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Љумњурии Тоҷикистон, њамчун кишвари дорои 
захираҳои фаровони об, ҷонибдори истифодаи одилона 
ва оқилонаи он сарвату захираҳо тавассути ҳамкории 
байналмилалӣ ва минтақавӣ мебошад ва татбиқи 
пайгиронаи дипломатияи ҳамкорӣ дар соҳаи обро ягона 
василаи ҳалли мушкилот дар ин самт медонад... 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳандозии густурдаи 
дипломатияи бисёрљонибаи ҳамкорӣ дар соҳаи об ҳадафи 
бозидани нақши фаъол дар ҳалли  мушкилоти вобаста ба 
об дар сатҳи ҷаҳониро пайваста пайгирӣ мекунад.  Дар 
доираи ин дипломатия ва дар пайравӣ аз ташаббусҳои 
созандаи марбут ба об («Соли байналмилалии “Оби 
тоза”, соли 2003», «Даҳсолаи  байналмилалии амал «Об 
барои ҳаёт», солҳои 2005-2015», «Соли байналмилалии 
“Њамкорӣ дар соҳаи об”, соли 2013»), ки мавриди 
истиқбол ва дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифтаанд, 
амалӣ намудани ибтикорњои тоза дар доираи созмонҳои 
минтақавию байналмилалӣ, пеш аз ҳама,  Созмони 
Милали Муттаҳид пешбинӣ мешавад. Њадаф аз ин 
ташаббусњо таъкиди зарурати њамкории созанда дар 
њалли масъалањои марбут ба об ҷињати баќои њаёт ва 
рушди устувори инсоният аст. Вобаста ба ин, яке аз 
афзалиятњои сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
таъмини нақши созандаи кишвар дар масъалањои марбут 
ба об дар минтаќа ва дар арсаи байналмилалӣ мебошад, 
ки њам ба манфиатњои миллӣ ва њам ба нафъи ҷомеаи 
љањонӣ  созгор аст... 

Консепсияи сиёсати хориҷии Љумњурии  Тоҷикистон
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САРСУХАН 
 

Дар љањони имрўза таъсири равандњои љањонишавї 
рўз то рўз афзун гардида, хатару ситезањои навро ба 
монанди (амнияти озуќаворї, таѓйирёбии иќлим, вазъи 
экологии љањон)-ро ба миён меорад. Дар баробари 
афзоиш ёфтани тањдиди ин хатарњо, кишварњои алоњида 
дар муќобили зуњуроти ба он вобаста истодагарї карда 
наметавонанд. Аз ин рў, пешгири ва њаллу фасли чунин 
масоил бидуни талошњои дастаљамъї дар сатњи љомеаи 
љањонї имконнопазир аст. Љумњурии Тољикистон њамчун 
ќисми људонашавандаи љомеаи љањонї аз таъсири чунин 
хатарњои глобалї дар канор монда наметавонад ва дар 
ин росто кишвари азизи мо бо ташаббусу ибтикороти 
наљиби худ љињати њалли мушкилоти глобалї аз 
минбарњои баланди созмонњои бонуфузи байналмилалї 
баромад намуда пешнињодњои худро ироа менамояд. Дар 
робита ба коњиш ёфтани захирањои обї, афзоиши 
истеъмоли он, таѓйирёбии иќлим, обшавии пиряхњо, ба 
ярч мубадал гардидани кўњњу тепањо ва дигар омилњое, 
ки барои ояндаи ањли башар метавонанд хатар эљод 
намоянд, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон пайваста кўшишу 
талош ба харљ дода истодааст, ки таваљљуњи љомеаи 
љањониро љињати њалли сариваќтии ин мушкилотњои 
табии љалб созад.  

