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Ш. ДУШАНБЕ, 11 МАРТИ СОЛИ 2015 

 

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ  

 

ДУШАНБЕ МУКОЛАМАИ САТҲИ БАЛАНДРО МИЁНИ ИТТИҲОДИ АВРУПО ВА ОСИЁИ 

МАРКАЗӢ АТРОФИ МАСЪАЛАҲОИ АМНИЯТ МИЗБОНӢ МЕКУНАД  

 
Дар шаҳри Душанбе муколамаи дуюми сатҳи баланд оид ба масъалаҳои амният миёни 

Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи марказӣ (Қазоқистон, Қирғизистон, 

Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон) баргузор шуд. Афғонистон ҳамчун меҳмони 

махсус ба ин муколама даъват шудааст. 

 

Мулоқот дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷӣ доир гашта, раисии онро 

Муовини Котиби генералии Хадамоти корҳои хориҷии Аврупо хонум Ҳелга Шмид ба 

ӯҳда дошт. Дар муколама ҷанобони зайл ширкат варзиданд: Муовини вазири корҳои 

хориҷии Қазоқистон Алексей Волков, Муовини вазири корҳои хориҷии Қирғизистон 

Эринес Оторбаев, Муовини вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон Низомиддин Зоҳидӣ, 

Муовини вазири корҳои хориҷии Афғонистон Ҳекмат Карзай ва инчунин 

намояндагони Туркманистон ва Ӯзбекистон. 

 

Иштирокчиён дар иртибот ба як қатор масъалаҳои асосии амният, ки ба Иттиҳоди 

Аврупо, Осиёи Марказӣ ва Афғонистон вобастагӣ дорад, мубодилаи афкор намуданд.  

Cитезаҳои нав чун ифротгароӣ, ҷанговарони хориҷӣ, муҳоҷират, таҳдид ба сулҳу субот 

ва амнияти минтақа, ки ба гардиши ғайриқонунӣ ва қочоқи маводи мухаддир ва 

муборизаи алайҳи онҳо алоқа доранд, мубоҳиса шуданд. Иттиҳоди Аврупо ва 

кишварҳои Осиёи Марказӣ оиди фаъолгардонии кўшишҳои якҷоя дар ин маврид ва 

бардоштани тамоми масоили мазкурро ба сатҳи ҳамкории минтақавӣ миёни 

Афғонистон ва Осиёи Марказӣ розигии худро изҳор намуданд. 

 

Муколамаи мазкур таҳкурсии наверо барои ҳаллу фасли масъалаҳои сиёсиву 

амниятии мавриди нигаронии муштарак, аз ҷумла хатароти терроризм, ифротгароӣ, 

гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва маводҳои кимиёвӣ, биологӣ, радиологӣ ва 

ҳастаӣ фароҳам овард. Иштирокчиён якдилии худро барои мустаҳкамгардонии ҳамкории 

минбаъдаи худ дар соҳаҳои зер изҳор карданд: 

 

- баҳори соли 2015 онҳо як маркази минтақавии намунавӣ дар Тошканд, Узбекистон, 

барои пешгирии паҳншавии маводи кимиёвӣ, биологӣ, радиологӣ ва ҳастаӣ, бунёд 

мекунанд; 

- моҳи март дар Брюссел ва моҳи май дар Бишкек онҳо шаклҳои нави ҳамкориро 

миёни коршиносони Иттиҳоди Аврупо ва давлатҳои Осиёи Марказӣ барои 

мубориза алайҳи терроризм ва экстремизми зӯровар ҷорӣ мекунанд; 

- ба иштироки давлатҳои худ дар фаъолияти Маркази намунавии "Ҳидоя" дар Абу-

Даби ҷиҳати мубориза зидди экстремизми зӯровар мусоидат мекунанд; 

- дар соҳаи идоракунии сарҳадот ва мубориза алайҳи гардиши ғайриқонунии 

маводи мухаддир тавассути ҳамоҳангсозӣ байни барномаҳои нави минтақавии 

 

ИТТИҲОДИ АВРУПО  
Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Иттиҳоди Аврупо ба номи БОМКА, КАДАП (дар Осиёи Марказӣ) ва БОМНАФ (дар 

Афғонистон), ки минбаъд аз ҷониби созмонҳои кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо 

бевосита амалӣ хоҳанд шуд, ҳамкориҳои худро  давом мекунанд; 

- давлатҳои Осиёи Марказӣ дар соҳаи муҳоҷират ва масъалаҳои алоқадор таҷрибаи 

фаъолияти муассисаи Аврупоро оид ба муҳоҷират (MIEUX) мавриди омузиш 

қарор дода, дар "Раванди Прага", ки байни Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои дигар 

доир шуд ва айни ҳол аз ҷониби Полша пешбарӣ мешавад, ҳамкории худро 

густариш мекунанд. 

 

 

ЗАМИНА 

Муколамаи сатҳи баланд оид ба масъалаҳои амниятӣ манфиати муштараки Иттиҳоди 

Аврупо ва кишварҳои Осиёи марказиро вобаста ба таҳкими муколама ва ҳамкорӣ оид 

ба масъалаҳои амниятӣ инъикос менамояд. Он анъанаи мубодилаҳои амниятмеҳварӣ, 

аз ҷумла мулоқотҳои солонаи вазирони Иттиҳоди Аврупо ва кишварҳои Осиёи 

марказиро идома медиҳад. Он ҳамчунин ба сатҳи баланди ҳамкорӣ, ки тавассути 

Стратегияи Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи марказӣ оид ба шарикӣ, ки Шӯрои аврупоӣ 

соли 2007 қабул намудааст ва барномаҳои қобили таваҷҷуҳи ҳамкории Иттиҳоди 

Аврупо дар минтақа, такя мекунад. Муколамаи сатҳи баланд оид ба масъалаи амниятӣ 

ба таври мунтазам доир мегардад. Муколамаи аввалин соли 2013 дар шаҳри Брюссел 

баргузор шуда буд. Ин муколама дар вақти азнавдидабаромадани Стратегияи Иттиҳоди 

Аврупо нисбати Осиёи Марказӣ рӯй медиҳад ва ба омода кардани он мусоидат хоҳад кард. 

 
 

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_en.htm 

Дар саҳифаи Фейсбук бо мо бошед: https://www.facebook.com/EUinTajikistan  
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