и капацитета на ООН в областта на 

информационните технологии. 

 

Г.   Настъпление на „тихата революция” 

352. Ако утре се наложи на международната общност да създаде нова Организация на 

обединените нации, то нейната структура със сигурност ще се различава от тази, която 



имаме сега. В 2000 г. нашата структура отразява опита от десетилетията на мандатите, 

предоставени на държавите-членки, а някои случаи – наследството от дълбоките 

политически разногласия. Дори да има широк консенсус за необходимостта ООН да 

бъде превърната в модерна и гъвкава организация, ако държавите-членки не желаят и 

не са готови за провеждането на реална структурна реформа, то по-старому ще 

продължат да съществуват остри ограничения за това, което можем да постигнем. 

353. Ако мащабите на нашите функции и възлаганите на нас надежди се сравняват с нашите 

ресурси, то ние ще сблъскаме с горчива истина. Бюджетът за нашите основни 

дейности, който покрива работата на Секретариата в Ню Йорк, Женева, Найроби, 

Виена и петте регионални комисии, е само  $ 1.25 милиарда на година. Това 

представлява около  4 на сто от годишния бюджет на Ню Йорк и почти един милиард 

щатски долара по-малко от годишните разходи от годишната издръжка на пожарната 

охрана в Токио. Нашите ресурси са просто несъизмерими с нашите глобални задачи.  

354. Трудностите, с които се сблъскваме при липсата на ръст в бюджета и несвоевременното 

плащане на вноските са добре известни. Не така известни са натоварванията от страна 

на държавите-членки, като добавят нови мандати ,без да заделят нови ресурси. Можем 

да вършим повече при по-малко ресурси, но само до определена точка. Рано или късно 

качеството на нашата работа ще пострада. 

355. Ограниченията са не само финансови. В много области не можем да си вършим 

работата, защото разногласията между държавите-членки изключват възможността за 

консенсус, необходим за нашата ефективна работа. Може би това е най-очевидно по 

отношение на мироподдържащите операции, но засегнати са и други области също. И 

още нещо, изключително натрапчивият и безкрайно придирчив режим на надзор, 

който упражняват държавите-членки върху програмните ни дейности, усложнява в 

много голяма степен максимизирането на ефективността и ефикасността. 

356. „Тихата революция”, която започнах в 1997 г., бе замислена да превърне 

Организацията на обединените нации в по-малка по размер, но по-действена 

организация. Оттогава ние модернизирахме управленческите процедури, 

преразпределихме ресурси от администрацията към задачите на развитието, 

въведохме кабинет стил на управление и подобрихме в голяма степен координацията 

между  членове на семейството на ООН, които са  отдалечени едни от други.  



357. За да се намали съществуващата склонност към институционална инертност, която 

спъва нашата работа, и за да улесним стратегическото преразпределяне на ресурсите, 

аз предложих „времеви граници” или „условия за краен срок” за инициативи, 

които включват нови организационни структури или големи обвързвания с разходи. 

Общото събрание все още не е приело това предложение. Настоявам то да 

направи това. 

358.  Освен това, Организация на обединените нации, по-ориентирана към хората трябва да 

бъде организация, основана на конкретни резултати, както с оглед личния 

състав така и заделянето на ресурси. Бавно напредваме е посока на бюджетна 

система на основата на резултати, а не ориентирана към процеси и подавани ресурси. 

Когато тази система бъде напълно осъществена, тя ще насърчи ефективността и 

гъвкавостта, а в същото време ще увеличи прозрачността и подотчетността на 

Секретариата пред държавите-членки. Тук отново се нуждаем от подкрепата на 

Общото събрание. 

359.  Нека да обобщим. Организацията на обединените нации на 21-ви век трябва да 

продължи да се ръководи от своите основополагащи принципи. Тя трябва остане както 

преди организация, посветена на интересите на държавите-членки и техните народи. 

Нашите цели няма да се променят: мир, благоденствие, социална справедливост и 

устойчиво бъдеще. Но средствата, които използваме за постигането на тези цели, 

трябва да бъдат пригодени към предизвикателствата на новата епоха. 

