
 
 
 

 
 

Барномаи Иттиҳоди Аврупо оид ба мусоидат дар идораи сарҳадот дар Осиёи Марказӣ 

(БОМКА) ба такмили ихтисоси шарикони миллӣ доир ба идораи захираҳои инсонӣ, 

банақшагирӣ ва назорати молиявӣ мусоидат менамояд 

11 майи 2016 с. - Таърихи 11-13 майи 2016 с. дар ш. Душанбе бо дастгирии барномаи БОМКА семинари 

омӯзишӣ оид ба идораи захираҳои инсонӣ, банақшагирӣ ва назорати молиявӣ баргузор мегардад. 

Семинари мазкур таҳти роҳбаладии коршиносони аврупоӣ аз Хадамоти давлатии даромадҳо ва 

Хадамоти давлатии сарҳадии Латвия ташкил гардида дар он коршиносони миллӣ аз мақомоти сарҳадӣ, 

гумрук, назорати фитосанитарӣ, байторӣ ва санитарию эпидемиологии Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат 

хоҳанд кард. 

Семинари номбурда қисми барномаи БОМКА мебошад, ки ҳадафи он табодули иттило оид ба идораи 

захираҳои инсонӣ, банақшагирӣ ва назорати молиявӣ мутобиқи меъёрҳои байналмиллалӣ ва таҷрибаи 

пешқадами Иттиҳоди Аврупо аст. Семинар имкониятеро фароҳам меоварад барои матраҳ намудани 

низоми мавҷудаи идораи захираҳои инсонӣ, банақшагирӣ ва назорати молиявӣ, табодули афкор ва 

таҷоруби касбӣ, ва муайян намудани эҳтиёҷот дар ташкили такмили ихтисоси минбаъда дар ҷойҳои 

корӣ.  

Дар рафти семинар коршиносони миллӣ таҷрибаи худро дар самтҳои қайдгардида муаррифӣ намуда 

бо таҷоруби Иттиҳоди Аврупо дар чунин самтҳои идоракунии дохилӣ ба мисли интизоми фискалӣ, 

банақшагирии бюҷет ва назорат, низоми хариди мол ва хизматрасонӣ, музди меҳнат ва кафолатҳои 

иҷтимоӣ шинос хоҳанд гашт. Семинари мазкур ба баланд бардоштани самаранокии сиёсати кадрӣ ва 

идоракунии молявӣ мусоидат хоҳад намуд, ки яке аз қисмҳои муҳимтарини фаъолияти босамараи ҳар 

як идораю муассиса ба ҳисоб мераванд. 

Дар ҷараёни чунин семинарҳо, ки дар дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ низ баргузор мегарданд самту 

масоили мушаххас дорои ниёз ба такмили минбаъда муайян мегарданд. Дар натиҷаи семинарҳо 

пешбинӣ шудааст, ки сафари омӯзишӣ барои кормандони сатҳи миёна ва болои идораҳои сарҳадии 

дарвлатҳои Осиёи Марказӣ ба Аврупо ташкил мегардад ва дар рафти он ба иштирокчиён таълим дар 

ҷойҳои корӣ нишон дода мешавад. 

Нахустин чорабиниҳои барномаи БОМКА соли 2003 баргузор гардида то ба имрӯз шарикӣ байни барнома ва 

ҳукуматҳои давлатҳои Осиёи Марказӣ дар мусоидат ба идораи сарҳадот қавӣ гардидааст. Тӯли солҳои 2003-

2014 Иттиҳоди Аврупо барои татбиқи барномаи БОМКА 33,6 млн. евро ҷудо намуда барои амалисозии 

марҳилаи 9-ум (2015-2018) наздики 5 млн. евро пешбинӣ шудааст. 

Маълумоти муфассалтар аз масъулини барномаи БОМКА дар Тоҷикистон дастрас намудан мумкин 

аст +992 43 3779708 –  ё ин ки jafar.usmanov@icmpd.org. 

 
Барномаи БОМКА аз ҷониби 
Консортсиуми шарикон таҳти 
роҳбарии Хадамоти давлатии 
сарҳадии Ҷумҳурии Латвия татбиқ 

мегардад:    

    

 
Барнома аз ҷониби Иттиҳоди 
Аврупо маблағгузорӣ мегардад. 
 

 
Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон  
 

к. Адҳамов, 74 
734013 Душанбе 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Тел: +992 37 221-74-07 
Факс: +992 37 221-43-321 
E-mail: Delegation-Tajikistan@eeas.europa.eu 

 
Иттиҳоди Аврупо аз 28 давлат-аъзо 
иборат мебошад, ки дастовардҳои 
пешқадам, захираҳо ва қисматҳои 
худро сарҷамъ овардаанд. Тӯли 60 сол 
бо кушишҳои муштарак онҳо минтақаи 
субот, демократия ва рушди устуворро 
эҷод намуда ҳамзамон гуногунии 
фарҳангӣ, озодиҳои инфиродӣ ва 
фазои таҳомулпазириро нигоҳ 
доштанд. Иттиҳоди Аврупо ҳадаф 
гузоштааст дастовардҳо ва арзишҳои 
худро ба халқҳои дигар пешкаш ва 
таблиғ намояд. 
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