
 
 

 

 

Мустаҳкам кардани иқтидори коршиносон ва мушовирони минтақавӣ 
дар соҳаи системаҳои ҳамгирошудаи идоракунӣ дар Осиёи Марказӣ 

 
 
Душанбе, 06 августи соли 2020 - Дар чорчӯбаи лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо давраи аввали 

вебинарҳо дар мавзӯи системахои ҳамгирошудаи идоракунӣ "СҲИ" дар соҳаи коркарди 
маҳсулоти кишоварзӣ баргузор гардид. Бинобар ворид намудани қоидаҳои бехатарӣ, ки бо сар 
задани пандемия ба вуҷуд омадаанд, семинарҳо дар шакли вебинарҳо бо иштироки зиёда аз 30 
коршиносон ва мушовирон гузаронида мешаванд. Дар доираи барнома инчунин боз ду 

вебинарҳои ҳафтаина, омӯзиши рӯзона, аз ҷумла имтиҳон ва татбиқи таҷрибавии донишҳои 
андӯхташударо дар як қатор корхонаҳои минтақа дар давоми соли 2021 ба нақша гирифта 
шудааст. 
 

Ҳадафи тренинги мазкур ин таҳкими иқтидори коршиносон ва мушовирони минтақавӣ 
мебошад, ки мақомоти дахлдори давлатӣ ва бахши хусусии кишварҳои Осиёи Марказиро дар 
соҳаи системаи ҳамгирошудаи идоракунии сифат намояндагӣ мекунанд.  

 

Тренингҳо аз ҷониби мақоми аккредитатсияшудаи австриягии Quality Austria гузаронида 
мешаванд, ки ташкилоти пешбар дар соҳаи системаҳои ҳамгирошудаи идоракунӣ дар асоси 
идоракунии сифат, ҳифзи муҳити зист, ҳифзи меҳнат ва амнияти саноатӣ ва инчунин 
стандартҳои саноатӣ мебошад. 

 
                  Тренингҳои мазкур аз ҷониби консортсиуми “CANDY V» бо роҳбарии ташкилоти  байналмилалии  
                  Hilfswerk International дар доираи лоиҳаи “Ҳамгироии минтақавӣ ва баландбардории  
                  иқтидори рақобатнокии КМХМ дар агробизнес ва мусоидат ба тиҷорат дар Осиёи Марказӣ”,  

                  ки аз ҷониби барномаи «Осиёи Марказӣ - Инвест V» Иттиҳоди Аврупо ва Агентии  
                  Австриягии Рушд маблағгузорӣ карда мешавад, ташкил карда шудааст.  

 

Барои маълумоти бештар, лутфан ба Сарвари намояндагии Hilfswerk International дар Осиёи 
Марказӣ, Умед Асланов, тариқи почтаи электронӣ тамос гиред: aslanov@hilfswerk.tj. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Лоиҳа амалӣ мегардад: 
Hilfswerk  International  

 

 

    

 

   

Суроға: к. Бохтар 37/1, ҳуҷраи 

907, Маркази Тиҷорат 

“Бохтар”, 734025 

Душанбе , Тоҷикистон 

Тел: (+992) 372 24 49 08 

aslanov@hilfswerk.tj  

www.hilfswerk.tj 

 

 

 

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 

De legation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

https://eeas.europa.eu/tajikistan_en  

 

 

Иттиҳоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадриҷан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ 

таи 60 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор,  

демократӣ ва рушти бардавомро бунъёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фархангӣ, 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  ба рои 

рушди мамлакат ба маблағи тақрибан 35 млн. 

евро кӯмак фароҳам менамояд. 

ВВААРРААҚҚААИИ  ИИТТТТИИЛЛООООТТӢӢ  

 

mailto:aslanov@hilfswerk.tj
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Ташкилоти байналмилалии ғайридавлатии австриягии Hilfswerk International 
дар мушорикати баробарҳуқуқ бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавии 
Осиёи Марказӣ лоиҳаи навбатии панҷумро дар чорчӯбаи барномаи ИА “Осиёи 
Марказӣ - Инвест” ба амал оварда истодааст.  

 
Тамоми ташаббусоти лоиҳаҳои ба амал оварда шудаистода дар давоми ёздаҳ соли паси ҳам 
дар гурӯҳи ягона иборат аз 9 ташкилоти минтақавӣ ва байналмилалӣ ба рушди соҳаи коркарди 
меваю сабзавот, баланд бардоштани иқтидори рақобатпазирӣ ва содироти КХМ, инчунин 

ҳамгироии Осиёи Марказӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ равона шудааст.     
 

