
 
 

 
 

КОМИССИЯИ АВРУПО  
ВАРАҚИ ХАБАРӢ 

 
Брюссел, 20 ноябри соли 2013 

 
Иттиҳоди Аврупо барои рушди минтақаи Осиёи Марказӣ ваъдаи кўмаки 

молиявӣ медиҳад 
 
Тақрибан як миллиард евро дар солҳои 2014 - 2020 барои амалигардонии 
барномаҳои рушди кишварҳои Осиёи Марказӣ ҷудо карда мешавад. Дар ин 
хусус имрӯз Андрис Пибалгс, Аъзои Комиссияи Аврупо (КА) оид ба 
масъалаҳои рушд, иттилоъ дод.  Ин маблағ ҳам кӯмаки молиявӣ барои ҳар як 
кишвар чун Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон ва ҳам 
кӯмаки молиявӣ барои тамоми минтақа, аз ҷумла фондҳои гуногунро, дарбар 
мегирад. Ин маблағ кӯшишҳои кишварҳои минтақаро пуштибонӣ карда ба 
тараққиёти идоракунии устувори захираҳои табиат, рушди иқтисодӣ ва 
иҷтимоӣ, аз ҷумла ёрдам ба соҳаи маориф ва амният равона карда мешавад. 
Қазоқистон кӯмаки молиявии ИА-ро танҳо аз барномаҳои минтақавӣ ва соҳавӣ 
мегирад.  
 
Ин хабар ҳангоми гузарондани ҷаласаи вазирони корҳои хориҷаи ИА ва Осиёи 
Марказӣ дар шаҳри Брюссел маълум гашт. Инҷо Аъзои Комиссия бо мақсади 
тараққиёти Осиёи Марказӣ дар бораи самтҳои афзалиятноки ҳамкории 
дутарафа ва минтақавӣ сухан ронд. 
 
Хусусан Аъзои Комиссия Андрис Пибалгс чунин гуфт: "Мо дар 7 соли оянда бо 
Осиёи Марказӣ ду мавзӯи ҳамкориро, яъне идоракунӣ ва рушди устувори 
ҳамаҷониба барои тараққиёти инсонӣ, муҳим мешуморем ва диққати бештаре 
ба кишварҳои аз ҳама ниёзманд ва осебпазир хоҳем дод". 
 
Роҷеъ ба мушкилоти муштараки ин минтақа Аъзои Комиссияи ИА таъкид 
кард: "ИА метавонад танҳо ба кӯшишҳои кишварҳои минтақа кӯмак расонида 
онҳоро тарафдорӣ намояд, аммо ин кишварҳо бо ҷуръат бояд худашон 
заминаи мустаҳкаме барои шукуфоӣ ва бехатарӣ дар ин минтақа бигузоранд. 
Маҳз ҳамин ақида дар мавриди ҳамкориҳои мо бо Осиёи Марказӣ мебошад ва 
чунин тарзи кор ба ҳамаи кишварҳои минтақа имконият медиҳад то эшон бо 



якдигар оиди соҳаҳои муҳим барои ояндаи Осиёи Марказӣ гуфтугӯ карда 
чораҳои зарурӣ андешанд". 
 
Пас аз ҷаласаи якҷояи вазирони ИА ва Осиёи Марказӣ, ҷаноби Андрис Пибалгс 
бо намояндагони ҳар кадом кишвар мулоқотҳои алоҳида гузаронида самтҳои 
асосии ҳамкориҳои ояндаро созиш кард. Ҳамкориҳо чунон роҳандозӣ 
мешаванд, ки эҳтиёҷоти ҳар кишвар дар навинсозӣ ва ислоҳоти соҳавӣ ба 
инобат гирифта шаванд. 
 
 
Замина 
 
Минтақаи Осиёи Марказӣ ва "Асбоби ҳамкорӣ барои тараққӣ" 
 
Чаҳор кишвар, яъне Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон 
дар чорчӯбаи "Асбоби нави ҳамкорӣ барои тараққӣ" кӯмаки молиявии 
дутарафаро мегиранд. Ин асбоб як қисми буҷаи умумии ИА мебошад. Ба ғайр 
аз ин, кишварҳои мазкур ва Қазоқистон маблағҳоро аз барномаҳои минтақавӣ 
ва соҳавӣ хоҳанд гирифт. 
 
