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КОМИССИЯИ АВРУПО 

ВАРАҚАИ ХАБАРӣ 

Брюссель, 17 cентябри соли 2012 

Комиссия диққати хешро ба ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи илм 

барои ҳаллу фасли масоили чаҳонӣ бештар равона мекунад 

Муҳити ҷаҳонии тадқиқоти илмӣ шитобкорона тағьир меёбад, саҳми мамолики 

узви BRIC дар ҳаҷми ҷаҳонии хароҷот барои тадқиқоти илмӣ ва инкишоф аз 

соли 2000 то соли 2009 ду баробар зиёд шуд.  Масъалаҳои ба монанди тағьири 

иқлим, бехатарии озуқаворӣ, ва мубориза бар зидди касалиҳо кӯшишҳои 

тадқиқоти байналмилалии хеле зиёдро талаб мекунанд. Аврупо метавон 

такомули асоси илмии худ ва технологияи навоварияш фақат тариқи пазироии 

самимии ҳамкории байналмилалӣ ва ҷалбкунии беҳтарин мутафаккирони 

башарият тақвият дод.  Ба ҳамин тариқ, Комиссияи Аврупо акнун дурнамои 

нави инкишофи ҳамкории байналмилалӣ дар бахши тадқиқоти илмӣ ва 

навоварӣ муқаррар менамояд. Дурнамо ғуншавии минбаъдаи ҳамкорӣ  дар 

сохаи афзалиятҳои стратегии ИА ба воситаи дастгирии анъанаи пазироии 

ширкати тарафи сеюм дар тадқиқоти илмӣ дар назар дорад.  Ин ҳаллу фасли 

масоили ҷаҳонӣ, ва ҳамчунин саъю кӯшиши боз ҳам ҷолибтар гардондани 

Аврупо ҳамчун мавкеъи гузаронидани тадқиқот ва тавлиди навовариҳо ва 

сабаби бардоштани рақобатнокии саноат дар бар мегирад.  

Майра Геогеган-Kуинн (Máire Geoghegan-Quinn), Комиссари Аврупои оид ба тадқиқот, 

навовариҳо ва илм изҳор намуд: "Кори тоқаву танҳо дар соҳаи тадқиқоти илмӣ ва 

навовариҳо ин интихоби хуб нест. Аз рӯи ақида муҳим аст, ки Аврупо бо шарикони 

байналмилалияш якҷоя амал кунад барои ба манобеъи нави дониш дастрасӣ доштан ва 

мавриди мулоҳиза қарор додани масоили ҷаҳонӣ.  Горизонти 2020 (Horizon 2020) 

мисли пешгузаштагонаш, барои иштироқчиёни аз кулли ҷаҳон кушода хоҳад буд.  

Кушодагӣ ба ҳамкории муфид бо шарикони байналмилалии асосӣ шароит фароҳам 

меорад, ва ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва Аврупо ба бозорҳои нав баромадан ёрӣ 

мерасонад." 
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Аз панҷ як қисми лоиҳаҳои тадқиқотии ИА аллакай ҳадди ақал як иштирокчӣ 

берун аз ИА дар бар мегирад.  Масалан, дар чорчубаи Мушорикат оиди 

озмоиши дармонгоҳӣ байни кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва Аврупо (EDCTP), 14 

мамолики узви ИА, Швейцария, Норвегия ва 47 мамолики ба тарафи ҷануб аз 

Сахара  воқеъшуда дар вақти ҳозира дар кор карда баромадани дору ва 

вакцинаи нав барои мубориза бар зидди Нишонаи сироятнопазирии ғайриаслӣ 

(ВИЧ\СПИД), табларза ва касалии сил ҳамкорӣ мекунанд.  

Дурнамои нав асосан ба воситаи Горизонти 2020, барномаи ИА оиди 

маблағгузории чорабиниҳои тадқиқотиву навоварӣ аз соли 2014 ва инчунин 

тариқи ташаббусҳои муштарақ бо мамолики узви ИА татбиқ хоҳад кард. Илова 

бар Горизонти 2020, ки барои иштирокчиёни байналмилали пурра кушод 

мебошад, амалиёти мақсаднок бо шарикон ва манотиқи асосӣ ба масоили 

иҷтимоӣ ва фаншиносии (технологияи) имкониятдиҳанда ва саноатӣ равона 

карда хоҳад шуд.  

