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Варақаи хабарӣ 

Семинари  “Афғонистон - Осиёи Миёна: тиҷорат ва муҳоҷират” 

Чорабиниҳои ба нақша гирифташудаи барномаи Идоракунии сарҳади шимоли 

Афғонистон (BOMNAF), ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо сармоягузорӣ мегардад, 

талаб мекунанд, ки ҷаласаҳо ва чорабиниҳои ҳамоҳангсохташудае, ки дар онҳо 

намояндагони мақомоти сарҳадии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи Миёна ҷалб мешаванд, аз ҷониби барномаи мазкур 

ташкил ва гузаронида шаванд.  

Бинобар ҳамин, барномаи Идоракунии сарҳади шимоли Афғонистон (BOMNAF), ки 

сармоягузораш Иттиҳоди Аврупо аст, дар  таърихи 25-26 сентябри соли 2014 дар ш. 

Душанбе семинаре баргузор намуд, то ки дар ҷараёни вай мавзӯъҳои зери унвони 

фаъолиятҳои "Қалби Осиё”-ро, ки марбут ба амният, тиҷорат ва муҳоҷирати 

минтақавӣ дар байни Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ва кишварҳои ҳамсояаш аз 

Осиёи Миёна - Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон мебошанд,  

муҳокима намоянд. 

Дар  чорабинии мазкур беш аз 120 намояндагон аз мақомотҳои сарҳадӣ ва хадамоти 

гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, намояндаҳои 

вазоратхонаҳои ҳарду кишвар, ҳамчунин намояндагони кишварҳои сармоягузор аз 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар ш. Кобул, мутахассисон ва намояндагони 

созмонҳои байналмилалӣ, ки дар бахшҳои тиҷорат ва муҳоҷират, сарҳадот ва 

хадамоти гумрук фаъолият менамоянд, ширкат варзиданд. 

Мақсади баргузории чорабинии мазкур ин ташвиқ додан ва кӯмак намудан дар 

тақвияти потенсиал ва таҳким намудани ҳамоҳангсозӣ ва алоқа дар байни ҳукумати 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон  ва кишварҳои ҳамсояаш - Ҷумҳуриҳои 

Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон дар бахши идоракунии байналмилалии 

сарҳадот мебошад. Диққати асосӣ ба масоили ҳамоҳангсозӣ, тамосгирӣ ва ҳамкорӣ 

дар байни Ҷумҳурии Исломии Афғонистон  ва кишварҳои  Осиёи Миёна бахшида 

шуд.  

Ҷаласаи мазкурро Низомиддин Зоҳидӣ - муовини Вазири корҳои хориҷаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сисилиа Коста – Ҳамоҳангсози масоили кӯмаки 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар  Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Александр 

Зуев – Намояндаи Доимии СММ дар Тоҷикистон, Иштван Нитрай, Вакили кордори 

Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон роҳбарӣ намуданд. 

http://www.bomnaf.org/
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 Дар баромади худ ҷаноби Зоҳидӣ қайд намуд, ки бинобар сабаби он ки дар ҷаҳон ба 

тиҷорат ва муҳоҷират аҳаммияти бештар дода мешавад, дар бахши тиҷорат дар 

байни кишварҳои ҳамсоя монеа набояд вуҷуд дошта бошад.  

Ӯ ҳамчунин қайд кард, ки ташкил кардани чунин ҷаласаҳо аҳамияти махсус дорад ва 

дар ҷараёни баҳсу мубоҳисаҳо роҳҳои беҳтари ҳамкорӣ дар байни ҳукумати 

Ҷумҳурии Исломии Афғонистон  ва кишварҳои  Осиёи Миёна ошкор хоҳанд гардид. 

Ҳамкорӣ ва машваратҳои мақомоти қудратӣ дар бахши сарҳадот ин қисмати муҳим 

дар мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи муххадир аст. Чунин 

ҷаласаҳо тавассути Иттиҳоди Аврупо амалӣ мешаванд ва мақомоти қудратии ҳарду 

кишвар нақша доранд, ки дар оянда мунтазам чунин ҷаласаҳоро баргузор намоянд 

то ки масоили ба ҳарду ҷониб муҳимро баррасӣ намоянд ва мушкилоти 

пайдошударо ба таври фаврӣ ҳал намоянд. 

Мақсади асосии кӯмакҳои  Иттиҳоди Аврупо ба Ҷумҳурии Исломии Афғонистон  

ин тақвияти додани ҳамкории минтақавӣ ва ба кишвари Афғонистон пешкаш 

кардани имконият барои амалӣ сохтани робитаи тиҷорати амн бо  кишварҳои  

ҳамсояаш, махсусан дар Осиёи Миёна аст. Барномаи BOMNAF ин як қисми калони 

Барномаи минтақавии ҳамкорӣ дар бахши кӯмакрасонӣ аст, ки  байни Иттиҳоди 

Аврупо ва  Ҷумҳурии Исломии Афғонистон мувофиқа гардидааст ва он дигар 

барномаҳоро дар Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, Тоҷикистон ва Осиёи Миёна 

такмил медиҳад. 

 

Уиллям Лоренс, 

 

Менеҷери барномаи BOMNAF.  
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