
ш. Душанбе, 1 апрели соли  2014 

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ  

САНАДИ CУЛҲУ СУБОТ - БАРНОМАИ ЧОРАБИНИҲОИ 

ҲАРСОЛА "ШАРИКӢ БАҲРИ СУЛҲСОЗӢ" СОЛИ 2013 

Дастгирии созмонҳои кишвар дар роҳи пешгирии мавкеъҳои 

буҳронӣ ва вокуниш дар ҳолатҳои нозук ва муташанниҷ  

Рақами нашр: EUROPEAID/IFS-RRM/135485/L/ACT/TJ 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

озмуни лоиҳаҳоро барои дастгирии чорабиниҳо дар минтақаи Вилояти 

Мухтори Кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон бо кӯмаки молиявӣ аз 

маблағҳои "Барномаи шарикӣ баҳри сулҳсозӣ" эълон мекунад.   

Ҷиҳати иштирок дар озмун довталабон метавонанд дастурамалҳои 

комилро дар сомонаҳои зерин дарёфт кунанд: 

HTTPS://WEBGATE.EC.EUROPA.EU/EUROPEAID/ONLINE-SERVICES/INDEX.CFM?DO=PUBLI.WELCOME ВА Ё 

HTTP://EEAS.EUROPA.EU/DELEGATIONS/TAJIKISTAN/INDEX_EN.HTM 

Мӯҳлати охирин барои пешниҳоди лоиҳаҳо 16 майи соли 2014 соати 16:30 

(вақти Душанбе) мебошад. 

Ҷаласа барои фаҳмондадиҳии қоидаҳои озмун рӯзи 9 апрели соли 2014 соати 

10:00  дар толори Намояндагии Иттиҳоди Аврупо (нишонӣ: Тоҷикистон, ш. 

Душанбе, кӯчаи Адҳамов, 74, телефонҳо (+992 37) 2217407, (+992 44) 600-80-90) 

доир хоҳад гашт. Фаҳмондадиҳӣ ба забони русӣ ва англисӣ анҷом дода 

мешавад.    

 

Довталабон бояд ҳатман то 8 апрели соли 2014 номи худро ба воситаи имейл 

сабт намуда барои иштирок дар ҷаласа иҷозат бигиранд. Танҳо ду нафар аз ҳар 

як созмон метавонанд дар ҷаласаи мазкур иштирок кунанд. Паёмҳоро ба 

нишонии зерин: DELEGATION-TAJIKISTAN-TENDERS@eeas.europa.eu ирсол 

намуда дар мавзӯъи онҳо лутфан "Ҷаласаи фаҳмондадиҳӣ  EuropeAid/IFS-

RRM/135485/L/ACT/TJ _ < номи созмони иштироккунанда>" ишора бикунед. 

Ном ва мансаби ду намояндаи созмоне, ки хоҳиши иштирок дорад, бояд дар 

матни паём ишора гардад. Намояндагии Иттиҳоди Аврупо ҳақ дорад то 

теъдоди ниҳоии иштирокчиёни ҷаласаро худаш муқаррар намояд. 

 

ИТТИҲОДИ АВРУПО 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm


Иттиҳоди Аврупо аз 28 кишвари узв иборат буда, донори бузургтарини дунё ба 

шумор меравад. Тоҷикистон қисмати асосии ёрии дуҷонибаро дар минтақаи Осиёи 

марказӣ барои кӯмак ба барномаҳои соҳавӣ, кӯмаки техникӣ ва грантҳо ба даст меорад 

(66 миллион Евро барои солҳои 2007-2010 ва 62 миллион Евро барои солҳои 2011-2013). 

Он ба ҳифзи иҷтимоӣ, тандурустӣ ва рушди бахши хусусӣ, ки аз ҷониби мудирияти 

молияи давлатӣ пуштибонӣ мешавад, диққати марказӣ медиҳад. Тоҷикистон инчунин 

кӯмакҳои минтақавӣ ва махсусро ба чунин бахшҳо, ба монанди мудирияти сарҳад ва 

назорати маводи мухаддир (BOMCA/CADAP), маориф (TEMPUS, Erasmus Mundus), 

таъминоти об/муҳити зист, муҳоҷират, ҳуқуқи башар ва демократия (EIDHR), 

бозигарони ғайридавлатӣ (NSA) ва рушди корхонаҳои хурд ва миёна (CA-Invest) ба 

даст меорад. Маблағи умумии кӯмаки ИА ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 ин 

ҷониб зиёда аз 550 миллион Евроро ташкил медиҳад.  

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_tg.htm  

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