
 
 

Омӯзиши таълимӣ «Талаботҳо ва асосҳои таъмини бехатарии истеҳсоли 
маҳсулоти кишоварзӣ дар асоси стандарти байналмилалии Global GAP» 

 
Аз 3 то 8-уми апрели соли 2017 дар маркази таълимии ТҒТМ «TES- Групп», шаҳри Ош, 
Ҷумҳурии Қирғизистон марҳилаи аввали омӯзиши таълимӣ гузаронида мешавад, ки ба 
талаботҳо ва асосҳои бехатарии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар асоси стандарти Global 
GAP бахшида шудааст (Таҷрибаи дахлдори кишоварзӣ). 
 
Умуман, дар соли 2017 гузаронидани на камтар аз се марҳила, ки аз 18 рӯзи таълимӣ иборат аст, 
ба нақша гирифта шудааст, ки пас аз гузаштани таълимот иштирокчиён барои гирифтани 
мақоми аудитори дохилӣ, мувофиқи талаботҳои стандарти Global GAP, имтиҳон месупоранд.   
 
Мақсади асосии ин ташаббус омода намудани идоракунандагони бехатарии озуқаворӣ (мақоми 
аудитори дохилӣ) дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти меваю сабзавот дар Қирғизистон ва 
Тоҷикистон мебошад.    
 
Дар дурнамои кӯтоҳмуддат ин омӯзиш ба намояндагони омӯзонидашудаи ташкилотҳои 
пешбурди тиҷорат имконият медиҳад, ки ба баланд бардоштани бехатарии озуқаворӣ 
таъминоти минтақавии маҳсулоти меваю сабзавоти тару тоза  ба бозорҳои дохилӣ ва беруна 
мусоидат намоянд. 
  
Омӯзиши таълимӣ аз ҷониби ташкилоти байналмилалии ғайридавлатии австриягии Hilfswerk 
Austria International дар чорчубаи лоиҳаи “Барномаи мукаммалгаштаи дастгирии 
ташкилотҳои миёнаравони бизнес дар Осиёи Марказӣ – хизматрасониҳои 
махсусгардонидашуда ва маҷмӯии КХМ дар соҳаи коркард – CANDY - IV” ки, аз ҷониби 
барномаи Иттиҳоди Аврупо ”Осиёи Марказӣ – Инвест IV” маблағгузорӣ шуда истодааст дар 
якҷоягӣ бо Лоиҳаи минтақавии БРСММ “Аврупои Фарроҳ: Мусоидат ба савдо дар 
Осиёи Маркази”, ки аз ҷониби Ҳукумати Финландия маблағгузорӣ шуда истодааст, 
ташкил карда мешавад.  
Барои маълумоти иловагӣ ва иштирок, лутфан, ба почтаҳои электронии зерин тамос гиред: 
gulsara.mamadjonova@undp.org; zarnigor.makhmudova@gmail.com . 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Лоиҳа амалӣ мегардад: 
Hilfswerk Austria International  

 
 
    
 
   
 

 
Суроға: к. Лоик Шерали 3, 
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 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://www.deltjk.ec.europa.eu 
 

 
Иттиҳоди Аврупо аз 28 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 барои 
рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. 
евро кӯмак фароҳам менамояд. 

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢӢ  
 



 
  
 
 
 

 
 
 

 
Лоиҳаи БРСММ “Аврупои Фарроҳ: Мусоидат ба савдо дар Осиёи Маркази” бо мақсади 
коҳиши сатҳи камбизоатӣ ва баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум тавассути ташвиқи 
тиҷорат ва афзоиши рақобат рушди фарогир ва талошҳои миллиро дастгирӣ мекунад. Мақсади 
фарогирандаи Лоиҳа ин мусоидат ба рушди инсонӣ бо ёрии тиҷорат ва ҳамзамон таваҷҷӯҳи хоса 
нисбат ба масъалаҳои байнисоҳавӣ аз қабили баробарии гендерӣ, муҳовизати ҳуқуқи гурӯҳҳои 
осебпазири ҷомеа ва устувории экологӣ мебошад. (Лоиҳа дар Тоҷикистон, Киргизистон ва 
Узбекистон амал мегардад). 
БРСММ бо намояндагони тамоми табақаҳои ҷомеа ҳамкорӣ намуда, ба эъмори давлатдории 
кишварҳо мусоидат менамояд, то ки онҳо тавонанд зидди бӯҳрон истодагарӣ кунанд ва тавассути 
таҳкими рушд баланд бардоштани сифати зиндагии ҳар як фардро таъмин намоянд. Тариқи 
фаъолият дар маҳалҳо – дар 177 кишвари олам мо назари ҷаҳонӣ ва қарорҳои хоса тавсия 
медиҳем, ки ҷиҳати таъмини ҳаёти бештар комилҳуқуқи одамон ва таҳкими устувории давлатҳо 
мусоидат менамоянд. www.undp.org 

