
 
 

 

Барномаи Иттиҳоди Аврупо Осиёи Марказӣ Инвест III 

Муттаҳидгардонӣ ва мустаҳкамгардонии Асотсиатсияҳои ҷамоатӣ оид ба туризм дар 

Осиёи Марказӣ  
Мӯҳлати тақрибии амалигардонӣ: 1 январи 2014 – 31 декабри 2015 

Мавқеъ: Тоҷикистон (миллӣ) ва Қирғизистон (миллӣ) 

Буҷаи умумӣ: 576,102 EUR – Саҳми ИА: 489,687 EUR 

 

Душанбе, 28 январи соли 2014 - Зебогии нотакрори Осиёи Марказӣ бо кӯҳҳои барфпӯши сар ба фалак 

афрохта ва кӯлҳои ҳамчун фируза каб кабудаш бояд яке аз мавзеъҳои «гарми» туристӣ барои ҷӯяндагони 

саргузашти аврупоӣ бошад. Вале ба ин нигоҳ накарда, то ҳануз давлатҳои собиқ Иттифоқи шӯравӣ ин 

имконотро натавонистанд дуруст истифода баранд, то аз он фоидаи хубе ба даст оранд. Туризми маҳаллӣ 

(ТМ) аввалин бор дар Кирғизистон соли 1999 ба роҳ монда шуда буд ва дар соли 2003 Иттиҳоди 

Ассосиасияҳои Қиргизии туризми маҳаллӣ (ИАКТМ) ҳамчун ташкилоти барои ТМ асосӣ ташкил дода 

шуд. Вале Тоҷикистони ҳамсоя бошад, дар вусъат додани ин соҳа қафо мондааст, гарчанде ки табиати дар 

зебогӣ беҳамто ва мероси мадании бою ғанӣ дорад. Ҳукмронии шарикии минтақаҳои зебоманзари 

ҳамсарҳади Помир имконияти хуб барои ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкорӣ байни ТМ тоҷикӣ ва қирғизӣ фароҳам 

меоварад ва инчунин боиси ба даст овардани бартариҳо аз корхонаҳои бо ҳам хеши ТМ ва ҷамоати 

маҳаллӣ аз ҳар ду тарафи сархад ва аз туристони хориҷӣ мегардад. 

Дар чорчӯбаи Барномаи Осиёи Марказӣ Инвест III, ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда 

мешавад, Коммисияи Аврупоӣ дар лоиҳаи Муттаҳидгардонӣ ва Мустаҳкамгардонии Ассосиатсияҳои 

маҳаллӣ оиди туризм дар Осиёи Марказӣ барои тараққӣ додан ва мустаҳкам гардонидани иқтидори 

Бизнес-Ташкилотҳои Миёнарав барои дастгирии Соҳибкории хурду миёна дар соҳаи ТМ дар Тоҷикистону 

Қирғизистон бо АКТЕД шарик мегардад. Ба туфайли беҳтаргардонии имкониятҳои асосии идоракунии 

Бизнес-ташкилотҳои миёнарав ва ҳамзамон рушд додани донишҳои соҳавии онҳо имконият медиҳад, ки 

ин ташкилотҳо дорои имкониятҳои бештар барои дастгирии корхонаҳои хурду миёна гарданд ва соҳаи ТМ 

ҳавасманд гардонанд. Ин на танҳо ба туристоне, ки дар паи ҷустуҷуи роҳҳои … ва саргузашт ҳастанд балки 

ба рушди иқтисодии деҳоти Тоҷикистон ва Қиргизистон низ мусоидат мекунад ва инчунин боиси ташкили 

ҷойҳои корӣ ва беҳтаргардонии …даромади тафриқакардашуда мегардад.   

Бо ҳамроҳии шарикон ECEAT; KATO; TATO ва КАТОС, АКТЕД ташкилоти миллии чатрӣ барои ТМ дар 

Тоҷикистон ташкил медиҳад ва ҳамин тариқ нақш ва салоҳияти ин ташкилотҳоро мустаҳкам мегардонад ва 

онҳоро даъват месозад, то ҳамчун як тан амал кунанд, ки ин ба онҳо нуфузу иҳотаи зиёд медиҳад ва 

ҳамзамон шароит фароҳам меорад, то онҳо стандартҳои худро бо воситаи таҷриба ва ташаббусҳои 

беҳтарини мубодилаи донишҳо такмил диҳанд. Ба ғайр аз ин АКТЕД ва шариконаш иқтидори ТМ-ро чи 

дар Тоҷикистон ва чи дар Қиргизистон бо воситаи ҳавасмндкунии ташаббусҳои маҳаллии нав оиди туризм 

ва ташкил додани намудҳои нави фаъолиятҳои иқтисодӣ ба монанди агротуризм афзоиш медиҳад. Бо 

мақсади баланбардории сифат ва инчунин миқдори операторҳои ТМ мавҷуда ва нав ташкилёфта 

тренингҳо оид ба стандартҳои сифатӣ ва чигуна онҳоро бояд амалӣ гардонид ба таъминкунандагони 

хизмати маҳаллӣ нигаронида шуда ҳамчунон онҳое, ки дар соҳаи ҷойгиркунӣ, нақлиёт ва операторони 

туристӣ фаъолият мекунанд, ташкил карда мешаванд. Ниҳоят лоиҳа дар равияи ташкили механизми 

пайваст намудан ва ҳамоҳангсозӣ намудан байни ТМ тоҷикӣ ва қирғизӣ, такмили иқтидори ин ташкилотҳо 

барои беҳтаргардонии муҳити корӣ барои рушди ТМ ва ба онҳо шароит фароҳам меоварад барои таъмини 

том ва хизматрасонии баландсифат дар соҳаи туризм фаъолият мекунад. Конференсияи минтақавӣ оиди 

туризм ва рушди ноҳияҳои деҳот ва пакету саёҳатҳо ташкил карда мешавад, ки онҳо боиси иттиҳоди ТМ аз 

ҳарду тарафи сарҳад мегарданд. 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  



 

 

 

Аз амалигардонии ин лоиҳа Бизнес-Ташкилотҳои Миёнарав барои дастгирии Соҳибкории Хурду Миёна ва 

ҳамчунин ҷамоати деҳоти Тоҷикистон ва Қиргизистон фоида мебаранд, азбаски корхонаҳои соҳаи ТМ дар 

ҳарду самт такмил меёбанд: ҳам аз ҷиҳати сифатнокӣ ва ҳам аз ҷиҳати миқдор. Ҳамзамон имконият пайдо 

мешавад барои гирифтани фоида барои рушди баъдина. Дар натиҷаи ин дахолат туристони хориҷӣ 

метавонанд бо зебогии нотакрори Осиёи Марказӣ бо воситаи ҳамоҳангсозии такмилёфта, алоқа ва инчунин 

хизматрасонӣ аз тарафи ТМ шинос шаванд. 

 
 

 

 

Лоиҳа амалӣ мегардад: 

 

    

 

 

Суроға: к. 

Достоевский 7,  

734013, Душанбе 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Тел: (+992 372) 24-64-

22; 24-64-25 

dushanbe@acted.org 

http://www.acted.org  

 

 

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://eeas.europa.eu/delegations/tajiki

stan/index_tg.htm  

 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 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 

рушди бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон 

гуногунияти фарҳангӣ, 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 рушди мамлакат ба маблағи тақрибан 

25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд. 
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