Барномаи чандинсолаи ҳамкорӣ бо мамолики асосӣ ва манотиқи шарик барои 

тақвият ва ғуншавии ҳамкории байналмилалӣ кор карда баромада хоҳад шуд.    

Дурнамои мазкур барои такмил додани муколамаи сиёси бо шариконамон ва 

беҳтаркунии ҷамъоварии маълумот ҳамчун як қисми дурнамои пешниходшуда 

оиди тадқиқоти илмӣ ва навовариҳо (Research and Innovation Observatory) низ 

муроҷиат менамояд.  Ба ғайр аз ин, Иттиҳоди Аврупо ба зиёдшавии иштироки 

худ дар ташкилотҳои байналмилалии дахлдор диққат хоҳад дод.   

 

Заминаи таърихӣ 

Иттиҳоди Аврупо пешвои дуньё дар соҳаи тадқиқоти илмӣ ва навовариҳо 

мебошад, ки саҳми он дар ҳаҷми маблағгузорӣ барои тадқиқоти илмӣ 24%, 

интишори таъсири баланд 32% ва аризаҳои патент 32 % ташкил медихад, дар 

муддате, ки ин ҷо фақат 7% аҳолӣ истиқомат мекунад.  

Барномаҳои тадқиқотии ИА барои иштирокчиён аз кулли ҷаҳон кушоданд. Дар 

вақти ҳозира, 6% иштирокчиёни Ҳафтум барномаи доиравӣ роҷеъ ба тадқиқоти 

илмӣ (FP7) аслан берун аз кишварҳои ИА мебошад.  Хазинаи Мари 

Складовский-Кюри, ки мутаҳаррикӣ ва омӯзиши олимон маблағгузорӣ 

мекунад, иштирокчиён аз 80 давлати мухталиф дастгирӣ менамояд. Шӯрои 

Аврупо оид ба тадқиқоти илмӣ (ERC), ки дар саросари ҷаҳон барои баргузории 

тадқиқоти навоварӣ дар Аврупо маблағгузорӣ менамояд, маъракаи ҷалбкунии 

теъдоди бисьёри иштирокчиён аз кишварҳои сеюм шурӯъ намуд.  Хадамоти 

дохилии илмии Комиссия инчунин робитаҳои тадқиқотӣ бо ташкилотҳои 

кулли ҷаҳон ҷонибдорӣ менамояд.   
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Дурнамои нав роҳи ҳалли дуҷонибаро пайравӣ хоҳад намуд.  Дар натиҷаи 

кушодагии умумии Горизонти 2020 ба ҳамкории байналмилалӣ, муҳаққиқони 

Аврупоӣ бо ҳамкасбон аз кишварҳои сеюм дар мавзӯъҳое, ки худи онҳо интихоб 

менамоянд, ҳамкорӣ карда метавонанд. Илова бар ин, мо амалиёти мақсаднокро 

ба нақша хоҳад гирифт, ки ба ҳамкорӣ дар мавзӯъҳои мушаххас ва бо шарикони 

аник муайянкардашуда равона мегардад. Дурнамо асосҳои умумии 

байналхалқиро дар соҳаи тадқиқотӣ ва навовариҳо, ба мисли якпорчагии 

тадқиқотӣ,  тарзу услуби гендерӣ ва дастрасии бемамоният то ин, ки шароити 

мусовии ҳамкории байналхалқӣ барои ҷамъияти илмӣ ва тадкикотӣ ба вуҷуд 

ояд, ба пеш хоҳад бурд. Дурнамо ҳамчунин барои ин, ки тадқиқот ва навовариҳо 

ба сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо таъсири калонтареро расонанд, 

диққаташро ҷалб хоҳад намуд. Комиссия, ҳар ду сол дар миён, дар бораи 

пешрафти кор  маъруза хоҳад дод.   

Тадқиқот ин фаъолияти муштарак бо мамолики узв мебошад.  Шарикии қавӣ 

бо давомии фаъолияти Форуми стратегии ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи 

илм ва фаншиносӣ (SFIC) таъмин карда хоҳад шуд.   
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