Ќобили ќайд аст, ки дар як муддати кўтоњ Љумњурии 
Тољикистон тавонист бо ташаббусњои башардўстонаи 
худ дар њалли мушкилоти љањонї сањми арзандаи худро 
гузорад. Имрўз Тољикистон аз љониби љомеаи љањонї 
њамчун кишвари пешсафу ташуббускор оид ба 
масъалањои об пазируфта ва шинохта шудааст. 
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Хизматњои фарзанди баруманди халќи тољик, яке аз 
симоњои барљастаи сиёсати љахони муосир, Асосгузори 
сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
ин самт хеле бузург арзёби гардида истодааст.Зеро 
ташаббус ва пешнињодњои созандаи ин марди фарзонаи 
миллат барои љалби диќќату таваљљуњи ањли башар барои 
њаллу фасли мушкилоти марбут ба об, вазъи экологї, 
таѓирёбии иќлим ва дигар масъалањои марбути онњо 
борњо мавриди ќадрдонї дар нишастњои сарони давлатњо 
дар хориљ ва дохили кишвар дастгири ёфтаанд. Аксари 
коршиносони љањонї эътироф менамоянд, ки талошу 
ташаббусњои Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар њаллї оќилона ва 
одилонаи масъалањои глобалии љањони муосир нињоят 
муассиру беназиранд. Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон њамчун роњбари хирадманду 
оянданигар медонад, ки раванди љањони имрўза љањони 
њамгироист ва њељ кишваре дар алоњидагї наметавонад аз 
ин тањдиду хатарњо рањои ёфта рушди босубот ва 
амнияти пойдори кишвари худро таъмин намояд. 
Бинобар ин, дар чандин марњилањо мушкилотеро, ки дар 
оянда мумкин аст асароти худро ба минтаќаи Осиёи 
Марказї ва умуман, ба дигар кишварњои љањон расонанд, 
дурнамо пешбинї намуда, барои дарёфти роҳи њалли 
муносиби онњо пешнињодњои судманд ба миён мегузорад. 
Роҳбарони кишварњои љаҳон ва созмонҳои байналмилалї 
дар аксар мавридњо аз пешниҳоду ташаббусҳои судманди 
Сарвари давлати Тоҷикистон истиқбол ва пуштибонї 
менамоянд. Воқеан, Пешвои миллати моро дар сатҳи 
байналмилалї бо ташаббусҳои  одилонаю башардўстона 
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ва созандааш мешиносанд ва тавассути Роњбари давлат 
номи Љумњурии Тоҷикистон ва миллати тоҷик низ 
шуҳратёр гардидааст. Пешвои миллат муњтарам Эмомалї 
Рањмон муаллифи чањор ташаббуси созандаи бунёди дар 
соҳаи об аст, ки дар сатҳи љаҳон аз тарафи СММ 
пазируфта шудаанд. Дар робита ба ин ибтикороти муњим 
ва њамоишу чорабинињое, ки дар доираи онњо ташкилу 
баргузор гардид, муаллиф кўшиш намуд, ки ба таври 
мухтассар ба хонандаи нуктасанљ маълумоти арзишманд 
пешнињод намояд. 

 
 

 
 

 
 
 

СОЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ «ОБИ ТОЗА» 
  

Ташаббуси нахустине, ки Президенти Љумњурии 
Тољикистон ироа намуданд, њанўз дар солњои аввали 
соњибистиќлолї, яъне октябри соли 1999 дар Иљлосияи 
54-уми Маљмаи Умумии СММ садо дод. Ташаббуси 
мазкур доир ба эълон намудани соли 2003 ҳамчун «Соли 

байналмилалии «Оби 
тоза» хеле сариваќтї 
буд, зеро ки дар 
њазорсолаи нав 
мушкилоти норасоии 
об бо дарназардошти 
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таѓийрёбии иќлим, яке аз мавзўъњои муњими љомеаи 
љањонї арзёбї мегардид. Пешвои миллат муњтарам 
Эмомалї Рањмон набзи замонро дарк намуда, бо як 
ташаббуси наву созандаи муњим ва арзишманд иќдом 
намуд, ки бо тарафдории 148 кишвари узви ин созмони 
бонуфузи љањонї дар Иљлосияи 55-уми Маљмаи Умумии 
СММ бо ќабул гаштани ќатъномаи дахлдор 
(А/RES/55/196), аз 20 декабри соли 2000 оид ба эълон 
намудани соли 2003 њамчун «Соли байналамилалии «Оби 
тоза» пазируфта шавад. Зимни муарифї намудани 
пешнињоди худ Сарвари давлат ба мушкилоти 
гуманитарии ќазия ишора намуда, таъкид карданд: «Ин 
ташаббуси мо ба хавфи муташанниљ гардидани вазъияте 
вобаста мебошад, ки миллиардҳо одамон аз истеъмоли 
оби тоза маҳруманд». Дар њаќиќат, ќазияи норасои ва 
мушкилоти об дар миќёси љањон ва минтаќањои алоњида, 
алалхусус барои кишварњои рў ба рушду инкишоф, яке аз 
масъалањои мубрам ба шумор меравад, чунки тибќи 
маълумоти СММ истеъмоли оби тозаи нўшоки дар 
давоми панљоњ соли охир се баробар зиёд гардидааст ва 
дар сурати наандешидани тадбирњои фаврию судбахш 
ќариб 5 млрд ањолии сайёра то соли 2030 метавонанд аз 
истифодаи оби тоза мањрум гарданд. Бояд як нуктаи 
муњимро таъкид намуд, ки то соли 2050 ањолии сайёра 
таќрибан ба 10 млрд мерасад ва ин афзоиши ањолї асосан 
ба кишварњои рў ба рушду инкишоф рост меояд, ки 
аллакай танќисии норасоии оби тозаро мекашанд. Дар 
баробари ин, њамасола истеъмоли об аз љониби ањолии 
сайёра 64 млн метри мукааб афзоиш меёбад ва дар сурати 
боќї мондани ин раванд, чуноне ки дар боло ќайд 
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гардид, то соли 2030 таќрибан нисфи ањолии љањонро 
тањдиди норасои оби тоза интизор аст.  

