
Ташхиси систематикии кишвар оид ба Тоҷикистон 
 

Мо мехоҳем фикри Шуморо бифаҳмем!  

 

Машваратдиҳии мазкур дар режими онлайн бо мақсади ба даст овардани фикру андешаҳои шумо оид ба 

хулосаҳои аввалии Ташхиси систематикии кишвар (ТСК) оид ба Тоҷикистон, гузаронида мешавад. Гуруҳи 

Бонки ҷаҳонӣ ҷиҳати мукаммал намудани Ҳисоботи ташхис ва актуалӣ намудани он барои расидани 

кишвар ба ҳадафҳои паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва ҳадафҳои рушд, қабули фикру андешаҳои созмонҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷомеаи академӣ, марказҳои таҳлилӣ, коршиносони алоҳида ва шаҳрвандонро истиқбол 

мекунад. 

 

Чанд сухан дар бораи Ташхиси систематикии кишвар 

Дар Ташхиси систематикии кишвар (ТСК) арзёбии маҳдудиятҳое, ки кишвар бо онҳо рӯ ба рӯ мегардад ва 

имкониятҳое, ки он метавонад ҷиҳати суръат бахшидан ба пешрафт дар раванди коҳишдиҳии сатҳи 

камбизоатӣ ва ноилгардии сатҳи нисбатан баланди зиндагӣ барои мардуми худ истифода барад, пешкаҳи 

хонанда гардидааст. ТСК ба маълумоти дастрас, аз он ҷумла натиҷаҳои кори таҳлилии Гуруҳи Бонки 

ҷаҳонӣ, инчунин тадқиқоти дигар ҳамёрони байналмилалӣ ва миллӣ такя намуда, фикру андешаҳои дар 

давоми машваратҳои интерактивӣ ва алоҳида ба даст омада дар он ба инобат гирифта шудааст. ТСК бо 

мақсади пешниҳоди маълумот барои Барномаи ҳамкорӣ бо кишвар (БҲК), ки ҳуҷҷати стратегӣ буда 

самтҳои афзалиятноки дастгирии Гуруҳи Бонки ҷаҳониро дар кишвар муайян мекунад, гузаронида 

мешавад. Барномаи нави ҳамкорӣ бо кишвар барои Тоҷикистон солҳои 2018/2019 бо мақсади роҳнамоӣ 

намудани фаъолияти Гуруҳи Бонки ҷаҳонӣ дар кишвар дар давоми чаҳор соли оянда (2019-2022), тартиб 

дода мешавад. 

 

Кӣ ба раванди машваратҳо ҷалб мегардад? 

Машваратҳо барои ба даст овардани фикру андешаҳо нисбати ТСК аз моҳи март то июни соли 2017 дар 

саросари Тоҷикистон баргузор мегарданд. Гуруҳи масъули ТСК бо доираи васеи тарафҳои манфиатдор, аз 

он ҷумла ҳамёрон аз Ҳукумати кишвар (дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ), ҳамёрони рушд, 

намояндагони бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷавонон ва доираҳои илмӣ мулоқотҳо баргузор менамояд. 

Илова бар машваратҳои инфиродӣ, онлайн-платформаҳо ба мардум имконияти саволдиҳӣ ва ибрози фикру 

мандешаҳои худро фароҳам меоваранд. 

 

Онлайн машваратҳо 

Онлайн машваратҳо бо мақсади даст овардани фикру мулоҳизаҳои доираҳои васеи тарафҳои манфиатдор 

дар сатҳи маҳаллӣ ва байналмилалӣ дар робита бо хулосаҳои аввалии Ташхиси систематикии кишвар оид 

ба Тоҷикистон, ки дар муаррифоти поён оварда шудаанд, баргузор мегарданд. Бо мақсади 

мукаммалгардонии ҳуҷҷат ва актуалӣ намудани он барои кишвар Гуруҳи Бонки ҷаҳонӣ умед дорад, ки 

фикру мулоҳизаҳои созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, ҷомеаи академӣ, марказҳои таҳлилӣ, коршиносони 

алоҳида ва дигар тарафҳои манфиатдорро ба даст оварад. 

 

Онлайн машваратҳо аз 15 марти соли 2017 то 12 апрели соли 2017 гузаронида мешаванд. 

 

Лутфан фикру мулоҳизаҳо, саволҳо ва пешниҳодҳои худро бо забони англисӣ, тоҷикӣ ва русӣ ба суроғаи 

электронии tajikistan@worldbank.org то 12 апрели соли 2017 ирсол намоед. 

 

Ҳуҷҷатҳо ва иқтибосҳо: 

Ташхиси систематикии кишвар оид ба Тоҷикистон (Муаррифот дар Power Point, бо забони англисӣ, тоҷикӣ 

ва русӣ) 

 

Агар вобаста бо раванди машваратҳо ягон савол дошта бошед, лутфан ба Нигина Алиева, Мутахассис оид 

ба робитаҳои ҷамъиятӣ бо истифода аз суроғаи nalieva1@worldbank.org, муроҷиат намоед.   

 

Дар ин ҷо маълумоти умумӣ дар бораи фаъолияти Гуруҳи Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон оварда шудааст. 
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