
 
 

 

Мутахассисон ба роҳбарони давлатҳои Осиёи Миёна лоиҳаи қарордодро оиди рушди 

бахши ҳунармандӣ пешниҳод намуданд  

Бишкек, 01 октябри соли 2014 - Барои ҷалб намудани диққат ба ниёзи бахши ҳунармандӣ 

дувоздаҳ мутахассис ва тарафҳои ҳавасманд ба роҳбарони давлатҳои Қирғизистон, 

Тоҷикистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон қарордоди умумиро пешниҳод намуданд.  Дар 

дархости якҷоя натиҷаҳои конфронси байналхалқии "Ҳамкории минтақавӣ ҳамчун рукни 

асосии пешбарии ҳунармандии Осиёи Марказӣ дар бозорҳои фурўшии байналхалқӣ" баён 

карда шуд. Ин конфронс дар чорчӯбаи лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо "Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ 

ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои боадолат" маблағгузорӣ карда шудааст 

ва аз тарафи ташкилоти ҷамъиятии «Клуби Хизматии Бишкек» бо дастгирии шарикон 

ташкил шуда, дар он намояндагони Вазорати  фарҳанг, ахборот ва туризми Ҷумҳурии 

Қирғизистон, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҳунармандон ва мутахассисон аз Қирғизистон, 

Тоҷикистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон, инчунин мутахассисони байналхалқӣ аз Шветсия ва 

Итолиё иштирок намуданд. 

Қарордод нӯҳ масоили асосиро муайян месозад, ки бояд барои беҳтар намудани  ҳамкории 

минтақавӣ аз тарафи мамолики Осиёи Миёна ба инобат гирифта шаванд; қарордод 

инчунин пешниҳодҳои аниқро оиди рушди иқтидори бахши ҳунармандӣ дар бар мегирад. 

Тасвибгарони ин ҳуҷҷат дарк карданд, ки «бисёр масъалаҳо бештар на дар сатҳи миллӣ, 

балки дар сатҳи минтақавӣ ҳалли худро меёбанд» ва «розӣ ҳастанд, ки Осиёи Миёна, ҳамчун 

минтақаи дорои таърихи бой […], аз ҳамкории минтақавии наздик зиёдтар баҳра мегирад». 

Ҳамчунин мутахассисон тасдиқ мекунанд, ки «арзиши ҳунармандӣ на танҳо дар ҳифзи 

мероси фарҳангист, балки дар муҳайё сохтани имконияти ташкили ҷойҳои корӣ ва рушди 

тиҷорати муҳими стратегӣ мебошад». 

Мутахассисон даъват аз он доранд, ки «сиёсати давлатии равшан дар бахши ҳунармандӣ дар 

мамолики Осиёи Миёна муайян карда шавад» ва ин сиёсат «бахши ҳунармандиро ҳамчун 

қисмати стратегии иқтисодиёт эътироф намояд». Зиёда аз ин, қарордод «муайян кардани 

мақоми ҳуқуқии ҳунармандон дар сатҳи қонунгузории миллӣ» «тасдиқи расмии рӯйхати 

маҳсулоти ҳунарманд дар ҳар як мамлакат истеҳсолшавандаро» талаб намуда, тақозои 

«бастани шартномаи ҷандтарафаи байниҳукуматӣ оиди якхелакунии боҷҳои гумрук дар 

сарҳадоти байни давлатҳои Осиёи Миёна барои сабук кардани кашонидани маҳсулоти 

ҳунармандӣ ва ашёи хом» дорад. Дастгирии давлатӣ дар ташкили марказҳои ҳунармандӣ, 

системаи андоз ва муҳофизати моликияти зеҳнӣ бояд инчунин ба инобат гирифта шаванд.  

Ба Ҳукуматҳои Қирғизистон, Тоҷикистон, Қазоқистон ва Ӯзбекистон пешниҳод карда шуд, 

ки мавқеи хешро дар ин масъала муайян сохта, нақшаи аниқи татбиқи қарордодро то 1-уми 

октябри соли 2014 омода созанд. 

 

 

 

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ 



 

Ташкилоти ҷамъиятии «Клуби Хизматии Бишкек» ва ташкилоти ғайритиҷоратии фонди 

Cesvi лоиҳаи "Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва бозори савдои 

боадолат" дар давоми 2 сол татбиқ менамоянд, ки он дар чаҳорчўбаи барномаи Иттиҳоди 

Аврупо "Осиёи Марказӣ - Инвест" маблағгузорӣ гардида, ба ҳамкории байни Тоҷикистон ва 

Қирғизистон дар рушди соҳибкории миёна, махсусан дар бахши ҳунармандӣ, вусъат 

мебахшад. 

Барои маълумоти иловагӣ бо Марлен Касымбеков, Мушовир оид ба масоили ВАУ ва 

иттилоот "Клуби Хизматии Бишкек", тел.: + 999 312 868980, e-mail: m@bdk.kg дар тамос 

бошед. 

 
Лоиҳа амалӣ мегардад: 

 

 
Ташкилоти Cesvi дар 

Тоҷикистон 

кӯч. Фирдавсӣ 16  

734003, Душанбе      

Тел: (+992 37) 224 67 28 

e-mail: 

tajikistan@cesvioverseas.org 

www.cesvi.eu 

 

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/tajikistan/i

ndex_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 рушти 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 берун аз 

сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди 

Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият 

бурда, ҳамасола барои рушти мамлакат тақрибан 25 

млн. евро фароҳам менамояд. 

 

 
Клуби Хизматии Бишкек 

кӯч. Чуй 245/1,          

Бишкек, Қирғизистон 

Тел: (+996 312) 89 86 80 

е-mail: office@bdk.kg 

 

 

 

 
PromoFirenze, Шӯъбаи Палатаи саноат ва савдои Флоренсии 

Виа дел Кастелло Д'Алтафронте 11, 50122 Флоренсия, Итолиё 
Тел. +39 055 267141 

e-mail: laura.tettamanti@promofirenze.it 

 www.promofirenze.it 

 

 

 
Иттифоқи Ҳунармандони Тоҷикистон 

кӯч. Айни. 15, Душанбе 

Тел: +992 (917) 034349 

e-mail: anisa.sabiri@gmail.com   

https://www.facebook.com/groups/154847428047837/  

 

 
Ассотсиатсияи Миллии Соҳибкории Хурд ва Миёнаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  (АМСХМ ҶТ) 

кӯч. Лоиқ Шерали 3, 

734003 Душанбе  

Тел:  ( + 992  44) 625 00 08 

e-mail: info@namsb.tj 

www.namsb.tj 

https://www.facebook.com/namsb.tj  
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