Доир ба ањамияти 
Соли байналмилалии 
«Оби тоза», Дабири 
кулли ЮНЕСКО 
Коитиро Матсуура 12 
декабри 2002 дар паёми 
худ бахшида ба оѓоз 
гардидани соли мазкур, 
чунин ќайд намуданд: 
«Ин лоиҳа беназир аст, 
чунки давлатҳои узви СММ ва тамоми дунё таманно 
намуданд, ки соли мазкур ҳамчун нишони дарки 
аҳамияти идоракунии одилонаи захираҳои оби тоза аз 
љониби аҳли башар, ки аз он некуаҳволии љомеа вобаста 
аст, баргузор гардад. Ин лоиҳа, қабл аз ҳама, барои 
ЮНЕСКО беназир аст, чунки захираҳои оби тоза яке аз 
панљ авлавияти ЮНЕСКО ба ҳисоб меравад. Соли 
байналмилаллии «Оби тоза» як имкони нодиреро на 
танҳо барои шиносоии сокинони ҳамаи минтақаҳо, 
кишварҳо ва љомеаҳо бо масоили муосир дар соҳаи 
дастрасї ба об медиҳад, балки барои шунидани 
намояндагони ҳамаи сатҳҳои љомеа доир ба ин масъалаи 
муҳим шароити мусоид фароҳам меорад». Яъне аз 
гуфтањои Дабири кулли ЮНЕСКО бар меояд, ки 
дурнамо ташаббуси мазкури Президенти Љумњурии 
Тољикистон сариваќтї ва муњим ба шумор рафта, дар 
роњи њалли мушкилоти глобалии сайёра марбут ба об 
сањми арзанда мегузорад. 
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 Ањамияти таърихии ташаббуси мазкур низ аз он 
шахдат медињад, ки ин иќдом дар охири асри 20 ва 

саршавии њазорсолаи 
нав садо дод. Њангоми 
бо чунин ибтикор 
баромад кардани 
Президенти 
кишварамон муњтарам 
Эмомалї Рањмон њељ 
кас бовари надошт, ки 
љомеаи љањонї чунин 
ташаббуси наљибро 

дастгирї ва ќабул мекунад, зеро љомеаи љањонї 
њазорсолаи навро бо мушкилоти бузург пешвоз мегирифт 
ва њеч кас дар фикри њалли мушкилоти оянда набуд. Бо 
дарназардошти ин масъала пешнињоди мазкур ќабул 
карда шуд ва Дабири кулли ваќти СММ Кофи Аннан 
вобаста ба ањамият ва сариваќтї будани ташаббуси 
мазкур чунин изњори аќида намудааст, ки аз он љумла  

зикр карда шудааст: «Набудани дастрасӣ ба оби тоза 
барои истеъмол ва инчунин, барои беҳдошт ва таъмини 
амнияти озуқаворї барои беш аз 1 млрд аҳолии љаҳон 
мушкилоти бузург эљод менамояд. Агар тамоюлҳои љорї 
идома ёбанд, ин боиси тундї ва рақобати шаддид миёни 
кишварҳои ҳавзаҳои дарёҳои фаромарзї мегардад. Соли 
байналмилаллии «Оби тоза» метавонад нақши муҳимро 
дар фароҳам сохтани шароити мусоид љиҳати қабули 
чораҳои зарурї на танҳо аз љониби њукуматҳо, балки 
љомеаи шаҳрвандї, соҳибкорон ва шахсони алоҳида 
саҳми арзанда гузорад». Яъне Пешвои миллат, 
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Президенти Љумњурии Тољикистон тавонист масъалаи 
муњимеро дар назди љомеаи љањонї гузорад, ки онњо 
бетараф истода натавонистанд.  

