
 

 
 

ИҶРОИ ТАЛАБОТИ СҶТ ВА ОГОҲИИ ДОИРАҲОИ ТИҶОРАТӢ АЗ 
ШАРОИТИ УЗВИЯТ БА ОН 

22-юми майи соли 2012, шаҳри Душанбе  
 

 МАНФИАТИ БЕШТАР АЗ УЗВИЯТ ДАР СҶТ: БАРНОМАИ ОМӮЗИШӢ БАРОИ ДОИРАҲОИ 
ТИҶОРАТӢ 

 

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

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

таваҷҷӯци як давраи омӯзишии якунимрӯза дар шацри Душанбе хоцад буд.  
 

Давраи омӯзишк бо унвони «Даржфти манфиати бештар аз узвият дар СҶТ – таҷрибаи 

кишварцои дигар» рӯзцои 22 ва 23-юми майи соли равон дар бинои Вазорати рушди иқтисод ва 

савдои Ҷумцурии Тоҷикистон баргузор мешавад. Давраи омӯзишии мазкур дар чацорчӯбаи лоицаи 

тозатасдиқи «Иҷрои талаботи СҶТ ва огоции доирацои тиҷоратк аз шароити узвият ба он» баргузор 

мегардад.  
 

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. 

Намояндагони ницодцои марбутаи давлатк, СЕКО, СҶТ, МБТ, созмонцои дигари байнулмилалк ва 

социбкорони тоҷик, имрӯз ва фардо ҷамъ меоянд, то низоми тиҷорати хидматрасоницо дар 

чацорчӯбаи СҶТ ва нақши хидматрасоницо дар раванди узвият ба ин созмон, цамчунин, таҷрибаи 

кишварцое, ки ба тозагк узви ин созмон гардидаанд дар иртибот ба хидматрасоницои фавқуззикрро 

барраск намоянд. Бону Светлана Зайтсева аз Вазорати рушди иқтисод ва савдои Укроин ба 

ширкатдорон аз таҷрибаи узвияти кишвари худ дар СҶТ сухан хоцад кард.  

Ҷаноби Ориф Ҳусайн, мушовири аршдаи МБТ оид ба узвият дар СҶТ ва собиқ мудири шӯъбаи узвият 

дар СҶТ, иштирокдорони давраи омӯзиширо бо мӯцтавои муколамаи давлат ва ҷомеа, тарғиби 

тиҷорат, таҷрибаи кишварцои дигар дар ин росто ва гуфтушунидцои марбут ба сижсати тиҷорк шинос 

хоцад кард. Ҷаноби Ҳусанй мегӯяд, «тавоноии бахши хусусӣ барои истифода аз имконоте, ки чунин низом 

медицад, дар бисжр мавридцо, аз иҷроиши ислоцоти дохилӣ аз ҷониби цукумат бо ризоияти якдилонаи цамаи 

ҷонибцои манфиатдор вобаста аст. Ҳукумат бояд шароитеро барои социбкорӣ фароцам биоварад, ки сармояи 

хусусӣ ба иқтисоди дохилӣ 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 хубӣ 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 (дастрасӣ ба бозор)”.  
 

Дастраск ба хидматрасоницои зерсохтории рақобатпазир, ба мисли мухобирот, энержк ва нақлижт, 

машваратцои давлат ва ҷомеа дар самти узвият дар СҶТ, муваззафоти хидматрасонк низ дар фецрасти 

мавзӯъцои давраи омӯзишии мазкур мебошанд.  

Ҳукумати  

Ҷумцурии Тоҷикистон 



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, 155 кишвар узви СҶТ мебошанд ва 
гуфтушунидҳои 2 кишвари дигар, 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. 
 

Барои маълумоти бештар: 

Саидмӯъмин Камолов,  

Рацбари миллии барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», 

Маркази байнулмилалии тиҷорат (ЮНКТАД/СҶТ),   

Шумораи телефон: : +992 37 2219870 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj 

Торнамо: www.itctj.wordpress.com  

 

Абдулфаттоц Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо ҷомеа,  

Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», 

Шумораи телефон: : +992 37 2219870 

Имейл и M-агeнт: abdulfattoh@inbox.ru  

Торнамо: www.itctj.wordpress.com  
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