360. В бъдеще Организацията на обединените нации трябва все повече да служи като 

катализатор на колективни действия, както между държавите-членки и техните 

народи, така също между тях и новите ярки съзвездия на недържавни действащи лица. 

Трябва да продължаваме да бъдем мястото, където се коват нови стандарти на 

международно поведение и въз основа на тях се гради широк консенсус. Трябва да 

задействаме мощта на новите технологии, за да подобрим благосъстоянието на 

развиващите се страни. И накрая, ние самите трябва да станем по-ефективни, по-

ефикасни и достъпни за народите на света. Ако се провалим, ние трябваме да бъдем 

сами на себе си най-строгите критици. 

361. Единствено с тези средства можем да станем глобално обществено обединение на 

всички народи по света.  

 



 
VII.   За разглеждане от Срещата на най-високо равнище 

 
362.  Целите и принципите на Организацията на обединените нации с изложени ясно в 

Хартата и Всеобщата декларация за правата на човека. Тяхната актуалност и способност 

да вдъхновяват не са намалели ни най-малко. Напротив те са увеличили, тъй като хората 

са взаимно свързани, а необходимостта от колективна отговорност започна да се чувства 

още повече на глобално ниво. Вярвам, че следните ценности, които отразяват духа на 

Хартата, се споделят от всички държави и са от голямо значение за епохата, в която 

влизаме сега: 

       Свобода.  Мъжете и жените имат право да живеят и възпитават децата в достойнство, 

без да изпитват глад и мизерия, страх от насилие или подтисничество. Тези права са 

най-добре гарантирани от представително правителство, избрано по волята на народа. 

      Равенство и солидарност. На нито един човек и нито една държава не трябва да 

бъде отказвана възможността да се възползва от глобализацията. Глобалните рискове 

трябва да бъдат управлявани така, че всички разходи тежести да бъдат разпределяни 

справедливо. Тези, които страдат или имат най-малка изгода, имат правото да 

получават помощ от онези, които получават най-много. 

      Търпимост. Човешките създания трябва да се уважават един друг с цялото тяхно 

разнообразие на вяра, култура и език. Различията вътре в и между обществата не 

трябва нито да предизвикват страх, нито да бъдат потъпквани, те трябва да бъдат 

ценени. 

      Ненасилие. Споровете между и вътре в държавите трябва да се разрешават с мирни 

средства, освен в случаите, когато използването на сила е позволено в Хартата. 

      Уважение към природата. Следва да бъде проявявано благоразумие, когато се 

работи с всички живи видове и природни ресурси. Само така могат да бъдат запазени 

и предадени на нашите потомци неизмеримите богатства, които наследяваме от 

природата. 

      Съвместна отговорност. Държавите трябва да действат заедно, за да поддържат 

международния мир и сътрудничество в съгласие с Хартата. Управлението на 

рисковете и заплахите , които засягат всички народи на света, трябва да бъдат 

разглеждани многостранно. 

  



* * * 
 

  363.  Когато прилагаме тези ценности към условията на новия век, трябва да имаме ясни 

приоритети. 

 
364. Първо, не трябва да жалим никакви усилия, за да спасим нашите братя и 

сестри от жалката дехуманизираща мизерия, в която живеят повече от 1 

милиард души. Нека решим:  

 

 Да намалим наполовина до 2015 г. броя на хората в света 

(понастоящем той е 22 %), чийто доход е по-малък от един долар на 

ден. 

 Да намалим наполовина до същата дата броя на хората в света 

(понастоящем 20 %), които нямат достъп до или не могат да си 

позволят безопасна питейна вода.  

 До същата дата всички деца в света – както момчета така и момичета 

да имат възможност да завършват пълен курс на началното 

образование; момичетата и момчетата да имат равен достъп до 

всички нива на образование. 

 До тази дата да сме спрели и да започнем да обръщаме назад 

тенденцията за разпространяване на ХИВ/СПИН. 

 ДО 2020 г. да стигнем съществено подобряване на живота поне на 

100 милиона обитатели на бордеите по света. 

