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ВАРАҚАИ ХАБАРӢ  

 
ТАШРИФИ НАМОЯНДАИ МАХСУСИ ИТТИҲОДИ АВРУПО БА ТОҶИКИСТОН 

Намояндаи махсуси Иттиҳоди Аврупо дар Осиёи Марказӣ, Сафир Патрисия Флор ба 
Тоҷикистон 21-22 июни соли 2013 ташриф намуд. Рўзи аввал ў бо ҷ-би Ҳамрохон 
Зарифӣ, Вазири корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷ-би Зуҳуров, Раиси Маҷлиси 
Намояндагон, ҷ-би Шермаҳмад Шоҳиён,  Раиси Комисияи марказии интихобот ва 
раъйпурсӣ, инчунин намояндагони мухолифин мулоқот намуд.  22 июн Сафир Флор 
ба шаҳри Хоруғ сафар намуд, ва бо намояндагони сохторҳои расмӣ ва ҷомеаи 
шаҳрвандӣ гуфтугузор намуд.  

Дар рафти мулоқотҳояш Сафир Флор масоили сиёсӣ ва амният, бо диди такомули 
вазъ дар Афғорнистон, ва ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиёи Марказиро баррасӣ 
намуд. Бо шарикон Сафир Флор тавонист мубодилаи афкор оиди вазъи волоияти 
қонун ва ҳуқуқи инсон, инчунин озодии ВАУ ва риояи ҳуқуқи мухолифин гузаронад. 
Сафир Флор муҳимияти гузаронидани интихоботи озоду боадолатонаро дар моҳи 
ноябри пешомада таъкид намуд, ки он ба субот ва такомули мамалакат мусоидат хоҳад 
намуд. Флор инчунин масоили захираҳои обӣ ва нерўро баррасӣ намуда, омодагии 
Иттиҳоди Аврупоро дар расонидани кўмак ба тадбирҳои таъхирнопазир дар соҳаи 
нерў, ба мисоли босамар истифода бурдани захираҳои нерў, таъкид намуд.  

22 июн Сафир Флор ба шаҳри Хоруғ сафар намуд, ва бо Раиси Вилояти Мухтори 
Бадахшони Куҳӣ ва Раиси шаҳри Хоруғ мулоқот анҷом намуд. Сафир Флор афзуд, ки 
ИА кўшишҳои ҳукумати марказӣ ва маҳаллиро барои такомули иҷтимоӣ ва 
иқтисодии Бадахшони Куҳӣ ва равобити хуби сарҳадиро бо Афғонистон дастгирӣ 
менамояд.  Хонум Флор инчунин бо кумитаҳои маҳалла ва намояндагони ҷомеаи 
шаҳрвандӣ мулоқот намуда, масоили ривоҷ ва вазъи занон дар мамалакатро баррасӣ 
намуд. 

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. Аз соли 1992 инҷониб Иттиҳоди Аврупо ба Тоҷикистон ба 
маблағи беш аз 600 млн. евро кӯмак фароҳам намуд 
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