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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
ДАҲСОЛАГИИ ТАТБИҚИ БАРНОМАИ ИТТИҲОДИ АВРУПО БОМКA ДАР  

КИШВАРҲОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ 
 
ш. Бишкек, Қирғизистон (23 апрели с. 2013)  – Имрӯз аз оғози татбиқшавии Барномаи мусоидат 
намудан дар идоракунии сарҳадот (БОМКA) даҳ сол сипарӣ мешавад.  Шартнома оиди барномаи 
мазкур дар байни  Иттиҳоди Аврупо ва БРСММ дар таърихи 23 апрели с. 2003 имзо гардида буд. Дар 
тӯли даҳ соли охир барномаи БОМКA шарики доимии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар самти таъмини 
бехатарӣ дар сарҳадот ва мусоидат намудан дар тиҷорату транзити минтақа буд. 
 
“Дар давоми даҳ соли фаъолияти худ, барномаи БОМКА аз ҷониби тамоми  кишварҳои Осиёи 
Марказӣ дар самти мусоидат намудан дар идоракунии сарҳадот ба эътирофи баландтарин ноил 
гардид, - зикр намуд сафир Шантал Эбберект, роҳбари Намонядагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии 
Қирғизистон. Кишварҳои минтақа самаранокии чорабиниҳои барномаро эътироф намуда самтҳои 
асосии онро қабул намуданд”.  
 
Барои ҷашнгирии чорабинии мазкур барномаҳои кишварҳои минтақа дар тамоми панҷ кишвар баъзе 
чорабиниҳоро амалӣ намуданд. Дар Ҷумҳурии Қазоқистон ғолибони озмуни суратгирӣ  дар байни 
рӯзноманигорони суратгир ва кормандони воситаҳои ахбори умуми мақомоти марзӣ бо тӯҳфаҳои 
арзанда мукофотонида шуданд. Дар Ҷумҳурии Қирғизистон бошад дар байни шаш дастаҳои мақомоти 
қудратӣ (мақомоти марзӣ, кумитаи гумрук, вазорати тандурустӣ, хадамоти давлатии назоратӣ оид ба 
амнияти ветеринарӣ ва фитосанитарӣ, агентии назорат оиди гардиши маводи мухаддир ва  вазорати 
корҳои дохила) бозии  мини-футбол ташкил карда шуд. Дар Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Туркманистон 
низ ба ғолибони озмунҳои суратгирӣ  тӯҳфаҳо дар шакли таҷҳизоти ихтисосӣ супурда шуданд. Дар 
Ҷумҳурии Ӯзбекистон озмуни расмкашӣ дар мавзӯи сарҳад дар байни мактаббачагони 11-14 сола 
ташкил карда шуд ва ғолибон бо тӯҳфаҳои арзанда мукофотонида шуданд.      
           
Ҳадафи барномаи БОМКА ин кӯмак намудан дар такмили бехатарӣ дар Осиёи Марказӣ, мусоидат 
намудан дар қонунӣ гардонидани тиҷорат ва транзит ва ҳамчунин пешгирӣ намудани убури 
ғайриқонунии одамон тавассути сарҳадоти Осиёи Марказӣ мебошад. 
 
 Барномаи БОМКA аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ гардида ва фаъолиятҳои он тавассути 
БРСММ ва Маркази Байналмилалии Сиёсати Рушди Муҳоҷират (МБСРМ) амалӣ мешавад. 
  
Барои дарёфт намудани иттилооти бештар хоҳишмандем ба Асел Секимова,  мутахассиси бахши 
итиллооти  барномаи БОМКA, бо тел. (0312) 31 73 83  муроҷиат намоед. 
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