Бо мақсади афзалияткунонии кӯмаки худ Комиссияи Аврупо нақшаи 
"Барномаи дигаргунӣ"ро тартиб дода ба кишварҳо ва соҳаҳои мӯҳтоҷтарин 
кӯмаки молиявии хешро пешкаш мекунад. 
 
Дар чорчӯбаи "Барномаи дигаргунӣ" маблағгузории дутарафа метавонад зиёд 
гардад. Азбаски Қазоқистон аз меъёрҳои ин барнома хеле пеш гузашт, ин 
кишвар кӯмаки молиявии дутарафаро нахоҳад гирифт. Лекин Қазоқистон ҳақ 
дорад, ки маблағҳои заруриро аз барномаҳои минтақавӣ ва соҳавӣ бигирад.   
 
Самтҳои асосии ҳамкорӣ бо минтақаи Осиёи Марказӣ инҳо мебошанд: рушди 
устувори ин минтақа, амнияти он, дар асоси донишу таҷрибаи ИА дар соҳаҳои 
гуногун, аз ҷумла дар гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва ниҳодӣ, 
додани панду насиҳат ҷиҳати танзими сиёсат дар баъзе соҳаҳои афзалиятноки 
кишварҳои минтақа ва наздикшавӣ ба моделҳову стандартҳои ИА. 
 
Дар муддати 7 соли оянда аксари кӯмаки хешро ба минтақа ИА тавассути 
"Хазинаи сармоягузорӣ барои Осиёи Марказӣ " равона мекунад. Ин хазина як 
механизми нав барои додани қарзу грант мебошад. Он метавонад маблағҳои 
мавҷударо фароҳам сохта ба рушди сармоягузорӣ ва бахши хусусӣ таконе 
ҷадиде бахшад. Лоиҳаи азими инфрасохторӣ (масалан, дар соҳаҳои нерӯи обӣ 
ва муҳити зист) метавонанд он вақт натиҷабахш шаванд, агар онҳо дар сатҳи 
минтақавӣ амалӣ гарданд. 
 



Мисолҳои лоиҳаҳои минтақавие, ки аз тарафи ИА маблағгузорӣ шуданд 
 
Мисоли ибратомези ҳамкорӣ барои тараққиёт ва натиҷаи муҳими кӯмаки 
молиявии ИА ба Осиёи Марказӣ ин лоиҳаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар 
Тоҷикистон мебошад. Ин лоиҳа як низоми пардохти электронӣ барои 
нафақагирон ҷорӣ кард. Ҳоло беш аз 130000 нафақагирон аз ин низом истифода 
мебаранд ва муддати интизорӣ барои гирифтани нафақаашон аз 40 то 10 рӯз 
кам гардида низ хатарҳои фасодро дар ин раванд коҳиш дод. 
 
Дигар мисоли хуби ҳамкорӣ дар Қирғизистон аст. Онҷо барнома дар ҳар 
ноҳияи ин кишвар муассисаҳоеро барои ҳифзи кудакони бепарастор ҷорӣ кард. 
Ин барнома кӯдакони бепаноҳро муайян намуда ба оилаҳои камбизоат ёрӣ 
расонида дар натиҷа ба 9069 кӯдак паноҳ додааст. 89 фоизи ин кӯдакони 
бепарастор дар оилаҳо паноҳ ёфта, танҳо 11 фоизи инҳо дар муассисаҳои 
махсус ҷойгир шуданд.  
 
Барои маълумоти иловагӣ, Шумо метавонед сомонаҳои зеринро зиёрат 
намоед: 
 
IP/13/1132: Ҷаласаи имрӯзаи вазирони Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ дар 
шаҳри Брюссел  

Сомонаи Аъзои Комиссия Аврупо оид ба масъалаҳои рушд Андрис Пибалгс: 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm 

Сомонаи рушд ва ҳамкорӣ – Кӯмаки Аврупо – Ҳамкорӣ бо минтақаи Осиёи 
Марказӣ:  
http://ec.europa.eu/europeaid/where/asia/regional-cooperation-central-
asia/index_en.htm 

 

 

Барои тамос: 
Alexandre Polack  (+32 2 299 06 77) 

Maria Sanchez Aponte  (+32 2 298 10 35) 

 
 
 
 
 


