
 

Варақаи матбуотӣ 

Кэтрин Эштон ба Осиёи Марказӣ ташриф меорад 

Брюссел, 26 ноябри соли 2012 – Кэтрин Эштон, Вакили олии Иттиҳоди Аврупо оид ба 

корҳои хориҷӣ ва сиёсати бехатарӣ/Ноиб-президенти Комиссия ҳафтаи ҷорӣ ба Осиёи 

Марказӣ ташриф меорад.  Ташрифи Вакили олӣ аз Кирғизистон шурӯъ карда, дар он 

ҷо пеш аз давом додани сафари худ ба Узбекистон, Тоҷикистон ва Қазоқистон дар 

муддати се рӯзи навбатӣ рӯзи сешанбеи 27 ноябр дар Ҷаласаи вазирони корҳои 

хориҷии мамлакатҳои Осиёи Марказӣ бо ҳайати Иттиҳоди Аврупо раисӣ хоҳад намуд.  

Дар арафаи сафари худ, Кэтрин Эштон гуфт: «ИА дар Осиёи Марказӣ тариқи ҳузураш 

дар маҳалҳо ва тавассути ҳамкорӣ бо шарикони худ дар минтақа нақши муҳим бозида 

истодааст. Ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии мамлакатҳои Осиёи Марказӣ бо ҳайати 

Иттиҳоди Аврупо ба мо имконияти муҳокимаи масоили дорои манфиати мутақобила, 

аз он ҷумла бехатарӣ ва ҳамкории минтақавӣ, қувваи барқ, муҳити атроф ва масалаҳои 

об, ва инчунин дигар самтҳои аввалиндараҷаи Дурнамои ИА-Осиёи Марказӣ, аз 

қабили маориф, волоияти қонун, ҳуқуқи инсон ва ташаббусҳо дар соҳаи ҷомеаи 

шаҳрвандиро хоҳад дод. Ба тариқи дастгирии иҷрокунии ислоҳот ва раванди гузариш 

ба сохтори дигар, мо умедворем, ки ба густариши тиҷорат ва ҷалб кардани сармоя 

мусоидат намоем. Панҷ сол баъд аз қабули Дурнамои ИА оиди Осиёи Марказӣ, 

Ҷаласа бояд, инчунин, ба баргузории арзёбии ҳамкории мо ва тақвияти он мусоидат 

хоҳад кард».  

Ҷаласаи вазирони корҳои хориҷии мамлакатҳои Осиёи Марказӣ бо ҳайати Иттиҳоди 

Аврупо нахустин бор дар Ҷумҳурии Қирғизистон таърихи 27 ноябр баргузор мегардад.  

Дар он Вазирони ё муовинони вазирони корҳои хориҷии ҳамаи мамолики Осиёи 

Марказӣ (Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Туркманистон) 

иштирок хоҳанд кард.  Ҷаласаи вазирони мазкур бори нӯҳум аз вақте ки Иттиҳоди 

Аврупо Дурнамои Осиёи Марказиро дар соли 2007 қабул кард, ва пас аз қабули 

хулосаҳои Шӯрои корҳои хориҷӣ оиди Осиёи Марказӣ ва Маърӯза дар бораи равиши 

татбиқи Дурнамо, гузаронида мешавад.   

Рӯзи сешанбе дар шаҳри Бишкек, Вакили олӣ ҳамчунин бо Раисҷумҳури Қирғизистон 

Алмазбек Атамбаев ва Вазири корҳои хориҷӣ Эрлан Абдилдаев мулоқот хоҳад кард.   



Рӯзи чоршанбеи 28 ноябр, дар шаҳри Тошканд,  Вакили олӣ бо Раисҷумҳури 

Ӯзбекистон Ислом Каримов ва Вазири корҳои хориҷиаш Абдулазиз Комилов мулоқот 

хоҳад кард.   

   

 

Рӯзи панҷшанбеи 29 ноябр, дар шаҳри Душанбе,  Вакили олӣ бо Раисҷумҳури 

Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон ва Вазири корҳои хориҷӣ Ҳамрохон Зарифӣ мулоқот 

хоҳад кард.   

Вакили олӣ ташрифи худ дар шаҳри Остона, ки дар он ҷо бо Раисҷумҳури Қазоқистон 

Нурсултон Назарбоев ва Вазири корҳои хориҷиаш Эрлан Идрисов мулоқот менамояд, 

анҷом хоҳад дод.  Дар Остона вай, инчунин, дар бораи муносибатҳои ИА ва Осиёи 

Марказӣ сухан меронад.   

Дар давоми ташриф Вакили олӣ/Ноиб-президент инчунин бо намояндагони ҷомеаи 

шаҳрвандӣ мулоқот хоҳад кард.   
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