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БРЮССЕЛ, 01 ОКТЯБРИ СОЛИ 2013 
ВАРАҚАИ ХАБАРӢ  

 
ҶАЛАСАИ СЕЮМИ ШӮРОИ ҲАМКОРӢ  

БАЙНИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ВА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Имрӯз Шӯрои ҳамкорӣ байни Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи сеюми 
худро гузаронид. Ҷаласа бо роҳбарии Сарвари ҳайати намояндагони Иттиҳоди Аврупо ҷ-
би Линас Линкевичус, Вазири корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Литва баргузор гардид. Ҳайати 
намояндагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро Вазири корҳои хориҷӣ ҷ-би Ҳамрохон Зарифӣ 
роҳбарӣ намуд. 

Шӯрои ҳамкорӣ такроран ӯҳдадориҳои тарафайнро оид ба мустаҳкам намудани 
муносибатҳо дар хусуси як қатор масъалаҳо тасдиқ намуд, ва натиҷаи пешрафти ба даст 
омада баъди ҷаласаи дуюми Шӯрои ҳамкории байни Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии 
Точикистон моҳи феврали соли 2012 ҷамъбаст намуд. 

Шӯрои ҳамкорӣ бори дигар аҳамияти татбиқи ҳамаҷонибаи Дурнамои Иттиҳоди  Аврупо 
оиди Осиёи Марказӣ, чӣ дар сатҳи минтақавӣ, ва чӣ дар сатҳи миллӣ, қайд намуд ва 
иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ташаббусҳои минтақавии Иттиҳоди Аврупо дар 
Осиёи Марказӣ пазируфт. Такомули ташаббусҳои пешрафт, ба мисли, волоияти қонун, 
маориф ва ҳифзи муҳити атроф муҳокима карда шуданд.   

Шӯрои ҳамкорӣ, инчунин як қатор масъалаҳоро, ки дорои аҳамияти дуҷониба мебошанд, 
чунончӣ: ислоҳоти сиёсӣ, волоияти қонун ва ҳуқуқи инсон, робитаҳои иқтисодӣ ва 
тиҷоратиро музокира намуд. ИА даъват аз зарурат ба таъминоти интихоботи президентии 
дарбаргиранда ва шаффоф намуд, аз он ҷумла дар марҳилаи пешазинтихоботӣ, инчунин 
барои суботи сиёсии бардавом дар мамлакат.  

Шӯрои ҳамкорӣ аҳамияти ҳамгироии бештари Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба иқтисодиёти 
ҷаҳонӣ таъкид намуд. Иттиҳоди Аврупо ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба 
Ташкилоти умумиҷаҳонии савдо (ТУС) пазируфт, ва омодагии хешро оиди мусоидат ба 
иҷроиши талаботи ТУС  иброз дошт. Нақша ва пешбиниҳои оянда барои беҳтар намудани 
савдои дуҷонибаи Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон низ муҳокима карда 
шуданд, аз он ҷумла эҳтиёҷ ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва тиҷорат, ва 
пешрафти ислоҳоти иқтисодӣ.   

Шӯрои ҳамкорӣ масъалаи ҳамкории минтақавӣ ва масъалаҳои байналмилалиро, аз ҷумла 
вазъият дар Афғонистонро, низ музокира намуд. Шӯрои ҳамкорӣ зарурияти ҳамкории 
минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ ва  Афғонистони  ҳамсарҳадро таъкид намуд. Иттиҳоди 
Аврупо нақши Тоҷикистонро дар ҳамкории минтақавӣ, алалхусус дар масоили идораи 
сарҳад, гумрук, содагардонии раванди тиҷорат ва мубориза алайҳи қочоқи маводи 
мухаддир, баланд арзёбӣ намуд. 

Шӯрои ҳамкорӣ ҳамаи шарикони худро дар Осиёи Марказӣ даъват намуд, то роҳи 
танзими устувори масоили марбут ба  нерӯ, идоракунии захираҳои об, ҳифзи муҳити 
атрофро дар минтақа ҷӯё шаванд, ва айни замон таъкид ба эҳтиёҷи муносибати ҳамгироӣ 
ба масъалаи идоракунии захираҳои об, бо дарназардошти манфиатҳои тамоми мардуми 
Осиёи Марказӣ намуд. 
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Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат буда, донори бузургтарини дунё маҳсуб мешавад. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бештарин ҳиссаи ёрии дутарафаро дар минтақаи Осиёи Марказӣ (66 
миллион евро барои 2007-2010 ва 62 миллион барои 2011-2013) барои дастгирии барномаҳои 
секторӣ, ёрии техникӣ ва грантӣ соҳиб мешавад. Ин ёрӣ ба соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, пешравии 
тандурустӣ ва сектори хусусӣ равона карда мешавад. Тоҷикистон, ҳамчунин, аз ёрии минтақавӣ 
ва мавзӯъӣ дар чунин соҳаҳо, ба мисли назорати сарҳадӣ ва мубориза алайҳи нашъаҷалобӣ 
(BOMCA/CADAP), маориф (TEMPUS, Erasmus Mundus), об/муҳити атроф, муҳоҷират, ҳуқуқи 
башар ва демократия (EIDHR), сохторҳои ғайридавлатӣ (NSA) ва тараққиёти муассисаҳои хурд 
ва миёна (CA-Invest) бархурдор аст. Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб 
фаъолият бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. евро кӯмак 
фароҳам менамояд. 
 
ТАМОС: Маҳбуба Абдуллоева, Мушовир оид ба масоили ВАУ ва иттилоот, Намояндагии 
Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон  
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