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16 ФЕВРАЛИ СОЛИ 2016 
 

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ  

 

ҶАЛАСАИ ПАНҶУМИ ШӮРОИ ҲАМКОРӢ МИЁНИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ВА ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ВАЗЪИ МУНОСИБАТҲОИ ДУҶОНИБАРО БАРРАСӢ НАМУД 

 

Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи панҷуми Шӯрои ҳамкории 

худро 16 феврали соли 2016 баргузор намуданд. 

 

Зимни Шӯрои ҳамкорӣ Комиссияи Аврупо ваъдаи худро дар ҷудо намудани 

251 млн евро барои Тоҷикистон чун маблағгузории нав баҳри рушди ин кишвар 

дар давраи солҳои 2014-2020 боз як бор таъкид кард. Маблағи мазкур асосан ба 

рушди деҳот, тандурустӣ ва маориф равона карда мешавад, зеро ин соҳаҳо 

барои рушди иқтисодӣ ва суботи иҷтимоӣ, хусусан дар шароити ҳозираи 

иқтисодии Осиёи Марказӣ ҳаётан муҳим мебошанд.   

 

Инчунин дар ҷаласаи Шӯро тарафайн омодагии худро ҷиҳати таҳкими 

муносибатҳои дуҷониба дар якчанд самтҳои ҳамкорӣ бори дигар таъкид 

намуда, пешравии ҳамкориҳоро аз замони ҷаласаи чоруми Шӯрои ҳамкорӣ 

миёни Иттиҳоди Аврупо ва Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моҳи октябри соли 2014 

сурат гирифта буд, баррасӣ намуданд.  

 

Иттиҳоди Аврупо таъкид кард, ки барои рушди Тоҷикистон пайгирии сиёсати 

шаффоф мабнӣ бар эҳтироми ҳуқуқи инсон ва озодиҳои асосӣ муҳим аст. 

 

Шӯрои мазкур иҷроиши ҳамаҷонибаи Стратегияи Иттиҳоди Аврупо нисбати 

Осиёи Марказӣ чи дар сатҳи минтақавӣ ва чи дар сатҳи миллӣ зарур дониста, 

иштироки фаъолонаи Тоҷикистонро дар ташаббусҳои Иттиҳоди Аврупо дар 

минтақаи Осиёи Марказӣ бо хушнудӣ истиқбол намуд. Илова бар ин, вазъи 

иҷроиши се ташаббуси муҳим марбут ба волоияти қонун, маориф ва 

нигаҳдории муҳити зист ва инчунин масъалаҳои мутақобилан муҳим ба 

монанди ислоҳоти сиёсӣ ва идоракунӣ, волоияти қонун ва ҳуқуқи инсон, 

озодиҳои динӣ, равобити иқтисодиву тиҷоратӣ ва бехатарии сарҳадот мавриди 

баҳс қарор дода шуданд.   

 

Ғайр аз ин, Шӯрои ҳамкорӣ рӯйдодҳои минтақавиро дар бахши энергетика, 

мушкилоту ситезаҳои марбут ба амният, аз ҷумла идоракунии сарҳадот ва 
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ифротгароиро баррасӣ намуданд. Ҳифзи сулҳу субот дар Осиёи Марказӣ дар 

манфиати Тоҷикистону Иттиҳоди Аврупо аст ва тарафайн кӯшиш мекунанд, ки 

ҳамкориҳоро дар ин самт зиёд намоянд. 

 

Ҳайати Иттиҳоди Аврупоро дар ҷаласаи Шӯрои ҳамкорӣ Вазири корҳои 

хориҷии Шоҳигарии Нидерланд ҷаноби Берт Кендерс раисӣ намуданд, ҳайати 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро бошад, Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷаноби Сироҷидин Аслов сарварӣ карданд. Инчунин, ҷаноби Аслов 

бо Намояндаи Олии Иттиҳоди Аврупо оид ба корҳои хориҷӣ ва сиёсати 

бехатарӣ хонум Моғеринӣ рӯзи сешанбеи 16 феврал мулоқот анҷом доданд. 

 
 

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  
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