
 

 
 

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

25-уми июни соли 2013, шаҳри Душанбе  
 

СОЗИШНОМАИ СТҶ ДОИР БА СФС: ДАР ЗАМИНАИ ТИҶОРАТ   

 

Давраи омӯзишии дурӯза дар мавзӯъи «Созишномаи Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) доир 

ба чораҳои санитарӣ ва фитосанитарӣ (СФС): Дар заминаи тиҷорат» имрӯз, 25-уми июни 

соли 2013 дар шаҳри Душанбе оғоз шуд.  

 

Давраи омӯзишии мазкур 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 ва онро Маркази тиҷорати 

байнулмилалк амалк менамояд. 

 

Дар ин чорабинк мушовирони байнулмилалии МТБ Шиям Кумар Гуҷадур ва Эдил Калашев 

намояндагони ницодцои давлатк ва доирацои тиҷоратии Тоҷикистонро бо Созишномаи СТҶ доир 

ба СФС шинос хоцанд кард. Ҷаноби Гуҷадур мегӯяд, цадафи асосии давраи омӯзишии мазкур “боло 

бурдани сатци огоции намояндагони бахши хусуск ва ницодцои давлатк аз чорацои СТҶ ҷицати тарғиби 

тиҷорати озод ва одилона дар сатци байнулмилалк мебошад. Ҳамчунин, иштироккунандагон аз 

тадбирцои СТҶ дар коциш додани чорацои санитарк ва фитосанитарк, ки боиси монеагузории беасос ва 

бемаврид мегардад, огац хоцанд шуд. Ҳамаи ин иқдомцо дар Созишномаи СТҶ доир ба СФС расман ворид 

шудаанд ва мавзӯъи асосии сӯцбатцо дар давраи омӯзишк низ цамин хоцад буд. Иштироккунандагони 

давраи омӯзишк цамчунин роццои цамкорк бо истифода аз Созишномаи СТҶ ҷицати дастраск ба бозорцои 

содиротиро бацс хоцанд кард”. 

 

Иштирокдорони ин давраи омӯзишк бо асосцо ва қоидацои бунждии Созишномаи СТҶ доир ба 

СФС, созмонцое, ки дар мувофиқа бо ин Созишнома меъжрцои байнулмилалк тация мекунанд, 

истифодаи амалии Созишнома ва мавзӯъцои дигар шинос хоцанд шуд.  

 

Соли гузашта дар чацорчӯбаи цамин лоицаи МТБ як давраи омӯзишк дар мавзӯъи Созишномаи 

СТҶ доир ба монеацои техникк дар тиҷорат (ТБТ) барои бахши хусуск ва ницодцои давлатии 

Тоҷикистон баргузор шуда буд ва имрӯз, дар давраи омӯзишии нав бо тафовутцои мижни чорацои 

марбут ба СФС ва чорацои марбут ба ТБТ ошнок пайдо хоцанд кард. 
 
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. 
 

Барои маълумоти бештар:  

Саидмӯъмин Камолов,  

Рацбари миллии барнома 

Маркази байнулмилалии тиҷорат (СММ/СТҶ) 

Teл: +992 372 2219870; +992 372 2232057 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj 

Торнигор: www.itctj.wordpress.com 
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