
 
 

 
 

Беҳтаргардонии муҳити бизнес барои рушди соҳибкории 

занон дар Тоҷикистон  

Хуҷанд, 17 марти соли 2015 – Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо (ИА) «Васеъгардонии ҳуқуқҳо ва имкониятҳои 

иқтисодии занони Точикистон (TWEET)» азназаргузаронии фосилавии рафти татбиқи лоиҳаро дар 

бинои Бизнес–Инкубатори (БИ) Ассотсиатсияи миллии занони соҳибкори Тоҷикистон (АМЗСТ) доир 

намуд. Дастаи лоиҳа фаъолият ва дастовардҳои лоиҳаро дар соли аввали фаъолияти он ҷамъбаст намуда¸ 

онро бо намояндагони ИА ва GIZ мавриди муҳокима қарор дод. 

Лоиҳаи мазкур дар давоми сол бомуваффақият инкишоф ёфт ва дар самти комёб гардидан ба натиҷаҳои 

ба нақшаи гирифташудаи лоиҳа ҳаракат менамояд. 

Дар доираи барномаи баландбардории иқтидори АМЗСТ, чор тренинг барои кормандон оид ба мавзӯҳои 

дахлдор гузаронида шуд, ки баъди онҳо АМЗСТ раванди тағир додани сиёсати аъзогиро ташаббус 

намуда, кори ташкилиро дар самти эдвокаси ба роҳ монд. Бо дастгирии мушовирони берунӣ якчанд 

корҳои таҳқиқотӣ оид ба масъалаҳои гендерӣ гузаронида шуд.  

АМЗСТ дар ин давра барномаи амалиётро тартиб дода, шабакаро барои пешниҳоди таклифҳои худ ба 

муассисаҳои давлатӣ, ҷамъият ва ВАО оиди беҳтаргардонии бизнес иқлим барои рушди соҳибкории 

занон ба роҳ монд.  

Ҳодисаҳои асосии лоиҳа дар соли аввал ин татбиқи ташкили Бизнес симпозиуми занони Осиёи Марказӣ 

ва Афғонистон, инчунин ташкил ва баргузории озмуни ҷумҳуриявии «Бонуи соҳибкори сол Ҷоизаи 

«Фараҳ 2014» гардид. Дар чорабиниҳои мазкур Ассотсиатсияи занҳои соҳибкори Осиёи Марказӣ ва 

Афғонистон иштирок намуд, ки дар навбати худ оиди малакаи худ бобати рушди соҳикбории занон дар 

минтақа маълумот доданд. 

Лоиҳаи "Васеъгардонии ҳуқуқҳо ва имкониятҳои иқтисодии занони Точикистон (TWEET)", аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо дар доираи Барномаи «Сармояҳо дар Осиёи Марказӣ» маблағгузорӣ мешавад. Лоиҳа 

ба беҳтаргардонии бизнес – муҳити муасаиcсаҳои хурду миёна дар Тоҷикистон, ки занон роҳбарӣ 

менамоянд, нигаронида шудааст. 

Барои маълумоти иловагӣ, лутфан тамос гиред бо: Малика Мирзобаҳодурова, АМЗСТ, Ҳамоҳангсози 

лоиҳа, (992 92) 775 40-08, mirzobakhodurova@mail.ru  

 
 

Лоиҳа амалӣ мегардад: 
Ассотсиатсияи Миллии заніои 
соіибкори Тожикистон дар 

іамкори бо с sequa, LBWA ва 

BWASK    

 

    

Суроға:  АМЗСТ, 735700, 

Љумњурии Тољикистон, 

ш. Хуљанд, 17 мкр, х.2 
 

Тел: (83422) 4-23-53 

 

 

 

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/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 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. 

 

 
 

 

LIETIŠĶO SIEVIEŠU APVIENĪBA             

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  
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