 
Ташкилоти байналмиллалии ғайридавлатии австриягии Hilfswerk Austria International дар 
мушорикати баробарҳуқуқи ташкилотҳои минтақавии Осиёи Марказӣ лоиҳаи чорум дар чорчӯбаи 
барномаи ИА “Осиёи Марказӣ - Инвест” ба амал оварда истодааст.  
 
Тамоми ташаббусоти лоиҳаҳои ба амал оварда шудаистода дар давоми 8 соли паси ҳам дар гурӯҳи 
ягона иборат аз 9 ташкилоти минтақавӣ ва байналмиллалӣ ба рушди сектори коркарди меваю 
сабзавот, баланд бардоштани иқтидори рақобатпазирӣ ва содироти КХМ, инчунин ҳамгироии 
Осиёи Марказӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ равона шудааст.     
 

 
ТАШКИЛОТҲОИ ШАРИК:  
 
АЗИТ (Ассотсиатсияи зиёиёни илмӣ- техникии Тоҷикистон) – ташкилоти ғайридавлантӣ ва ташкилоти 
ҷамъиятии ғайритиҷоратӣ, ки соли 1995 таъсис дода шудааст, ба рушди ислоҳотҳои демократӣ ва кам 
кардани масъалаҳои камбизоатии одамон дар ҶТ ба воситаи истифодаи самараноки иқтидори зиёиёни 
илмию техникӣ ва мустаҳкам намудани нақши сохтори ғайритиҷоратӣ бо роҳи татбиқи барномаҳои 
иҷтимоӣ, ахборотӣ, ҳамоҳангсозӣ, таълимӣ, машваратӣ ва барномаҳои рушд мусоидат менамояд. 
http://www.asti.tj . 
 
 
ИМКХМ (Иттиҳоди миллии корхонаҳои хурд ва миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон) – сентябри соли 1993 
бақайд гирифташуда ташкилоти ғайритиҷоратии аъзоӣ мебошад, ки сохторҳои соҳибкоронро ихтиёр ва 
майлу рағбатҳои доираи васеъ доштаи Тоҷикистонро муттаҳид менамояд. Фаъолияти асосӣ: ҳамоя ва 
пеш бурдани мақсадҳои соҳибкорон, хизматҳои машваратӣ, усулӣ, таълимӣ ва ахбороти барои соҳибкорон 
http://www.namsb.tj .   
 
Маркази МТМ (TES Низоми омӯзиш ва тамдид) – ташкилоти ғайридавлатии Қирғизистон мебошад, 
ки мақсади асосиаш баланд бардоштани даромади аҳолӣ, ки фаъолитяи кишоварзиро пеш мебаранд, ба 
воситаи таълим ва додани машварати  баландсифат ва ба роҳ мондани муносибатҳои корӣ мебошад. 
Маркази TES –соли 1999 аз ҷониби GTZ/AFC дар якҷоягӣ бо Донишгоҳи Давлатии Ош таъсис карда шуда 
буд ва фаъолияташро саро сари Қирғизистон пеш мебарад. 
 
