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Борбор жөнүндө 

Максаттар жөнүндө 
билдирүү 

чөйрөнүн булганышы сыяктуу 

коркунучтарды эске алышкан. 

Бириккен Улуттар Уюмунун 

Борбордук Азиядагы Алдын 

Алуу Дипломатиясы боюнча 

Борбору (БУУ БААДБ) 

Бириккен Улуттар Уюмунун 

атайын саясий миссиясы 

болуп саналат. Уюмдун 

башкы кеңсеси 

Түркмөнстандын Ашхабад 

шаарында, ал эми 

ѳкүлчүлүктѳрү Нур-Султан 

(Казакстан), Бишкек 

(Кыргызстан), Душанбе 

(Тажикстан) жана Ташкент 

(Өзбекстан) шаарларында 

жайгашкан. 

Ал 2007- жылдын декабрында 

беш өлкөнүн (Казакстан, 

Кыргызстан, Тажикстан, 

Түркмөнстан жана Өзбекстан) 

өкмөттөрүнүн демилгеси 

менен Борбордук Азия 

аймагында тынчтыкты жана 

коопсуздукту сактоого жардам 

берүү үчүн түзүлгөн. 

Бул сунушту киргизүүдѳ 

өкмөттѳр Борбордук Азия 

туш болгон терроризм жана 

экстремизм, банги заттарды 

ташуу, уюшкан 

кылмыштуулук жана айлана-

БУУ БААДБнын максаты болуп Борбордук Азия мамлекеттеринин 

өкмөттөрүнө, диалог, өнөктөштүк жана аймактык кызматташуу 

аркылуу, чыр-чатактардын алдын алуу дараметин өнүктүрүүдѳ 

жардам берүү жана колдоо көрсөтүү саналат. 

БУУ БААДБ, ошондой эле, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жакын 

кошунасы катары, Ооганстан Ислам Республикасынын Өкмөтү 

менен да кызматташат. 
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БУУ БААДБнын жетекчиси 

БУУ БААДБ, 2018-2020- 

жылдарга түзүлгѳн үч 

жылдык иш-аракеттер 

планынын негизинде, 

төмөнкү артыкчылыктуу 

багыттар боюнча иштеп 

жатат: 

Борбордук Азия 

өлкөлөрүнө терроризм, 

сепаратизм жана 

экстремизм менен 

күрөшүү боюнча колдоо 

көрсөтүү; 

Борбордук Азия 

өлкөлөрүнө транс-

чекаралык суу 

ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча колдоо көрсөтүү; 

Жаш дипломаттарды жана башка мамлекеттик кызмат адамдарын чыр-чатактардын 

алдын алуу жана алдын алуучу дипломатия боюнча окутуу. 

БУУ БААДБ жылына бир жолу, аймактын күн тартибиндеги кѳйгѳйлѳрдү талкуулоо жана 

жалпы жооп чараларын иштеп чыгуу максатында, Борбордук Азия өлкөлөрүнүн тышкы 

иштер министрлеринин орун басарларынын жолугуусун ѳткѳрѳт. 

БУУ БААДБ Борбордук Азия мамлекеттеринин ѳкмѳттѳрү, Бириккен Улуттар Уюмунун 

башка агенттиктери жана эл аралык жана ЕБ, ЕККУ, КМШ жана ШКУ сыяктуу аймактык 

уюмдар менен тыгыз кызматташып келе жатат. 

БУУ БАА ДБнын иш -чаралары  

БУУнун Башкы катчысынын Борбордук 

Азия боюнча атайын өкүлү, Наталья 

Герман айым, Борборду жетектейт. 

БУУ БААДБ - чыр-чатак чыга электе 

аны болтурбоонун идеалдуу аспабы 

болгон алдын алуучу дипломатия 

боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун 

алгачкы мекемеси. 



3 

БУУнун Борбордук Азиядагы Алдын 
Алуу боюнча Дипломатиялык 
Академиясы 
Баракчалар үчүн маалымат 

кеңейтүүгѳ жана алдын 

алуу дипломатиясы 

боюнча маданиятын 

өнүктүрүүгѳ жардам берет. 

