
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иттиьоди Аврупо 
 

Лоиҳа дар консортсиум бо роҳбарии  
Hilfswerk International амалӣ мегардад 
 
 

Барои маълумот³ои иловагц ба 
нишониҳои зерин муроҷиат намоед: 
 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки онон 
қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро 
пайванданд. Ҳамроҳ таи 60 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи 
устувор, демократӣ ва рушди бардавомро бунёд намуда, 
ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати 
озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 
 
Итти³оди Аврупо устуворона к¢шиш менамояд, ки ба 
дастовард³о ва арзиш³ои худ давлат³о ва халµ³ои берун аз 
минтаµаи он мавµеъ доштаро æалб ва пешкаш намояд. 
  
Комиссияи Аврупоӣ (КА) - маµомоти иæрокунандаи Итти³оди 
Аврупо мебошад. 
 
Комиссияи Аврупоӣ – бо панæ давлати Осиёи Марказӣ 
³амкори менамояд: Ыазоµистон, Кир®изистон, Тоæикистон, 
Туркманистон ва +збекистон, ³амкорӣ ³ам ³амкории 
дуæониба ва ³ам ³амкории дар сат³и минтаµавӣ мебошад. 
 
Барномаи «Осиёи Марказ-Инвест» - соли 2007 дар доираи  
Стратегияи Минтаµавии Комиссияи Аврупоӣ дар Осиёи 
Марказӣ барои сол³ои 2007 – 2013 µабул гардида аст. 
 
 Маµсади Барномаи «Осиёи Марказӣ-Инвест» - паст 
намудани сат³и камбизоатӣ дар давлат³ои Осиёи Марказӣ бо 
ро³и дастгирии со³аи хусусӣ мебошад. 
Таваҷҷӯҳи  махсус барои рушди корхона³ои хурд ва миёнаи 
со³ибкорц ва дастгирии он³о ба³ри ыадам ба ыадам 
воридшавц ба иµтисодиёти æа³онц мебошад. 
 
 
Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74, Душанбе, Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 
тел:  (992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (992 37) 221 43 21 
 
Website: www.ec.europa.eu 
 

Маводи мазкур бо мабла®гузории Итти³оди 
Аврупо дар доираи мар³илаи чоруми барномаи 
«Осиёи Марказӣ-Инвест» омода ва ба чоп 
расидааст. Фикр³ои дар ин мавод овардашуда, 
ҳатман набояд  фикр³ои Итти³оди Аврупоро 
инъикос кунанд. 

 

Лои³а аз æониби  
Итти³оди Аврупо  
мабла®гузорӣ карда мешавад 
 
 

Барномаи Итти³оди Аврупо 
“Осиёи Марказӣ – Инвест IV” 

 
 

Намояндагии Hilfswerk International дар Тоæикистон 
E-Mail: aslanov@hilfswerk.tj,  Website: www.hilfswerk.tj  
 
АЗИТ – Ассотсиатсияи Зиёиёни Илмию Техникии 
Тоæикистон 
E-Mail: asti.tajikistan@gmail.com, Website: www.asti.tj 
 
АМСХМ – Ассотсиатсияи Миллии Соьибкорони 
Хурд ва Миёнаи Жумьурии Тоæикистон 
E-Mail: info@namsb.tj, Website:  www.namsb.tj  
 
TES Centre – Маркази ом=зишц ва машваратии 
Ыирщизистон 
E-Mail: tes@tes-centre.org Website: www.tes-centre.org  
 
АККМСЫ – Ассотсиатсияи Корхонаьои Коркарди 
Меваю Сабзавоти Ыирщизистон 
E-Mail: fruit@elcat.kg, Website: www.afve.org   
 
МИС – Маркази Идоракунии Сифат, Тоæикистон  
E-Mail: k-mirzoravshan@inbox.ru Website: www.qmc.tj  
 
Нексигол Мушовир, Тоæикистон 
E-Mail: mushovir@neksigol.tj 
Website: www.agroinform.asia,  www.neksigol.tj 
 
АгроЛид, Ыирщизистон  
E-Mail: agrolead@agrolead.org    
Website: www.agrolead.org 
 

Барномаи такмилдодашудаи дастгирии 
ташкилотҳои соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа – 
хизматрасониҳои махсусгардонидашуда ва 

маҷмуӣ барои КХМ-и ба содирот 
нигаронидашуда дар бахши коркарди озуқаворӣ  
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Барномаи такмилдодашудаи  дастгирии  ташкилотҳои соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа - хизматрасониҳои махсусгардонидашуда ва маҷмуӣ барои КХМ-и ба содирот нигаронидашуда дар бахши коркарди озуқаворӣ 
 

Hilfswerk International – дар ҳамкорӣ бо шарикон  
АККМСҚ, АЗИТ, АМСХМ, TES (МОМҚ), АгроЛид, 
МИС, Нексигол Мушовир и WIFI лоиҳаи “Барномаи 
такмилдодашудаи дастгирии ташкилотҳои 
соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа – хизматрасониҳои 
махсусгардонидашуда ва маҷмуӣ  барои КХМ-и ба 
содирот нигаронидашуда дар бахши коркарди 
озуқаворӣ“-ро амалӣ менамояд. Лоиҳаи мазкур аз 
ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаи « 
Осиёи Марказӣ–Инвест IV» маблағгузорӣ 
мегардад. 