 

ТАШКИЛОТҲОИ ШАРИК:  
 

 

АССОТСИАТСИЯИ КОРХОНАҲОИ КОРКАРДИ МЕВАЮ САБЗАВОТИ 

ҚИРҒИЗИСТОН (АККМСҚ) соли 2003 таъсис дода шуда, айни ҳол шумораи зиёди 

корхонаҳои меваю сабзавотии Қирғизистонро муттаҳид намуда, соҳаи коркарди меваю 
сабзавот ва соҳибкоронро ба воситаи таъмин намудани фазои мусоид барои тиҷорат 

ва рушди бозори маҳсулоти коркардшуда рушд медиҳад. Иттиҳоди шахсони ҳуқуқӣ 
«Ассотсиатсияи корхонаҳои меваю сабзавот» ташкилоти ғайридавлатӣ, ғайритиҷоратӣ мебошад, ки 

дар асоси ихтиёрӣ ва ягонагии фикру ақидаҳои шахсони ҳуқуқӣ - истеҳсолкунандагон ва 

коркардкунандагони маҳсулотҳои кишоварзиро муттаҳид месозад.  

 

 
МАРКАЗИ ИДОРАКУНИИ СИФАТ– (МИС) ташкилоти ҷамъиятии 

машваратиест, ки созмони касбии мутахассисон дар соҳаи ҷорӣ намудани низоми 
пешқадами идоракунии сифат мебошад. Фаъолияти он ба такомули усулҳои 

идоракунӣ равона карда шудааст. Аз соли 2012 ташкилот барои рушди устувори 

иқтисодиёти Тоҷикистон ба воситаи таҳқими иқтидори ташкилотӣ ва 

институтсионалии истеҳсолкунандагони ватанӣ ба воситаи барномаҳои таълимӣ ва 

хизматрасониҳои машваратӣ, фаъолият менамояд. 
 

 

 
ИТТИФОҚИ МУШОВИРОНИ КАСБИИ ТОҶИКИСТОН (ИМКТ) - ташкилоти 

ғайритиҷоратӣ мебошад, ки мушовирони касбиро бо мақсади баланд бардоштани 

самаранокӣ ва самарабахшии хидматҳои машваратӣ, баланд бардоштани сатҳи 
рушди касбии мушовирон ва таъмини хизматрасониҳои босифат ба мақомоти 

давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, бизнес ва умуман ҷомеа муттаҳид мекунад. 

ИМKT соли 2010 таъсис ёфтааст. Ташкилот дорои таҷриба дар масъалаҳои 

марбут ба: таҳияи ислоҳоти рушди иқтисодӣ бо истифода ва татбиқи таҷрибаҳои беҳтарини 

байналмилалӣ; таҳлили ҳуқуқии ҳуҷҷатҳо, таҳияи хулосаҳои ҳуқуқӣ, таҳияи тавсияҳо ва таҳияи 
санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар бисёр соҳаҳои иқтисодиёт; мониторинги қонунгузорӣ ва пайгирии 

тағйирот дар заминаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон; мусоидат ба кори гурӯҳҳои корӣ оид ба 

такмили қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи муҳити соҳибкорӣ, фазои сармоягузорӣ ва 

рушди бахши хусусӣ, инчунин содда кардани расмиёти савдо ва лоббигарӣ ба манфиатҳои бахши 

хусусӣ. 
 

 
ИАҲ «АССОТСИАТСИЯИ САНОАТИ ШАКАР,  ХӮРОКВОРӢ ВА КОРКАРДИ 

ҚАЗОҚИСТОН» (АСШХКҚ) - ташкилоти ғайритиҷоратӣ мебошад, ки соли 2012 

таъсис ёфтааст ва истеҳсолкунандагони пешбари қанди сафед дар Қазоқистон, 

инчунин истеҳсолкунандагон ва коркардкунандагони меваю сабзавотро муттаҳид 
мекунад. Ҳадафи Ассотсиатсия дастгирӣ ва пешрафти рушди корхонаҳо дар соҳаи 

саноати хӯрокворӣ ва коркарди Ҷумҳурии Қазоқистон, иштирок дар қабули қонун ва таҳкими 

