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ДУШАНБЕ, 19 НОЯБРИ СОЛИ 2014 
 

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ  

 

СЕМИНАРИ ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДИИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ВА ТОҶИКИСТОН ОИДИ 

ОЗОДИИ РАСОНАҲО 

 

18-19 ноябри соли 2014 дар шаҳри Душанбе конфронси ҳарсолаи ҷомеаи шаҳрвандии 

байни Иттиҳоди Аврупо ва Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он озодии васоити ахбори 

умум дар Тоҷикистон зери муҳокима қарор гирифт.  Дар кори конфронси-семинари 

мазкур беш аз 60 нафар намояндагони созмонҳои ғайриҳукуматии тоҷик фаъол дар соҳаи 

ҳуқуқи инсон, намояндагони расонаҳо, коршиносони Аврупо ва минтақа, намояндагони 

давлат ва ҷомеаи байналмилалӣ ширкат варзиданд. Муҳокимаҳо ҷанбаҳои гуногун, 

хусусан, вазъи умумии озодии расонаҳо, дастрасӣ ба иттилоот, мафҳуми амнияти 

иттилоотӣ дар Тоҷикистон, рузноманигории масъулиятнок ва одоби касбӣ, гузариш ба 

пахши рақамиро дар бар гирифтанд. 
 

Намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ як қатор тавсияҳоро қабул карданд, ки онҳо ба тавсеаи 

озодии расонаҳо дар ин кишвар мусоидат мекунанд. Мувофиқи таҷрибаи маъмулӣ, 

тавсияҳои мазкур ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Намояндагии Иттиҳоди 

Аврупо пешниҳод гардида, зимни ҷаласаи навбатии Муколамаи байни Иттиҳоди Аврупо 

ва Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи инсон, ки дар соли 2015 баргузор мешавад, мавриди баррасӣ 

қарор мегиранд. 

 

Семинари ҷомеаи шаҳрвандии Иттиҳоди Аврупо ва Тоҷикистон ҷузъи Муколамаи 

ҳамасола оид ба ҳуқуқи инсон миёни Иттиҳоди Аврупо ва Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон буда, бо мақсади баррасии доираи васеи масоили ҳуқуқи инсон баргузор 

мегардад. Муколама баъд аз тасдиқи Дурнамои «Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ: 

дурнамои шарикии навин» аз ҷониби Шӯрои Аврупо дар моҳи июни соли 2007 оғоз 

гардида, ба пешбурди риояи ҳуқуқи инсон, озодиҳои асосӣ ва унсурҳои мардумсолорӣ 

равона шудааст. 
 
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 аст. 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 инсон 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  

Дар саҳифаи Фейсбук бо мо бошед: https://www.facebook.com/EUinTajikistan  

 

ИТТИҲОДИ АВРУПО  
Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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