Аз љониби дигар, то пешнињод гардидани ин 
ташаббуси наљиб аз љониби Тољикистон дар љомеаи 
љањонї ба масъалаи об диќќат дода мешуд, вале мањз 
Президенти Љумњурии Тољикистон ба ањамияти экологии 
мавзўъ таваљљуњи љомеаи љањониро љалб намуд. Мањз дар 
асоси ташаббуси мазкур љомеаи љањонї дар њазорсолаи 
нав ба хатар ва тањдидњои экологї ањамияти љиддї зоњир 
намуд. Яъне рў овардан ба њалли мушкилоти экологї дар 
асоси тарњи пешнињод гардидаи Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон оѓоз меёбад. 
Њадафи асосии ин ташаббус низ њушдор додани љомеаи 
љањонї аз хавфи бузурге мебошад, ки дар сурати 
муносибати нодурусти ањли башар дар наздиктарин 
фурсатњо мувољењ ба он мешавад.  

Яке аз дастоварди муњими дигари Соли 
байналмилалии «Оби тоза» ин тањия ва пешнињод 
гардидани Гузориши муфасали СММ оиди захирањои 
обї ва вазъи он дар сайёра мебошад, ки дар он њамаи 
љанбањои соња дарљ гардида буд. Бояд ќайд кард, ки 
чунин Гузориш бори аввал тањия мегардад ва он њам мањз 
дар доираи ташаббуси Пешвои миллат сурат гирифт. 
Зимни омода намудани ин гузориш –23 муассисаи 
махсуси СММ бо котиботи Конвенсияњо дар якљояги 
њакорї намуда дар 7 њавзаи дарёњњои фаромарзї 
(њавзањои Менам, Пейпси, Рухуна, Сен, Сенегал, 
Титикака ва Токиои бузург) тадќиќот гузаронида, дар 
асоси он Гузориши мазкурро тањия намуданд. Дар 
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гузориши мазкур 11 мушкилоти мубрами сайёра марбут 
ба об дарљ гардида буд, ки дар натиљаи ба тавофуќи 
сиёсї расидани кишварњо метавон ин мушкилотњо роњи 
њалли худро ёбанд. Гузориши мазкур бори дигар ба 
хавфи бузурги масъала таъкид менамуд. Дар баробари ин 
дар доираи соли байналмилалии «Оби тоза», «Портали 
љањонии об» тањия гардид, ки дар он тамоми маълумотњо 
оиди захирањои обии сайёра ва минтаќањои алоњидаи он 
љамъовари гардида буд. 

Дар маљмўъ эълон гардидани Соли байналмилалии 
«Оби тоза» боиси он гардид, ки ба чунин масъалаи њасос 
ва барои ояндаи ањли башар хатарнок диќќати љомеаи 
љањонї љалб гардад. 

 
ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ «ОБИ ТОЗА» 

 
Бо ќабул гардидани ќатъномаи дахлдор оид ба 

«Соли байналмилалии «Оби тоза» моњи августи соли 2003 
дар шањри Душанбе, Форуми байналмилалии «Оби тоза» 
баргузор гардид. Дар доираи њамоиши мазкур, ки дар 
сатњи баланди байналмилалї доир шуд, 
иштироккунандагон аз тамоми кишварњои пешрафтаи 
љањон, аз љумла 500 вакил аз 53 кишвар ва таќрибан 100 
намояндаи созмонњои байналмилалї дар пойтахти 
кишварамон љамъ омаданд. Дар пойтахти кишвар шањри 
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Душанбе рўзњои баргузории ин њамоиш ба «Пойтахти 
љањонии об» табдил ёфт. Дар доираи Форум 18 
чорабинии махсус баргузор гардид ва масъалањои 
мушкилоти марбут ба об дар миёни ҳукуматҳо ва 

намояндагони ҷомеаи шаҳрвандї, олимон ва 
коршиносони шинохта мавриди баррасии васеъ ва љиддї 
қарор гирифтанд. 

