
 

 
 

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

21-уми ноябри соли 2012, шаҳри Душанбе  

СОЗИШНОМАИ СҶТ ОИД БА ТБТ: ДАР ЗАМИНАИ ТИҶОРАТ  

Силсилаи иборат аз шаш давраи омӯзишии якрӯза ҷиҳати боло бурдани огоҳии доираҳои 

тиҷоратии тоҷик аз Созмони ҷаҳонии тиҷорат (СҶТ) имрӯз, 21-уми ноябри соли 2012 дар 

шаҳри Душанбе оғоз шуд. 

Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) намояндагони корхонацои нассоҷиву дӯзандагк, корхонацои 

бузурги соцацои дигар ва цамчунин, намояндагони муассисацоеро, ки ба масоили марбут ба 

стандартцо ва бацогузории мутобиқат машғуланд, дар шаш шацри кишвар ва бо цадафи боло бурдани 

сатци огоции онцо аз манфиату чолишцо ва оқибатцои вуруди Тоҷикистон ба СҶТ гирди цам 

меоварад. 

Давраи омӯзишии мазкур дар чацорчӯбаи лоицаи «Иҷрои талаботи СҶТ ва огоҳии доираҳои 

тиҷоратӣ 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 амалк менамояд. 

Ҷаноби Эдил Калашев, мушовири байнулмилалии МБТ оид ба монеацои техникк дар тиҷорат (ТБТ), 

мегӯяд, “Ҳадаф аз баргузории даврацои омӯзишии мазкур боло бурдани сатци огоции намояндагони 

бахши хусуск дар соцацои кишоварзк, саноати коркард ва нассоҷиву дӯзандагк аз чорацои СҶТ ҷицати 

тарғиби тиҷорати озод ва одилона дар сатци байнулмилалк мебошад. Ҳамчунин, дар ин даврацои 

омӯзишк иштироккунандагон аз тадбирцои СҶТ оид ба кам кардани монеацои техникк, ки боиси 

мацдуд гардидани тиҷорат мегарданд, огац хоцанд шуд. Ҳамаи ин иқдомцо дар Созишномаи СҶТ оид 

ба ТБТ (монеацои техникк дар тиҷорат) расман ворид шудаанд ва мавзӯъи асосии сӯцбатцо дар 

даврацои омӯзишк низ цамин хоцад буд”. 
 

Ҷаноби Калашев илова намуд, ки даврацои омӯзишк ба бахши хусусии Тоҷикистон имкон медицад, то 

донишу фацмиши худро дар мавриди даржфти дастраск ба бозорцои беруна пас аз вуруди Тоҷикистон 

ба СҶТ амиқтар созанд. 

Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) тавассути лоицаи феълии худ ба бахши хусусии Тоҷикистон 

ҷицати огоции бецтар аз вуруди қарибулвуқӯъи Тоҷикистон ба СҶТ ва бештар ҷалб гардидан ба ин 

раванд жрк медицад. Лоицаи мазкур бахше аз Барномаи СЕКО оид ба цамкории тиҷоратк дар 

Тоҷикистон буда, мусоидат ба иҷрои ислоцоти цамаҷониба дар ин кишвар ҷицати узвият дар СҶТ-ро 

цадаф қарор додааст.  
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, 157 кишвар узви СҶТ мебошанд ва 22 кишваи дигарр, аз ҷумла Тоҷикистон, дархости 
узвият ба СҶТ кардаанд ва дархости онҳо дар марҳилаҳои гуногуни баррасӣ қарор дорад. 
 

Барои маълумоти бештар: 
 

Саидмӯъмин Камолов,  

Рацбари миллии барнома 

Маркази байнулмилалии тиҷорат (ЮНКТАД/СҶТ),  

Шумораи телефон: : +992 37 2219870 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj  

Торнамо: www.itctj.wordpress.com  

Абдулфаттоҳ Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо ҷомеа,  

Шумораи телефон: : +992 37 2219870 

Имейл и M-агeнт: abdulfattoh@inbox.ru  

Торнамо:www.itctj.wordpress.com  
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