
      Брюссел, 4 июни соли 2015 

 

Иттиҳоди Аврупо барои дастгирии барномаҳои минтақавӣ дар 

ҷанубу шарқи Африқо ва Уқёнуси Ҳинд зиёда аз 1,3 миллиард евро 

ҷудо мекунад 

Имрӯз Вазири Иттиҳоди Аврупо оид ба масъалаҳои рушду ҳамкориҳои 

байналмилалӣ ҷаноби Невен Мимитса созишномаро оиди маблағгузории нави 

минтақавӣ ҷиҳати ҳамкорӣ бо кишварҳои дар шарқу ҷануби Африқо ва 

Уқёнуси Ҳинд барои солҳои 2015-2020 имзо намудааст. 

 

Буҷаи ба номаш "Барномаи минтақавии нишонагузор" таҳти " Хазинаи 11уми 

рушди Аврупо" ба беш аз 1,3 миллиард евро баробар аст. Барномаи мазкурро 

инчунин дабирҳои кулл ва котибони иҷроияи 5 созмонҳои минтақавие, ки 29 

кишвари африқоиро намояндагӣ мекунанд, ба имзо расониданд. 

 

Вазир Мимитса гуфтанд: "Ҳангоми ҳамкориямон бо Африқо созмонҳои минтақавӣ 

нақшаи хеле муҳим барои Иттиҳоди Аврупо мебозанд. Он далеле, ки маблағгузории 

мо ба кишварҳои дар ҷанубу шарқи Африқо ва Уқёнуси Ҳинд нисбат ба давраи 

гузаштаи маблағгузорӣ беш аз ду баробар зиёд гардидааст, дигар ҳоҷати гап надорад. 

Акнун мо метавонем ҳамкориямонро дар ин минтақа дар муҳимтарин соҳаҳои ба 

монанди таъмини сулҳу субот, ҳамгироии иқтисодӣ ва идоракунии захираҳои 

табиӣ тариқи барномаҳои гуногун амалӣ созем". 

"Барномаи минтақавии нишонагузорро" низ шахсони зайл ба имзо 

расониданд: 

- Дабири кулли Бозори ягонаи кишварҳои шарқу ҷануби Африқо ҷаноби 

Синдисо Нгвения; 

- Дабири кулли Ҷомеаи Африқои шарқӣ дуктур Ричард Сезибера; 

- Котиби иҷроияи Созмони байниҳукуматии рушд ҷаноби Маҳбуб Муаллим; 

- Дабири кулли Комиссияи оид ба Уқёнуси Ҳинд ҷаноби Жан Клод дел Эстрак; 

- Котиби иҷроияи Ҷомеаи рушди кишварҳои Африқои ҷанубӣ дуктур 

Стергомена Лоуренс Тэкс. 



Маблағгузорӣ барои минтақаи шарқу ҷануби Африқо ва Уқёнуси Ҳинд ба се 

самти асосӣ равона мешавад. 

Кӯмаки молиявӣ пеш аз ҳама ба таъмини сулҳу суботи минтақа, пешгирӣ ва 

мусолиҳаи низоъҳои мусаллаҳона, бартараф намудани таҳдидҳо ба тинҷию 

оромии ин минтақае, ки барои Аврупо ниҳоят аҳамияти калон дорад, равона 

мегардад. Ин ёрдам дигар талошҳои Иттиҳоди Аврупоро илова намуда, ба 

баланд бардоштани устуворӣ ва бартараф кардани сабабҳои асосии муҳоҷират 

мусоидат хоҳад кард. 

 

Сониян, кӯмаки молиявии ИА ба ҳамгироии иқтисодии минтақа, ривоҷи 

савдо, равнақи бозори ягона, ҷалби сармоягузорӣ ва беҳтар намудани 

иқтидори истеҳсолӣ, аз ҷумла тариқи бунёди таҳкурсии инфрасохторӣ, 

мусоидат мекунад. 

Билохира, маблағгузории ИА идоракунии оқилонаи захираҳои табииро дар 

сатҳи минтақавӣ дастгирӣ намуда, ба баланд бардоштани устувории минтақа 

ва ҳифзи гуногунии биологияш кӯмак мерасонад. 

Замина 

"Хазинаи рушди Аврупо" ин механизми асосии кӯмаки Иттиҳоди Аврупо 

ҷиҳати рушди ҳамкориҳо бо кишварҳои Африқо, Халиҷи Кариб ва ҳавзаи 

Уқёнуси Ором (AКО) буда, аз тарафи кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо 

саҳмгузорӣ ва маблағгузорӣ карда мешавад. "Барномаи минтақавии 

нишонагузор"бошад, ин як қадами муҳим дар роҳи банақшагирии кӯмаки 

Иттиҳоди Аврупо дар доираи "Хазинаи рушди Аврупо" буда, барномаҳои 

миллии нишонагузорро, ки бо ҳукуматҳои миллӣ кишварҳои АКО баста 

мешаванд, илова мекунад. Марҳилаи таёркунии ҳуҷҷатҳои мазкур бо ёрдами 

Иттиҳоди Аврупо дар ҳамкориҳои зич бо созмонҳои минтақавӣ мегузарад то 

барномаҳои тасдиқшаванда ба самтҳои афзалиятноки худи кишварҳои ин 

минтақа мувофиқ бошанд.  

Рӯзҳои рушди Аврупо 

Маросими имзошавии созишномаи мазкур дар вақти Рӯзҳои рушди Аврупо 

дар шаҳри Брюссел ҷой дошт. Рӯзҳои рушди Аврупо ин як маъракаи 

пешқадами Аврупо баҳри рушди ҷаҳон ва ҳамкорӣ буда, барои ҳалли баъзе 

мушкилоти рӯзмарраи ҷаҳон 5 ҳазор нафарро ҷамъ мекунад.  

 



Имсол Рӯзҳои рушди Аврупо 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. 

 

Рӯзҳои рушди Аврупо таҳти шиори "Ҷаҳони мо, обрӯи мо, ояндаи мо" 

мегузарад ва дар мавзӯъҳои асосии форуми Брюссел инъикос мегардад.  

 

Маълумоти бештар инҷост 

Сомонаи Мудирияти умумии Комиссияи Аврупо оид ба рушд ва ҳамкорӣ: 

https://ec.europa.eu/europeaid/home_en  

Cомонаи Вазири ИА ҷаноби Невен Мимитса: 

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica_en 

Сомонаи Рӯзҳои рушди Аврупо: www.eudevdays.eu  

Ишора ба ёддошт оиди шарикӣ байни Иттиҳоди Аврупо ва Африқо: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4808_en.htm  

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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