Дар маросими кушодашавии Форуми мазкур 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон иштирок ва суханронї 
намуда, аз љумла ќайд 
карданд: «Кишвари 
мо, ҳарчанд ки дар 
саргаҳи ташаккулёбии 
захираҳои оби тоза 
қарор дорад ва соҳиби 
беш аз 60 дарсади 
захираҳои оби Осиёи 
Марказї аст, аз 
масъалаи глобалии танқисии оби тоза худро канор 
гирифта наметавонад. Гузашта аз ин, мо аз он дар 
ташвиш  ҳастем, ки зиёда аз як миллиард одам дар љаҳон 
ба оби тоза дастрасӣ надорад. Вақте ки бо сабаби 

нарасидани оби тозаи нўшокӣ аз панљ як ҳиссаи аҳолии 
сайёра азият кашида, ҳар сол тақрибан панљ миллион 
одам аз истеъмоли оби ифлос ва бемориҳои вобаста ба он 
љони худро аз даст медиҳанд, мо мардуми Осиёи 
Марказї, ки ин проблема алалхусус бароямон мураккаб 
аст, наметавонем мавқеи бетарафиро ихтиёр кунем. 
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Сабаби асосии соли байналмилалии «Оби тоза» эълон 
шудани соли 2003, ки ташаббускори он Љумњурии 
Тољикистон мебошад, ҳамин аст». Яъне дарки дурусти ин 
масъала ва ҳаллу фасли ихтилофоти марбут ба об дар 
сатҳи минтақа ва љањон метавонад ояндаи босубот ва 

тавсеаёфтаеро барои Љумњурии Тоҷикистон ва тамоми 
ањолии љањон тазмин намояд. Ањамияти баргузории ин 
њамоиш низ дар он буд, ки доир ба њалли мушкилоти 
марбут ба об, механизму усулњои амалиро тањия намудан 
зарур буд. Тавре аз маълумотњо бар меояд беш аз 1,2 
млрд одамони сайёра ба оби тозаи ошомиданї дастрасї 
надоштанд. Ќариб 80 дарсади беморињои сирояткунанда 
дар кишварњои рў ба рушд ва пешрафта аз истеъмоли оби 
паст сифат ба вуљуд меояд, ки дар натиљаи ин беморињои 
гуногун њар сол таќрибан ба њисоби миёна 5 млн ањолии 
сайёра ба њалокат мерасиданд. Илова бар ин, зиёда аз 1 
млрд  одамон ба норасоии маводи озуќа гирифтор 
буданд. Ва эњтиёљоти афзоянда ба мањсулоти гуногуни 
озуќа, хусусан мањсулоти соњаи кишоварзї, боиси зиёд 
истифода шудани об мегардад. Хулосаи тадќиќоту 
пешбинињои коршиносон нишон медињад, ки дар љањон 
истеъмоли об дар соњаи кишоварзї то соли 2050 таќрибан 
20 дарсад меафзояд. Яъне соли байналмилалии «Оби 
тоза» ва њамоиши марбут ба он дар роњи њалли 
мушкилоти дар боло зикр гардида сањми арзанда гузошт. 
Дар фарљоми Форум Мурољиатномаи Душанбе оид ба 
оби тоза аз љониби иштирокунандагон ќабул карда шуд, 
ки дар он омадааст: Соли мазкур бояд соли гузариш аз 
муњокимањо, изњори омодагї ва эълони ўњдадорињо ба 
татбиќи лоињањо ва барномањои мушаххас бошад.   
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Ташаббуси мазкур таваљљуњи љомеаи љањониро ба 
чунин масъалаи њассос љалб намуд: обрўю эътибори 
кишвари мо дар арсаи байналмилалї баланд бардошт ва 
сањми он љойгоњи муносибро дарёфт. Соли 
байналмилалии «Оби тоза» тавонист заминаи 
фароњамеро барои њалли мушкилоти марбут ба об 
гузорад. Инчунин баргузори њамоиш як имконияти 
мусоидеро љињати эълон намудани Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои њаёт» асос гузорад. 
Пешнињоди дањсолаи байналмилалии амал «Об барои 
њаёт» (солњои 2005–2015) аз љониби Асосгузори сулњу 
вањдат, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон мањз дар доираи 
њамоиши номбурда ироа гардида буд ва ташаббуси 
мазкур дар доираи васеи нишаст муњокима шуда, 
дастгирии њамаљониба ёфт ва дар Эъломияи нињоии 
Форум, яъне дар Мурољиатномаи Душанбе шомил карда 
шуд.  

