
 
 
 

КОНФРОНС БАХШИДА БА МАСОИЛИ ИНТЕГРАТСИЯИ ОСИЁИ 
МАРКАЗӢ БА САВДОИ ҶАҲОНӢ 

 

Душанбе, 5-уми октябри соли 2012 – аз 15 то 16-уми октябри соли 2012 дар вилояти 

Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди осоишгоҳи Баҳористон воқеъ дар ш. Қайроққум 

конфронс бахшида ба масоили интегратсияи кишварҳои Осиёи Марказӣ ба савдои 

ҷаҳонӣ баргузор мегардад. 

Чорабинии мазкур аз тарафи ташкилоти байналхалқии австриягии Hilfswerk Austria 
International дар ҳамкорӣ бо Ҷамъияти Олмонӣ оид ба Ҳамкории Байналхалқӣ GIZ 

(Барномаи  Мусоидат ба ҳамкории минтақавии  иқтисодӣ дар Осиёи Марказӣ) ва 

маъмурияти Минтақаи Озоди Иқтисодии “Суғд” дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи Муносибати 

интеграсионӣ оид ба пешбарии корхонаҳои хурду миёнаи Осиёи Марказӣ оид ба 

коркарди чормағз, хушкмева  ва асал, ки бо дастгирии молиявии Иттиҳоди Аврупо 

амалӣ мегардад,  баргузор мешавад.  

Ҳадафи  конфронс  - муҳокима намудани масоили инкишофи механизми Ҳамкории 

Иқтисодии Осиёи Марказӣ буда, ҳамзамон дар  конфронс ба масоили  мутобиқаткунии 

қонунгузориҳои миллӣ ба меъёрҳо ва қонунҳои байналхалқӣ таваҷҷӯҳ дода мешавад. 

Дар  конфронс  кормандони сохторҳои дахлдори давлатӣ, намояндагони сектори хусусӣ, 

созмонҳои байналмилалӣ ва маҳаллӣ ширкат меварзанд. 

Дар рафти конфронс намоиши маҳсулоти озуқаворӣ аз истеҳсолкунандагони маҳалии  

маҳсулоти меваю сабзавот барпо мегардад. 

 
Лоиҳа амалӣ мегардад: 

Hilfswerk Austria 
International 

    
 

Суроға: куч. М. Турсунзада 

156, Душанбе, Точикистон 

Тел: (+992 37) 228 93 85 

 
 
aslanov@hilfswerk.tj 
www.hilfswerk.tj 

 

 

Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ карда 

мешавад.  

 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 50 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, 

демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои 

бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад.  Аз ин 

лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 

1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. 

евро кӯмак фароҳам менамояд. 

 
 
 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  


