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ДУШАНБЕ, 13 ДЕКАБРИ 2013 
 

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ  
 

ТАШРИФИ НАМОЯНДАИ МАХСУСИ ИА БА ТОҶИКИСТОН БА АНҶОМ РАСИД 
 

Намояндаи махсуси Иттиҳоди Аврупо дар Осиёи Марказӣ, Сафир Патрисия Флор 11-

12 декабри соли 2013 ба Тоҷикистон ташриф овард.  Вай бо Вазири корҳои хориҷа 

Сироҷиддин Аслов, Вазири адлия Рустам Менглиев, Мушовири давлатии Президент 

оид ба масоили иқтисодӣ Фаррух Ҳамралиев ва муовини Директории Агентии 

назорати маводи нашъаовар Бунафша Одинаева мулоқот намуд.   

 

Зимни мулоқот Сафир Флор ба ҳокимиятдорони  тоҷик оиди кўмаки Иттиҳоди 

Аврупо барои Осиёи Марказӣ ба давраи 2014-2020 маълумот дод. Минтақаи Осиёи 

Марказӣ аз ИА ба маблағи қариб 1 млрд евро кўмак хоҳад гирифт. Намояндаи махсус 

тақвият гирифтани равобити байни Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупоро тавассути 

ташрифи Президент Раҳмон ба Брюссел моҳи апрел ва иштироки Вазири корҳои 

хориҷа дар ҷаласаи Вазирои ИА ва ОМ моҳи ноябри 2013 таъкид намуд. Тарафи ИА 

саҳми фаъоли Тоҷикистонро дар платформаҳои ИА ба ОМ дар масоили волоияти 

қонун, дар соҳаҳои захираҳои обӣ ва муҳити зист, инчунин маориф пазируфт.  

 

Оиди волоияти қонун, ҳуқуқи инсон, вазъи ҷомеаи шаҳрвандӣ ва интихоботи чанде 

пеш гузашта Сафир Флор аз мақомоти тоҷик даъват намуд, то тавсияҳои Дафтари 

ниҳодҳои демократӣ ва ҳуқуқи инсони Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо иҷро 

намоянд, то барои интихоботи парлумонии соли 2015 бунёди мусоид фароҳам 

оваранд. Намояндаи махсус инчунин оиди ислоҳоти судии дар мамлакат 

амалишаванда мубодилаи афкор намуд. 

 

Сафир Флор масоили амният, аз ҷумла таъсири ҳаводис дар Афғонистон ба минтақаи 

ОМ, ва ҳамкории ИА ва Тоҷикистонро дар соҳаи мубориза алайҳи хавфу хатари 

байналмилалӣ ва қочоқи маводи мухаддирро низ мавриди баррасӣ қарор дод. 

Муҳокимот инчунин равобити иқтисодӣ ва масоили обу нерўро дар бар гирифтанд. 

Эҳтиёҷи Тоҷикистонро ба нерў эътироф намуда, Сафир Флор бори дигар зарурияти 

ислоҳоти соҳаи энергетика, аз он ҷумла чораҳои баланд бардоштани самаранокии 

энергетикиро таъкид сохт. Дар ин бора Сафир Флор омодагии Иттиҳоди Аврупоро 

дар дастгирии чораҳои ҳалли норасоии нерў дар давраи зимистон дар Тоҷикистон, ки 

дар тадқиқоти Бонки Ҷаҳонӣ омадааст, қайд намуд.  

 

Дар рафти боздид Намояндаи махсус инчунин аз ду лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо дар 

соҳаи об дидан намуд, ки онон барои таъмини оби тозаи нўшокӣ барои аҳолии 

ноҳияҳои Сомониён ва Турсунзода равон карда шудаанд.  

 

 

 
 
 
 

 

ИТТИҲОДИ АВРУПО  
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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  
 

Нишона: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Тоҷикистон, 734013 

Тел: ( +992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 -  Нишонаи эл.: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu  

Сомона: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm  


