Орталық туралы
Ол 2007 жылдың
желтоқсан айында бес
елдің (Қазақстан,
Қырғызстан, Тәжікстан,
Түркіменстан және
Өзбекстан) үкіметтерінің
бастамасымен Орталық
Азия аймағындағы
бейбітшілік пен қауіпсіздікті
қолдау мақсатында
құрылды.

БҰҰ-ның Орталық Азия үшін
алдын-алу дипломатиясының
аймақтық орталығы
(UNRCCA) - БҰҰ-ның арнайы
саяси миссиясы. Аймақтық
орталық Ашхабадта,
Түркіменстанда

орналасқан,оның кеңселері
Нұр-Сұлтан (Қазақстан),
Бішкек (Қырғызстан),
Душанбе (Тәжікстан) және
Ташкент қалаларында
(Өзбекстан) бар.

Бұл ұсынысты енгізу
кезінде үкіметтер Орталық
Азияның көптеген қауіпқатерлерін, соның ішінде
терроризм мен
экстремизмді, есірткі
саудасымен, ұйымдасқан
қылмыспен және қоршаған
ортаның тозуын ескерді.
.

Миссиясы
UNRCCA мақсаты - Орталық Азия үкіметтеріне диалог, серіктестік
және аймақтық ынтымақтастық арқылы жанжалдардың алдын алу
әлеуетін дамытуға көмектесу және қолдау.
UNRCCA сонымен бірге Ауғанстан Ислам Республикасының
Үкіметімен Орталық Азия елдерінің жақын көршісі ретінде жұмыс
істейді..
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U N R C C A қ ы з м ет і
UNRCCA оның 2018 2020 жылдарға арналған
үш жылдық іс-қимыл
жоспары негізінде келесі
басым бағыттар бойынша
жұмыс істейді:
- Орталық Азия елдеріне
терроризм мен
экстремизмге қарсы
тұруда қолдау көрсету; трансшекаралық су
ресурстарын ұтымды
пайдалануда Орталық
Азия елдеріне қолдау
көрсету;
- Жас дипломаттарға және басқа мемлекеттік қызметкерлерге жанжалдарды болдырмау
және алдын-алу дипломатиясы бойынша арналған тренингтер.
UNRCCA Орталық Азия елдерінің сыртқы істер министрлерінің орынбасарларының кеңесін
жылына бір рет шақырады, аймақтық күн тәртібіндегі мәселелерді талқылайды және
жалпы жауаптарды әзірлейді.
UNRCCA Орталық Азия мемлекеттерінің үкіметтерімен, БҰҰ-ның басқа агенттіктерімен
және ЕО, ЕҚЫҰ, ТМД және ШЫҰ сияқты халықаралық және аймақтық ұйымдармен тығыз
жұмыс істейді.

UNRCCA басшысы
Наталья Герман ханым, Орталық
Азия бойынша Бас хатшының
арнайы өкілі. UNRCCA БҰҰ-ның
алдын-алу дипломатиясының
алғашқы бөлімі және жанжалды
алдын алу мақсаты болып табылды.
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UNRCCA-НЫҢ АЛДЫН АЛУ
ДИПЛОМАТИЯ АКАДЕМИЯСЫ
Үнпарақартарға арналған ақпарат
Сонымен қатар, UNRCCA
аймақтағы жастармен
қатынасу Біріккен Ұлттар
Ұйымы Қауіпсіздік
Кеңесінің Орталық
Азиядағы алдын-алу
дипломатиясын алға
жылжыту үшін берген
мандатын орындау үшін
маңызды екенін
мойындады.

29 жасқа дейінгі жастар
Орталық Азия мен Ауғанстан
халқының 50% құрайды.
Олардың бүкіл аймақтағы
бейбітшілік пен дамуды
қолдауда орасан зор әлеуеті
бар, бірақ бұл әлеует негізінен
пайдаланылмайды. Шетелде
тұратын жастардың
мәселелері, қорқыныштары,
үміттері мен амбициялары жиі
кездеседі. Бірақ бір-бірінің
қарым-қатынасы мен білімінің
жетіспеушіліктен оларды
бөлек ұстайды және тіпті
қастық тудыруы мүмкін.
Сондықтан БҰҰ-ның Орталық

Қауіпсіздік Кеңесінің
барлық мүшелері 2019
жылдың 24 қаңтар айында
Нью-Йоркте өткен
Орталық Азия бойынша
соңғы консультацияларда
Азияға арналған алдын-алу
UNRCCA-ның жастармен
дипломатиясының аймақтық
байланысын күшейту
орталығы (UNRCCA) кейінгі
жөніндегі күш-жігерін
ұрпаққа олардың
құптады.
дүниетанымын кеңейтуге,
бұрыс түсініктерге, кең
түсінік пен стереотиптерге
қарсы тұруға көмектесуде.
Жақсартылған өзара ісқимыл кедергілерді жоюға,
жастардың санасын
кеңейтуге және бүкіл
аймақтың шекаралас
аудандарында
профилактикалық
дипломатия мәдениетін
дамытуға негіз болады.
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Бірегей тәсілді қолдана отырып, UNRCCA үш оқу
семинарын өткізеді, оған 18-29 жас аралығындағы
жастар қатысады: Қазақстанның Жамбыл және
Қырғызстанның Талас облыстарынан (Тараз,
Қазақстан); Тәжікстандағы Таулы Бадахшан
автономиялық ауданы және Ауғанстанның Бадахшан
аймағы (Хорог, Тәжікстан); және Өзбекстанның
Бұхара облысына және Түрікменстанның Лебап
облысына (Түркіменабат, Түрікменстан).

Қатысушыларға күнделікті өмірлерін
ескере отырып, мәдениетаралық диалог
пен түсіністік, көшбасшылық және
жанжалдарды басқару бойынша
практикалық сабақтар өтеді. Сондай-ақ
қатысушыларға ұлттық шекаралардағы
мәдениетаралық диалог пен
ынтымақтастықты дамытуға бағытталған
жеке жобаларын жасауға мүмкіндік
беріледі. Үздік жастар жобаларын биылғы
жылдың соңында жастардың өздері
жоғары деңгейдегі шарада ұсынады.

Сондай-ақ, аймақтың жастары жоғары
деңгейдегі шешім қабылдаушылармен
тікелей диалогта өз буынының
қажеттіліктері, идеялары мен ұмтылыстары
туралы пікірлерін білдіре отырып, жоғары
деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлермен
бірге Орталықтың жүйелі шараларына
қатыса алады.

Сондықтан, UNRCCA жастарға өздерінің
болашақтары мен қоғамдастықтарының
болашағына елеулі үлес қосуға мүмкіндік
береді деп үміттенеді. UNRCCA қолдаған
Бұл бастапқы күш тек бастамасы. UNRCCA осы сұхбаттың арқасында мемлекеттік
осы жылғы оқиғалардан кейін бейбітшілік
саясат Орталық Азияның барлық бес елінде
мәдениетін дамыту мақсатында жастармен және Ауғанстанда жас ұрпақтың
және жастар арасында инклюзивті және
ұмтылыстары мен идеяларына жақсы жауап
үздіксіз сұхбат алаңын құруға ниетті.
бере алады.
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