Маысади умумии лоиьа мусоидат намудан ба 
афзоиш ва рушди КХМ тавассути баланд 
бардоштани иқтидори ташкилотҳои соҳибкорӣ оид 
ба рушд ва таҳкими нақши онҳо ҳамчун  
таъминкунандагони хизматрасонӣ мебошад. 

Гур=ьи маысаднок: 
КХМ дар соҳаи коркард, ташкилотҳои 
махсусгардонидашудаи соҳибкорӣ оид ба рушди 
соҳа, таъминкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ,  
истеъмолкунандагон, ассотсиатсияҳои касбӣ, 
иттиҳодияҳои фермерон, кооперативҳо, 
ассотсиатсияи коркардкунандагон ва фурӯшандагон 
дар Қирғизистон ва Тоҷикистон. 
Минтақаи мақсаднок: 
Қирғизистон: Қирғизистони ҷанубӣ; 
Тоҷикистон: вилояти Суғд ва Хатлон. 
 
 
 
 
     
    

 

 

 

 

 

 

Лоиҳа ба баланд бардоштани нақш ва салоҳияти  
ташкилотҳои соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа дар Осиёи 
Марказӣ, бо мақсади рушди минбаъда ва дастгирии 
КХМ дар коркарди озуқаворӣ, дар робита бо пешбарии 
маҳсулот, усулҳои навовари истеҳсол ва 
диверсификатсия, беҳтар намудани сифат, стандартҳои 
байналхалқии бехатарии озуқаворӣ, истеҳсоли 
органикӣ ва принсипҳои Тиҷорати Одилона (Fairtrade, 
Global GAP, organic production) равона шудааст. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таваҷҷуҳи махсус ба ташкили платформаҳои илмӣ-
соҳибкорӣ барои дастгирии ҳамкории байни бизнес ва 
донишгоҳҳо, ки ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаи коркарди 
ноу-хау равонда шудааст, дода мешавад. 
 
Дар баробари ҷузъҳои дигар/фаъолият, лоиҳа ба 
ҳамгироии иқтисодии дохилӣ ва хориҷии кишварҳои 
Осиёи Марказӣ, таҳкими ҳамкорӣ байни ташкилотҳои  
минтақавии соҳибкорӣ оид ба рушди соҳа ва 
корхонаҳои коркард мусоидат менамояд. 
 
Лоиҳа таҳкими ҳамкориҳои наздик байни намояндагони 
савдои Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказиро пешбарӣ 
намуда, ба коркардкунандагон бозорҳои бештар 
пурдаромадро боз мекунад. 
 
Мо боварӣ дорем, ки ҳамгироии минтақавӣ ва муҳити 
соҳибкории боэътимод ба афзоиши босуръат ва аз ин рӯ, 
ба бартараф намудани сатҳи камбизоатӣ дар деҳот 
мусоидат хоҳад намуд. 
 

 

Лоиьа дар ьамкории баробарьуыуы бо ташкилотьои 
байналхалыц ва маьаллц амалц мегардад: 
 
 
 
 
 
 
 
АЗИТ Ассотсиатсияи  
Зиёиёни Илмию 
Техникии  
Тоæикистон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОИЬА 
 
 

Шарикони лоиҳа: 
                                                           

 

Hilfswerk International – яке аз ташкилотьои 
щайридавлатии пешрафта ба ьисоб меравад, ки дар 
соьаи рушд ва к=маки башард=стона ьамкорц мекунад. 
Ьамаи амалиётьои мо бо назардошти усули рушди 
устувор ва ьаматарафаи ьуыуыи инсон фаъолият дорад.  
Hilfswerk International дар Осиёи Марказц бошад аз 
соли 2001 фаъолияти хешро мебарад. 
 

 

 

 

 

Лоиьаи зерин ыисми барномаи 
Hilfswerk International оиди 
воридшавии давлатьои Осиёи Марказц 
ба иытисодиёти æаьонц мебошад. 
 

 

 

  

АМСХМ – Ассотсиатсияи 
Миллии Соьибкорони 
Хурд ва Миёнаи 
Жумьурии Тоæикистон 
 

TES Centre  
Маркази ом=зишц 
ва машваратии  
Ыирщизистон 
 

АККМСЫ –
Ассотсиатсияи 
Корхонаьои 
Коркарди Меваю 
Сабзавоти 
Ыирщизистон 
 

WIFI – Институт оид 
ба Дастгирии  
Иытисодц дар назди 
Палатаи Савдои 
Австрия 
 

АгроЛид  
Ташкилоти 
Ҷамъиятӣ, 
Қирғизистон 

 
 

МИС – Маркази 
Идоракунии Сифат, 
Тоæикистон 
 

Нексигол Мушовир 
Ташкилоти Ҷамъиятӣ, 
Тоæикистон 
 
 

  

 

 