робитаҳои корӣ бо шарикони хориҷӣ мебошад. 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
REDD Фаронса - Ширкати REDD, ки моҳи январи соли 2016 таъсис ёфтааст,  

ширкати фаронсавӣ ва бахши REDD SAS дар Швейтсария ҷойгир шудааст. 
REDD ба иштирокчиёни занҷираи арзиш ва таҳиягарони сиёсат дар қабули 

стратегияҳои инноватсионӣ, ки ҷавобгӯи ниёзҳои нав ва ташвишҳои 

истеъмолкунандагон мебошад, ҳамроҳӣ мекунад. REDD SAS инчунин дар баланд 

бардоштани маърифат ва паҳн намудани иттилоот дар бораи системаҳои хӯрокворӣ байни 

истеъмолкунандагон, шаҳрвандон, калонсолон ва кӯдакон фаъолият мебарад. Дониш ва малакаи 

коршиносони REDD SAS, ки дар натиҷаи иштироки мо дар кӯмаки техникӣ ва лоиҳаҳои таҳқиқотӣ 
ба даст оварда шудаанд, бевосита ба модулҳои таълимии мо мегузаранд ва баръакс занҷири 

интиқоли динамикиро эҷод мекунанд. REDD дар бисёр минтақаҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар Осиёи Ҷанубу 

Шарқӣ, Балкан ва Кавказ фаъолона кор мебарад. 

 

 
КЛАСТЕРИ КИШОВАРЗИИ АВСТРИЯГӢ (ККА) - соли 1999 таъсис 

ёфтааст ва аз ҳама навовартарин таъминкунандагони технологияҳои 

кишоварзӣ ва хӯроквории австриягӣ, инчунин ташкилотҳои чорводориро 

намояндагӣ мекунад. Кластери содирот аз ҷониби Вазорати кишоварзӣ, 

минтақаҳо ва туризми Австрия ва Палатаи Федералии тиҷорати Австрия дастгирӣ карда 
мешавад. ККА - БИЗНЕСИ КИШОВАРЗИИ УСТУВОРРО ифода мекунад. Доираи хизматрасонӣ аз 

машваратдиҳӣ, банақшагирии конmсептуалӣ ва таҳияи лоиҳаҳо то навсозии лоиҳаҳои мавҷуда ва 

татбиқи лоиҳаҳои нави «зери калид» -ро фаро мегирад. 

 

 
QUALITY AUSTRIA - шахси пешбари австриягӣ оид ба системаи 

ҳамгирошудаи менеҷмент дар заминаи идоракунии сифат, ҳифзи муҳити 

зист ва ҳифзи меҳнат ва амнияти саноатӣ, инчунин дар мавзӯи " Сифат 

дар соҳибкорӣ" мебошад. Ба туфайли муносибати ҳамаҷониба  мо 

"сифат"-ро ҳамчун мафҳуми ҳамгирошуда қабул мекунем. Ҳамчун як созмони байналмилалӣ, ки 

фаъолият мебарад, мо тақрибан дар 30 кишвар  муштариёни худро ҳамроҳӣ мекунем. Барои мо, 
сертификатсия - ин  роҳи дастгирӣ ба корхонаҳо дар ба даст овардани мақсадҳо ва иҷро кардани 

талаботҳои гуногун мебошад. Соҳаҳои асосии мо - ин сертификатсияи системаҳо ва маҳсулот, 

таълим ва сертификатсияи шахсӣ, ташкили ҷоизаи Австрия барои дастовардҳо дар соҳаи сифат ва 

инчунин чорабиниҳои соҳибкорӣ мебошанд. QUALITY AUSTRIA дорои соҳаи васеи аккредитатсия дар  

системаҳои идоракунии Австрия мебошад. Мо аз ҷониби Вазорати федералӣ оид ба масъалаҳои 
рақамӣ ва иқтисодӣ (BMDW) дар соҳаи системаи идоракунӣ тибқи ISO/IEC 17021-1, 

сертификатсияи шахсон мувофиқи ISO/IEC 17024 ва сертификатсияи маҳсулот тибқи ISO/IEC 

17065 аккредитатсия шудаем. Аудиторҳо, омўзгорони мо, баҳогузорон  ва коршиносони техникӣ 

таҷрибаи васеи амалӣ доранд, инчунин соҳиби дониш дар соҳаи саноат ва стандартҳо мебошанд. 

 

 
 

 

 
 

 