 Да разработим стратегии, които дават на младите хора по света 

възможност да намерят прилична работа. 

 Да гарантираме, че изгодите от новите технологии, специално 

информационната технология, ще бъдат достъпни за всички. 

 Правителствата на всички страни от сега нататък да се обвърже с 

национални политики и програми, насочени специално към 

намаляване на бедността, разработвани и консултирани с 

гражданското общество. 

   



    На международно ниво по-успелите страни са длъжни да проявяват солидарност  с 

по-неуспелите. Нека те да решават: 

 

 Да предоставят свободен достъп до своите пазари за стоките, 

произведени от бедните страни, а като първа стъпка да бъде 

подготвена Третата конференция на ООН за най-малко развитите 

страни през март 2001г., да приемат политика за безмитен и без 

квоти достъп по същество  до всякакъв износ от по-малко развитите 

страни.  

 Да се премахнат оковите на задлъжнялостта, които сега държат много 

от най-бедните страни, заключени в тяхната бедност и като първа 

стъпка да се осъществи разширяването на програмата за 

облекчаването на задлъжняването за силно задлъжнелите страни, 

която е  била съгласувана миналата година, и да бъдат готови за 

отмяна на всички официални дългове на бедните държави с най-

големи задължения, ако тези страни явна обвързаност към дейностите 

за намаляване на бедността. 

 Да е предостави по-щедра помощ за целите на развитието, особено 

на тези страни, които истински използват своите ресурси за 

намаляване на бедността. 

 Да се работи с фармацевтичната промишленост и други партньори за 

развитието на ефективна и достъпна ваксина против ХИВ и да се 

направят лекарствата за лечение на ХИВ по-достъпни в развиващите 

се страни. 

 

 Както на национално така и на международно ниво частните инвестиции трябва да 

играят задължителна роля. И затова нека решим:  

 

 Да разработим здрави партньорски връзки с частния сектор, за да се 

борим с бедността във всичките й аспекти. 

 
 



Крайната бедност в страните в Африка на юг от Сахара засяга по-голяма част от 

населението отколкото във всеки друг регион.   Тя се задълбочава   от големия брой 

конфликти, все по-голямото разпространение на ХИВ/СПИН и много други болести. И 

затова нека решим:   

 

 Във всички наши усилия да отделяме специално внимание на нуждите 

на Африка и да оказваме пълна подкрепа на африканците в борбата 

им да преодолеят проблемите на континента. 

      

  От моя страна, аз обявявам в настоящия доклад четири нови инициативи: 

 „Международна здравна мрежа”, която да предоставя болници и 

поликлиники в развиващите се страни с достъп до най-съвременната 

медицинска информация. 

 Служба на ООН за информационна технология (ЮНАЙТС) за 

обучаване на групи в развиващите се страни как да използват 

информационната технология и предлаганите от нея възможности. 

 Инициатива за реагиране при бедствия „ Първи на мястото”, която ще 

осигурява непрекъсната връзка с районите, пострадали от 

природните катастрофи и извънредните ситуации. 

 Глобална политическа мрежа, която ще проучва нови подходи към 

проблема за работната заетост на младите хора. 

 

365. Второ, длъжни сме да положим всички усилия, за да избавим нашите братя и 

сестри от бедите на войната, както изисква Хартата, и особено от насилието на 

гражданските конфликти и страха от оръжията на масовото унищожение, които са 

двата големи източника на тероризъм в сегашната епоха. 

 

 Да засилим уважението към закона както в международните, така и 

националните дела, особено що се отнася до условията на договорите 

за контрол на въоръженията, по които са постигнати споразумения, а 

също и международното хуманитарно право и правата на човека.Каня 

всички правителства, които не са сторили това, да подпишат и 



ратифицират различните конвенции, спогодби и договори, които 

формират ядрото на международното право. 