Мындан тышкары, БУУ 

БААДБ аймактагы жаштар 

менен иш алып баруу, ага 

Бириккен Улуттар 

Уюмунун Коопсуздук 

Кеңеши тарабынан 

берилген Борбордук 

Азиядагы алдын алуу 

дипломатиясы боюнча 

алдыңкы уюм болуу 

мандатын аткаруу үчүн 

чечүүчү ролду ойноорун 

тааныды. Коопсуздук 

Кеңешинин бардык 

мүчөлөрү Нью-Йорк 

шаарында 2019- жылдын 24

-мартында ѳткѳн Борбордук 

Азия маселелери боюнча 

акыркы кеңешмеде БУУ 

БААДБнын жаштар менен 

иштөөдөгү аракеттерин 

күчтѳндүрүүсүн 

жактырышты. 

Борбордук Азия менен 

Ооганстандын калкынын 50 

пайызынан ашыгын 29га толо 

элек жаштар түзөт. Аларда 

аймактагы тынчтыкты жана 

өнүгүүнү колдоо үчүн зор 

дарамет бар, бирок ал 

дарамет көбүнчө колдонулбай 

келет. Көп учурда, чек 

аралардын эки тарабында 

жашаган жаштардын 

көйгөйлөрү, коркуулары, 

үмүттѳрү жана умтулуулары 

окшош. Бирок, байланыштын 

жана бири-бири тууралуу 

билимдин жетишсиздиги 

аларды ажыратып, ал тургай 

кастык жаратып турат. 

Ошондуктан, Бириккен 

Улуттар Уюмунун Борбордук 

Азиядагы Алдын Алуу 

Дипломатиясы боюнча 

Борбору (БУУ БААДБ) 

жаштардын дүйнө таанымын 

кеңейтип, алардын туура 

эмес түшүнүктѳрүн, кенен 

божомолдорун жана 

стереотиптерин оңдоо үчүн 

каражат жумшап жатат. 

Мамилелерди жандандыруу 

аймактагы чек аралаш 

чѳлкѳмдѳрдѳ 

тоскоолдуктарды жоюуга, 

жаштардын ой жүгүртүүсүн 
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Катышуучулар алардын күнүмдүк 

жашоосуна ылайыкталган маданияттар 

аралык диалог жана түшүнүү, лидерлик 

жана чыр-чатакты башкаруу боюнча 

практикалык окутуудан ѳтүшѳт. 

Катышуучулар ошондой эле, маданияттар 

аралык диалогду жана чек аралаш 

аймактарда кызматташууну өнүктүрүүгѳ 

багытталган өз долбоорлорун иштеп чыгуу 

мүмкүнчүлүгүн да алышат. Жаштар иштеп 

чыккан долбоорлордун эң мыктылары 

жылдын аягында жогорку денгээлде ѳтүүчү 

иш-чарада тааныштырылат. Бул алгачкы 

иш-аракеттер иштин башталышы гана. 

БУУ БААДБ быйылкы иш-чаралардан 

кийин жаштар менен жана жаштар 

арасында тынчтык маданиятын өнүктүрүү 

үчүн инклюзивдүү жана үзгүлтүксүз диалог 

платформасын түзүүгө ниеттенүүдө  

БУУ БААДБ уникалдуу ыкманы пайдалануу менен, 

18ден 29 жашка чейинки жаштар үчүн үч семинар 

өткөрөт: Казакстандын Жамбыл облусу менен 

Кыргызстандын Талас облусу үчүн (Казакстандын Тараз 

шаарында); Тажикстандын Тоолуу-Бадахшан облусу 

менен Ооганстандын Бадахшан облусу үчүн 

(Тажикстандын Хорог шаарында); жана Өзбекстандын 

Бухара облусу жана Түркмөнстандын Лебап облусу үчүн 

(Түркмөнстандын Туркменабат шаарында).  

Борбор аймактын жаштарына ѳз үндѳрүн, 

муктаждыктарын жана пикирлерин жогорку 

ѳкмѳт мүчѳлѳрү менен ѳтүүчү иш-чараларга 

катышуу мүмкүнчүлүгүн берүү аркылуу, эң 

бийик даражадагы чечим кабыл алуучулар 

менен түз диалог курууга шарт түзѳт. Бул 

аркылуу БУУ БААДБ жаштардын өздөрүнүн 

жана жамааттарынын келечегине олуттуу 

салым кошуусуна күч-кубат берүүгѳ 

үмүттөнөт. БУУ БААДБ тарабынан колдоого 

алынган мындай диалог аркылуу Борбордук 

Азиянын беш өлкөсүндө жана Ооганстанда 

иштелип чыккан, мамлекеттик саясаттар 

жаш муундун максаттарына жана 

пикирлерине шайкеш келе алышат. 


