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ШАРОИТИ УЗВИЯТ БА ОН 

16-уми апрели соли 2012, шаҳри Душанбе  
 

 ПУШТИБОНӢ АЗ ТАЛОШҲОИ ТОҶИКИСТОН ҶИҲАТИ УЗВИЯТ БА СҶТ  

 

Манфиатцо ва чолишцо аз узвият дар Созмони ҷацонии тиҷорат (СҶТ), ва цамчунин, таҷрибаи 

кишварцои дигар аз раванди гуфтушунидцо ва узвият дар ин созмони ҷацонк дар маркази 

таваҷҷӯци як цамоиши байнулмилалк дар шацри Душанбе хоцад буд.  
 

Ҳамоиши «Узвият дар СҶТ ва пайомадцои он барои тиҷорат – таҷрибаи кишварцои дигар» рӯзи 

17-уми апрели соли ҷорк дар бинои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумцурии Тоҷикистон 

баргузор мешавад. Ҳамоиши мазкур чорабинии нахустин ва муаррифгари лоицаи тозатасдиқи 

«Иҷрои талаботи СҶТ ва огоции доирацои тиҷоратк аз шароити узвият ба он» мебошад. Лоицаи 

мазкур аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешавад ва 

онро Маркази байнулмилалии тиҷорат дар цамкорк бо Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ, 

Палатаи савдо ва саноати кишвар, иттицодияцои тиҷоратк ва ширкатцои ироагари хадамот амалк 

менамояд.   
 

Лоицаи мазкур бахше аз Барномаи СЕКО оид ба цамкории тиҷоратк дар Тоҷикистон буда, мусоидат 

ба иҷрои ислоцоти маҷмӯък дар ин кишвар ҷицати узвият дар СҶТ-ро цадаф қарор додааст. Лоица аз 

ислоцот дар соцацои саноати кишоварзк, нассоҷк, ироаи хадамоти моливу мухобиротк ва нақлижтиву 

энержк пуштибонк мекунад. 
 

Нахустин чорабинк дар чацорчӯбаи ин лоица намояндагони ницодцои марбутаи давлатк, СЕКО, СҶТ, 

МБТ, созмонцои дигари байнулмилалк ва социбкорони тоҷик, дар маҷмӯъ, бештар аз 60 нафарро 

гирди цам меоварад. Шариф Рацимзода, вазири рушди иқтисод ва савдои ҶТ, Саидрацмон Назриев, 

муовини вазири рушди иқтисод ва савдои ҶТ, Лариса Кислякова, муовини раиси Палатаи савдо ва 

саноати ҶТ, Завқиҷон Завқиев, дабири Шӯрои мушовара оид ба бецсозии фазои сармоягузории назди 

раисҷумцури ҶТ, Зайд Саидов, раиси Иттицодияи истецсолкунандагон ва социбкорони Тоҷикистон, 

Некрой Забиров, рацбари Шӯрои цамоцангсозии иттицодияцои тиҷоратк ва созмонцои 

ғайрицукуматии кишвар, Матлуба Ӯлҷабоева, раиси Иттицодияи миллии социбкории хурд ва мижнаи 

ҶТ, цамчунин, намояндагони Идораи швейтсарк оид ба цамкорк дар Тоҷикистон, СҶТ ва МБТ дар 

цамоиш суханронк хоцанд кард. 

Шариф Рацимзода, вазири рушди иқтисод ва савдои ҶТ, мегӯяд: «Узвият дар СҶТ дастрасии амн ва 

пешгӯипазирро ба бозорцо таъмин мекунад ва ин дастраск ба бозорцо зери парчами иҷроиши цатмии 

талаботи цуқуқии танзимкунандаи тиҷорати байнулмилалк сурат мегирад. Тавоноии бахши хусуск барои 

истифода аз имконоте, ки чунин низом медицад, дар бисжр мавридцо, аз иҷроиши ислоцоти дохилк аз ҷониби 

цукумат бо ризоияти якдилонаи цамаи ҷонибцои манфиатдор вобаста аст. Ҳукумат бояд шароитеро барои 

социбкорк фароцам биоварад, ки сармояи хусуск ба иқтисоди дохилк ҷалб гардад». 
 

Жан-Себастян Рур, мутахассиси аршади шӯъбаи сижсати тиҷоратк дар Маркази байнулмилалии 

тиҷорат, мегӯяд, “бидуни шубца, узвият дар СҶТ цукуматро муваззаф мегардонад, то ислоцоти дохилиро ба 

анҷом бирасонад. Ҳамчунин, ба хубк маълум аст, ки барои тезонидани раванди узвияти Тоҷикистон ба СҶТ, 

пешравицо дар самти ислоцот дар соцаи ироаи хадамот ацаммияти аввалиндараҷа доранд, цам аз нигоци 

гуфтушунидцои чандҷониба (қоидацо) ва цам аз нигоци гуфтушунидцои дуҷониба (дастраск ба бозор)”.  
 

Ҳукумати  

Ҷумцурии Тоҷикистон 



Манфиатцо ва чолишцои эцтимолк аз узвият дар СҶТ, асосцои фаъолияти ин созмон, чигунагии 

гуфтушунидцо ҷицати узвият дар созмон, раванди феълии гуфтушунидцои Тоҷикистон ҷицати узвият 

дар СҶТ, дастраск ба бозори хадамот, таҷрибаи кишварцои дигар ва мавзӯъцои дигар дар цамоиши 

мазкур барраск мегарданд. 

 
Созмони ҷаҳонии тиҷорат (СҶТ) як созмони байнулмилалӣ буда, қоидаҳои тиҷорат миёни кишварҳоро 
танзим мекунад, то ба ин васила ба истеҳсолкунандагон, ироагарони хадамот, содиркунандаҳо ва 
воридкунандаҳо дар тиҷораташон мусоидат кунад. Дар ҳоли ҳозир, 153 кишвар узви СҶТ мебошанд ва 
гуфтушунидҳои 4 кишвари дигар, аз ҷумла, Русия, бо муваффақият анҷом пазируфтаву, онҳо мунтазири 
тасдиқи узвияти худ мебошанд. Боз 22 кишвар, аз ҷумла Тоҷикистон, дархости узвият ба СҶТ кардаанд ва 
дархости онҳо дар марҳилаҳои гуногуни баррасӣ қарор дорад. 
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