
 
 

 
 

Барномаи Иттиҳоди Аврупо Осиёи Миёна Инвест III 

Муттаҳиднамоӣ ва мустаҳкамкунии ассотсиатсияҳои туризми дар ҷомеа асосёфтаи Осиёи Миёна 

Мӯҳлати пешакии амалинамоӣ: 1 январи с.2014 – 31 декабри с.2015 

Макон: Тоҷикистон ва Қирғизистон 

Буҷет: 576102 Евро. Саҳми ИА – 489687 Евро   

 

Конфронси «Туризми дар ҷомеа асосефта дар Осиеи Марказӣ:  

Пешбарандагони эҳтимолӣ барои рушди минтақавӣ ва ҳамгироӣ»   

Конфронси байналмиллалии «Имкониятҳои туризми Роҳи Абрешим дар Тоҷикистон» 

баррасии масъалаи беҳтаршавии шароитҳои соҳибкорӣ дар соҳаи туризми  

дар ҷомеа асосефта ва ташаббусҳои пешгирифта дар кишвар 

 

Таърихи 16-уми октябри соли 2015 дар Душанбе конфронси «Туризми дар ҷомеа асосефта дар Осиеи 

Марказӣ: Пешбарандагони эҳтимолӣ барои рушди минтақавӣ ва ҳамгироӣ» аз соати 9:00 то 17:00 дар 

меҳмонхонаи «Серена» баргузор мегардад. 

 

Бо саҳмгузории Иттиҳоди Аврупо дар доираи барномаи Осиеи Миена Инвест III, конфронс аз ҷониби  

ташкилоти АКТЕД барпо карда мешавад ва он яке аз чорабиниҳои ниҳоии лоиҳаи АКТЕД «Ягонакунӣ ва 

мустаҳкамкунии Ассотсиатсияҳои туризми дар ҷомеа асосефта дар Осиёи Марказӣ» мебошад. Чорабинии 

мазкур бо иштироки агентии Созмони ҷаҳонии сайёҳии СММ, Дафтари САҲА дар Тоҷикистон, CESVI ва 

ташкилотҳои дигари Тоҷикистон ва Осиёи Миёна, дар ҳамкорӣ бо Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад. Ҳадафи конфронс ин ҷамъоварии ҷонибҳои 

манфиатдор аз бахшҳои туризми давлатӣ ва хусусӣ ва баррасии самтҳои эҳтимолии рушди туризми дар 

ҷомеа асосефта ба воситаи мусоидат намудани ҳамгироии минтақавӣ дар сатҳи Осиёи Марказӣ, ва пешбарӣ 

намудани ҳамкорӣ бо ташаббусҳои соҳибкории байнисоҳавӣ мебошад. 

 

 Ғайр аз муаррифӣ намудани дастовардҳои чорабиниҳои аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ шуда, 

конфронс диққати махсусро ба се мавзӯъҳои асосӣ: сифати хизматрасониҳои туризми дар ҷомеа асосефта, 

ҳамкорӣ дар байни Ассотсиатсияҳои туризми дар ҷомеа асосефта ва операторони сайеҳи дар сатҳи дохилӣ 

ва минтақавӣ, ва якҷояшавӣ бо бахши ҳунармандӣ дар минтақа равон менамояд.  

 

Дар конфронс намояндагони мақомоти дахлдори давлатии сайёҳӣ, соҳибкорон, ташкилотҳои сайёҳӣ, 

корпусҳои дипломатӣ, инчунин коршиносони ватаниву байналмилалии соҳаи  саноати сайёҳӣ  иштирок 

хоханд кард. 
Лоиҳа аз тарафи   

амалӣ мегардад 

 

Сурога:  

Куч. Достоевский 7, 

Душанбе, Точикистон 

 

Тел: (+992) 372246422 

dushanbe@acted.org 

http://www.acted.org 

 

Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблаггузори мешавад 

  

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар 

Чумҳурии Точикистон 

куч. Адхамов 74 

734013 Душанбе, Чумҳурии 

Точикистон 

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/tajikist

an/index_ru.htm  

 

Иттиҳоди Аврупо аз 28 давлат-аъзо иборат аст, ки 

тасмим гирифтаанд мунтаззам дониш, манбаҳо ва ҳаёти 

худро муттахид созанд. Якҷоя, муддати 50 соли 

вусъатдихи, онҳо минтакаи устувори, демократия ва 

рушди мустахкамро бунёд намуда, дигаргунии 

маданиятҳоро нигох доштанд,тахаммул нишон дода, 

озодии шахсиятро кафолат медиханд. Иттиҳоди Аврупо 

омода аст, дастовариҳо ва сарватҳои худро бо дигар 

давлатхо ва халкҳои берун аз худуди худ таксим намоянд. 

Бо ин максад, Иттиҳоди Аврупо фаъолиятарро дар 

Тоҷикистон аз соли 1992 амали намуда, барои рушду 

равнаки кишвар ҳамасола тахминан 25 миллионов евро 

сарф менамояд.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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