
 

 
 

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

28-уми июни соли 2013, шаҳри Душанбе  
 

УҲДАДОРИҲОИ ТОҶИКИСТОН ДАР МАВРИДИ ОЗОДСОЗИҲО ДАР СОҲАИ САНОАТИ 
КИШОВАРЗӢ   

 

Маркази тиҷорати байнулмилалк (МТБ) намояндагони соцаи кишоварзии Тоҷикистонро 

дар як барномаи омӯзишие дар шацри Душанбе барои баррасии роццои нафъбардорк аз 

узвияти Тоҷикистон дар Созмони тиҷорати ҷацонк (СТҶ) ва посух ба чолишцо гирди цам 

меорад.  
 

Намояндагони ницодцои марбутаи давлатк, иттицодияцои тиҷоратк, созмонцои байнулмилалк ва 

коршиносони соцаи кишоварзк имрӯз, 28-уми июн, дар ин давраи омӯзишк қоидацои СТҶ дар 

бастагк ба мацсулоти кишоварзк ва уцдадорицои Тоҷикистон дар ин замина, цамчунин, роццои 

нафъбардорк аз узвияти Тоҷикистон дар СТҶ ва посух ба чолишцоро барраск менамоянд. Давраи 

омӯзишк бо унвони «Даржфти манфиати бештар аз узвият дар СТҶ – ӯцдадорицо ва озодсозицо 

дар соцаи саноати кишоварзк» дар чацорчӯбаи лоицаи «Иҷрои талаботи СТҶ ва огоции доирацои 

тиҷоратк аз шароити узвият ба он» баргузор мегардад. Лоицаи мазкур аз ҷониби Идораи давлатии  

Швейтсария дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешавад. 
 

Евгения Лаурентса, мушовири байнулмилалии МТБ, иштирокдорони давраро бо мӯцтавои 

умумии қоидацои асосии СТҶ дар иртибот ба соцаи кишоварзк шинос мекунад. Ӯ, цамчунин, се 

асоси бунждии қоидацои СТҶ дар мавриди тиҷорати кишоварзиро муаррифк хоцад кард, ки 

инцоянд: озодсозии таъруфацо, жронацо (субсидияцо) ва пуштибонии дохилк. Бону Лоренза мегӯяд: 

«Дар ин давра мо боз табақабандицои гуногуни жронацо ва пуштибонии дохилиро омӯхта, ба таъсири онон 

дар истецсолот ва тиҷорат таваҷҷӯц хоцем кард. Раддабандицои жронацо ва қоидацои марбут ба он низ аз 

мадди назари мо дур нахоцад монд. Ҳангоми сӯцбат дар мавриди дастрасӣ ба бозор, мо аз талаботи 

цатмии кам кардани таъруфацо низ царф хоцем зад». 
 

Таваҷҷӯци вижа дар ин давраи омӯзишк ба коцишот дар таъруфацои кишоварзк ва жронацое дода 

хоцад шуд, ки қабулашро ҷониби Тоҷикистон дар гуфтушунидцо ба даст овардаву, уцдадорицое ба 

дӯш гирифтааст. Дар ин маврид Саидрацмон Назриев, муовини вазири рушди тиҷорат ва савдои 

Тоҷикистон, ва Мизробхон Децқонов, масъули ислоцот дар соцаи кишоварзк, гуфтушунидцои СТҶ, 

ва амнияти ғизок дар Вазорати кишоварзии Тоҷикистон гузориш хоцанд дод. 

 
Маркази тиҷорати байнулмилалӣ (МТБ) дар чаҳорчӯбаи лоиҳаи феълии худ ба бахши хусусии Тоҷикистон  
ҷиҳати огаҳии бештар аз имкониятҳо ва чолишҳои узвият дар Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ мусоидат 
менамояд. Лоиҳа аз ислоҳот дар соҳаҳои саноати кишоварзӣ, нассоҷӣ, ироаи хадамоти моливу 
мухобиротӣ ва нақлиётиву энержӣ пуштибонӣ мекунад. 
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