
      Брюссел, 2 июни соли 2015 

 

Мақсади Рӯзҳои рушди Аврупо дар соли 2015 ин таъмини 

тараққиёти устувор ва бартараф кардани камбизоатӣ аст 

 

Рӯзҳои рушди Аврупо (РРА) ин форуми пешқадами Аврупо баҳри рушди 

ҷаҳон ва ҳамкорӣ буда, дар шаҳри Брюссел 3-4 июн баргузор мегардад. Дар ин 

маърака барои ҳалли баъзе мушкилоти рӯзмарраи ҷаҳон 5 ҳазор нафар 

иштирок мекунад.  

Имсол РРА дар арафаи рӯйдодҳои тақдирсоз, ки дар он қарорҳои муҳим барои 

ҳалли ояндаи сайёраи мо қабул мешаванд, баргузор мегардад. Ин рӯйдодҳо 

натиҷагириро аз "Ҳадафҳои рушди ҳазорсола" дар Конфронси маблағгузории 

рушд дар моҳи июл, Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳидро дар моҳи 

сентябр ва ҳадафҳои навин барои мубориза алайҳи гармшавии иқлими ҷаҳон, 

ки шояд моҳи декабри соли ҷорӣ муайян карда шаванд, дар бар мегиранд. 

 

Раиси Комиссияи Аврупо ҷаноби Жан-Клод Юнкер гуфтанд: "Ин як лаҳзаи 

тақдирсоз барои ҷомеаи байналмилалӣ мебошад, зеро баҳри ҳифзи сайёра ва одамизод 

мо имрӯз бояд тасмимҳои қатъиро бигирем то ҷаҳон бечунучаро сӯи рушду 

тараққиёти устувор ва бартараф кардани камбизоатӣ равона шавад". 

 

РРА ин як маъракаи муҳиме дар чорчӯбаи Соли рушди Аврупо мебошад. Он 

таҳти шиори "Ҷаҳони мо, обрӯи мо, ояндаи мо" мегузарад ва дар мавзӯъҳои 

асосии форуми Брюссел инъикос мегардад. Беш аз 500 нотиқон, коршиносон, 

мутахассисон ва сиёсатмадорон дар чорабиниҳои РРА ширкат меварзанд, аз 

ҷумла: 

- Раиси Комиссияи Аврупо ҷаноби Жан-Клод Юнкер 

- Яке аз асосгузорони "Бунёди Билл Гейтс ва Мелинда" хонум Мелинда Гейтс 

- Маликаи мамлакати Белгия аълоҳазрат Матилда  

- Раиси 69-м Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид чаноби Сэм Кутеса  

- Сарвазири Шоҳигарии Бутан ҷаноби Тшеринг Тобгай 



- Асосгузор ва директори тиббии беморхонаи Панзӣ ва ғолиби ҷоизаи озодии 

фикр ба номи Сахаров дар соли 2014 духтур Денис Муквеге. 

3 июн баъди маросими кушодашавии РРА хонум Мелинда Гейтс бо Вазири 

Иттиҳоди Аврупо оид ба масъалаҳои рушду ҳамкориҳои байналмилалӣ 

ҷаноби Невен Мимитса ба дигар раҳбарони ҷаҳонӣ ҳамроҳ шуда, чораҳои нав 

барои ҳалли масъалаҳои камғизоӣ дар чаҳон эълон менамояд. Инчунин, 4 июн 

Вазир Мимитса созишномаи шарикиро бо панҷ созмонҳои минтақавӣ аз 

шарқу ҷануби Африқо имзо намуда, ба густариши ҳамгироии минтақавӣ 

такони ҷадид хоҳад дод. 

Иштирокчиён аз 1200 созмон ва беш аз 140 кишвар аз ин фурсати хуб истифода 

бурда, роҳҳои таъмини рушди устувор ва нигоҳи муштарак ба масъалаҳои 

ҳуқуқи инсон муҳокима намуда, нишон медиҳанд, ки читавр сиёсати оқилона 

метавонад ҳаёти ҳазор ҳазор нафаронро беҳтар гардонад. 

 

14 ҷавонмард аз тамоми ҷаҳон, ки ғолибони озмуни "Роҳбарони оянда" 

гаштанд, дар ҷаласаҳои гуногуни маъракаи мазкур иштирок мекунанд. Ин ба 

ҷавонони мазкур имконияти хуб медиҳад то эшон оиди ояндаи сиёсати рушд 

изҳори ақидаҳои худ кунанд. Ғайр аз ин, 50 намунаи таҷрибаи пешқадам дар 

соҳаи ҳамкориҳои байналмилалӣ ҳангоми РРА намоиш карда мешавад. 

Маълумоти бештар инҷост 
Сомонаи Рӯзҳои рушди Аврупо:  www.eudevdays.eu  

Маросими кушодашавии маърака ва якчанд чорабиниҳои дигар тариқи 

антенаи ҳамсафар ба Аврупо пахш хоҳад шуд: 

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm  

Барои аккредитатсияи матбуот, лутфан нома ба почтаи электронӣ бифиристед 

press@eudevdays.eu.  

(Дар ин сомона аккредитатсия танҳо бо корти матбуотии Комиссияи Аврупо 

имконпазир мебошад). 

Тамос: 

Александр Полак: Alexandre Polack  (+32 2 299 06 77) 

Шарон Зарб:  (+32 2 29 92256) 

Мардум метавонад тариқи телефони 00 800 67 89 10 11 ё  имейл e-mail  

мустақим бо Аврупо дар тамос бошанд.  
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