 Да направим Организацията на обединените нации по-ефективна в 

нейните усилия да поддържа мира и сигурността, а именно чрез 

                                   ◦ Укрепване на потенциала на ООН да провежда миротворчески   

                                      операции; 

                                   ◦   Приемане на мерки за осигуряване на приемането на не  

     толкова сурови икономически мерки от Съвета за сигурност   

     за невинното население и по-ефективни като наказание за   

     престъпните управници. 

 Приемане на енергични действия за ограничаване на нелегалния 

трафик на стрелково оръжие, по специално чрез 

 

 ◦    Създаване на по-голяма прозрачност при доставките на    

      оръжие; 

  ◦   Подкрепяне на регионални мерки за разоръжаване като        

      мораториум  върху вноса, износа или производството на  

      леки оръжия в Западна Африка; 

 ◦   Разпространения върху други области, особено след     

     конфликтни ситуации, на програми „оръжие за стоки”,  

      които са работели добре в Албания, Ел Салвадор,  

      Мозамбик и Панама. 

 Да се изучи възможността да се свика  голяма международна 

конференция за изработване на начини за премахване на ядрените 

опасности. 

 

366. Трето, не трябва да жалим сили да освободим нашите братя и сестри, и 

особено нашите деца и внуци от опасността за живота на планетата, 

непоправимо увредена от човешките дейности, и чиито ресурси повече не 

могат да осигурят потребностите. С оглед на огромните рискове, пред които се 

изправя човечеството, нека решим: 



 Да се приеме нова етика за опазване и стопанисване , като първите 

стъпки са: 

                                     ◦  Да се приеме и ратифицира Протокола от Киото, за да може той да  

                                       влезе в сила до 2002 г. и да се осигури изпълнение на задачите  

                                       като  стъпка към намаляване на емисиите на парникови газове. 

                                    ◦  Да се разгледа сериозно внедряването на системата на ООН за  

      „зелен отчет” в националните отчети. 

                                     ◦  Да се осигури финансова подкрепа за провеждане на Оценка на  

         Екосистемата на хилядолетието и активно участие.   

367. И накрая, ние сме длъжни да положим усилия за направим организацията на  

обединените нации  по-ефективен инструмент в ръцете на народите в света за 

осъществяване на тези три приоритетни задачи: борбата срещу бедността, 

невежеството и болестите; борбата срещу насилието и тероризма; и борбата 

срещу упадъка и унищожението на нашия общ дом. Затова нека да решим: 

 

 Да реформираме Съвета за сигурност така, че той да може по-

ефективно да изпълнява задълженията си и да получи по-голяма 

легитимност в очите на всички народи по света. 

 Да се осигурят всички ресурси, които трябва да получи ООН, 

необходими за изпълняване на своите мандати. 

 Да осигурим най-доброто използване на тези ресурси от Секретариата 

в интерес на всички държави-членки, като му позволим да приеме 

най-добрите практики  на управление и технологии, които 

съществуват  и да концентрира вниманието си върху тези задачи, 

които отразява сегашните приоритети на държавите-членки. 

 Да предоставим всички възможности на неправителствените 

организации и други недържавни дейци да направят необходимия 

принос за работата на Организацията.  

 

* * * 
 
 



368. Вярвам, че тези приоритети са ясни и че всички те са постижими, ако имаме воля 

да работим за постигането им. За много от приоритетите вече има разработени 

стратегии, които са обобщени в настоящия доклад. Що се отнася до другите, ние 

сме длъжни преди всичко да приложим умствения си потенциал, нашата енергия и 

бюджет, определен за научноизследователска дейност, за интензивно търсене на 

изпълними решения. 

369.  Нито една държава или организация не може да реши всички тези 

проблеми, ако действа сама. Нито пък, обаче, нито една държава не 

трябва да си въобразява, че другите ще ги решават вместо нея, ако 

нейното правителство или граждани не се заловят с изпълнението на тези 

задачи с цялото си сърце. Построяването на по-сигурен 21-ви век и по-

справедлив е задача, която изисква решителните усилия на всяка държава 

и всеки отделен човек. Като вдъхновява и координира тези усилия, една 

обновена Организация на Обединените нации ще играе жизнена и 

благородна роля. 
 
 