 
 
 



 
 
ИҶМСХҚ (Иттиҳоди ҷамъиятии муассисаҳои саноати хуроквории Қирғизистон)  соли 2003 таъсис карда 
шуда айни ҳол шумораи зиёди корхонаҳои меваю сабзавотии Қирғизистонро муттаҳид менамояд ва соҳаи 
коркарди меваю сабзавот ва соҳибкоронро ба воситаи таъмин намудани фазои мусоид барои тиҷорат ва 
рушди бозори маҳсулоти коркардшуда рушд медиҳад. Иттиҳоди шасони ҳуқуқӣ «Иттиҳоди муассисаҳои 
меваю сабзавот» ташкилоти ғайридавлатӣ, ғайритиҷоратӣ мебошад, ки дар асоси ихтиёрӣ ва ягонагии 
фикру ақидаҳои шахсони ҳуқуқии истеҳсолкунандагон ва коркардкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ 
муттаҳид месозад.  
 

ИҶ “НЕКСИГОЛ МУШОВИР” – ташкилоти ҷамъиятии ғайритиҷорати буда, мақсади асосиаш 
мусоидат намудан ба рушди соҳаи кишоварзии Тоҷикистон ва паст шудани камбизоатӣ дар деҳоти 
Тоҷикистон бо роҳи баланд бардоштани даромади устувори деҳқонон аст. Аз соли 2009 инҷониб 
ташкилот кӯшиш ба харҷ дода истодааст, ки ҳамаи алоқамандони соҳаи кишоварзӣ дастрасӣ ба 
иттилооти илмӣ-техникӣ ва бозорӣ дошта бошанд, рӯҳияи истеҳсолкунандагони кишоварзӣ ба 
истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ равона шуда бошад ба воситаи мусоидат баҳри азхудкунии 
навгониҳо ва таҷрибаи истеҳсоли пешрафта мебошанд. www.agroinform.tj 
 
ИҶ «АгроЛид» - ширкати пешқадами машваратӣ дар соҳаи кишоварзӣ, ки ба вазъи иқтисодии 
иштирокчиёни бизнеси кишоварзӣ ба воситаи бунёд ва рушди Занҷири арзиши иловашуда (ЗАИ) 
мувофиқи  усулҳои иқтисодиёти сабз ва мутобиқат ба дигаргуниҳои иқлим мусоидат менамояд.   
Ҳадафи Иттиҳодияи ҷамъиятии «АгроЛид» ин мусоидат намудан ба рушди устувори соҳаи 
кишоварзӣ ба воситаи баланд бардоштани иқтидори иштирокчиёни бизнеси кишоварзӣ дар Осиёи 
Марказӣ ба воситаи пешниҳоди хизматрасониҳои машваратию таълимӣ ва хизматрасониҳои 
тадқиқоти маркетингӣ (бозоршиносӣ) мебошад.   www.agrolead.org 
 
 
ИҶ “МАРКАЗИ ИДОРАКУНИИ СИФАТ” – ташкилоти ҷамъиятии машваратиест, ки созмони 
касбии мутахассисони соҳаи ҷорӣ намудани низоми пешқадами идораи сифат мебошад, ки фаъолияти 
он ба такомули усулҳои идора равона карда шудааст ва дар натиҷа ин сифати хизматҳое, ки аз 
ҷониби он пешниҳод карда мешаванд. Аз соли 2012 ташкилот барои рушди устувори иқтисодиёти 
Тоҷикистон ба воситаи таҳқими иқтидори ташкилӣ ва институтсионалии истеҳсолкунандагони 
ватанӣ ба воситаи барномаҳои таълимӣ ва хизматрасониҳои машваратӣ, фаъолият менамояд. 
www.qmc.tj    
 
WIFI – Донишкадаи мусоидат намудан ба иқтисодиёт  (WIFI) яке аз калонтарин донишкадаи 
таълими касбӣ ва баланд бардоштани тахассус дар Австрия мебошад, ҳамасола иштирокчиёни он 
тақрибан 300 000 нафарро ташкил медиҳад.   Донишкада аъзои Палатаи иқтисодӣ мебошад, 
ҳамкории  наздик бо ширкатҳо дорад, барномаҳои таълимиро вобаста ба талаботи ширкатҳое, ки 
ниёз ба кардҳои баландихтисос доранд, тартиб медиҳад. Зиёда аз 20 сол Донишкада дар бозорҳои 
байналмилалӣ фаъолият менамояд ва аз шабакаи шарикӣ дар Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ бо мақсади 
қонеъ намудани талаботи афзуншудаистода нисбат ба барномаҳои таълимӣ ва барномаҳои баланд 
бардоштани тахассус истифода менамояд.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