 
 
 
 
 
 
 

ДАҲСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ 
БАРОИ ҲАЁТ» (СОЛҲОИ 2005–2015) 
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Зимни муаррифии ташаббуси навбатии худ 
Президенти Љумњурии Тољикистон  муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Иљлосияи 58-уми Маљмаи Умумии СММ 
ќайд карданд: «Нарасидани оби тоза яке аз проблемаҳои 
ҳазорсолаи нав мебошад, ки љомеаи љаҳонро ба ташвиш 
овардааст. Дар миқёси љаҳон тақрибан як миллиарду 200 
ҳазор нафар аз истифодаи оби тоза маҳруманд, ҳар сол 
зиёда аз панљ миллион 
нафар аз бемориҳое 
вафот мекунанд, ки ба 
истифодаи оби ифлос 
вобастаанд. Аз рўйи 
ҳисоби муассисаҳои 
озуқа ва кишоварзии 
СММ баъди 30 сол 
барои бо озуқа таъмин 
намудани аҳолї 
нисбат ба давраи ҳозира зарурати 60 дарсад бештар об ба 
миён хоҳад омад». Аз ин лињоз, Пешвои миллат 
пешнињод намуданд, ки Дањсолаи байналмилали амал 
«Об барои њаёт» (солњои 2005–2015) эълон карда шавад. 
Њамчунин ин иќдоми нек њам дар асоси «Эъломияи 
Душанбе» (Эъломияи Форуми байналмилалии «Оби 
тоза», августи соли 2003), 23 декабри соли 2003 Маљмаи 
Умумии СММ ќатъномаи дахлдор (А/RES/58/217)-ро 
ќабул намуд, ки тибќи он солњои 2005–2015 њамчун 
Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт» эълон 
карда шуд. Дањсолаи мазкур аз 22 марти соли 2005 оѓоз 
гардид ва барои оѓоз бахшидани Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои њаёт» Дабири кулли 
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СММ Кофи Аннан суханронї намуда, аз љомеаи љањонї 
талаб намуд, ки љињати татбиќ намудани њадафњои 
дањсола, ки яке аз масъалањои муњим барои рушду наљоти 
инсоният мебошад, то соли 2015 шумораи ањолии 
дастарасї надоштаи сайёра ба об ва бењдоштро бояд то 
ду маротиба кам кард. Яъне њадафи асосии дањсолаи 
мазкур то ду маротиба кам намудани ањолии дастраси 
надоштаи сайёра ба об ва бењдошт мебошад, зеро дар 
кишварњои ќитъаи Африќо ва дигар мамолики рў ба 
рушд занон ва кўдакон таќрибан шаш соати худро барои 
обкашонї сарф менамоянд. Дар натиљаи сарф намудани 
ваќти зиёд барои обкашонї духтарон ва кўдакон аз 
таълиму маѓулият дар мактабњо дур мемонанд, ки дар 
натиља боиси паст гардидани сатњи зиндагї ва 
касбомўзии онњо мегардад. Њамчунин, дар робита ба 
дањсолаи мазкур Дабири кулли СММ ќайд намуд: «Мо 
наметавонем то охир ба сари бемориҳо, амсоли СПИД, 
сил, вараља ва дигар маризиҳои сироятию фарогир ғалаба 
намоем, то ҳолате, ки дар роҳи пайдо намудани дастрасї 
ба оби тозаи ошомиданї ва беҳдошт муваффақ 
нагардем». 

Ањамияти масъала дар он ифода мегардид, ки ба 
нуктањои асосии Эъломияи њазорсола марбут ба об 
мувофиќат мекард. 
Тибќи ин Эъломия 
бояд то соли 2015 
теъдоди ањолии аз 
истифодаи оби 
тоза мањрум ва дар 
шароити бади 
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санитарї зиндаги кунандаро то ду баробар кам кардан, 
ба миён гузошта буд, ки ин нуќтаи муњим низ дар 
барномаи Дањсолаи мазкур дарљ гардида буд. Эълони 
Дањсолаи оби тоза имкон медод, ки мушкилоти 
нарасидани об њамеша дар маркази таваљљуњи љомеаи 
љањон ќарор гирад, зеро об барои њаёт дар рўйи Замин ва 
таъмини рушди устувор ањамияти фавќулода дорад. Дар 
он давра ањолии бештар аз 80 мамлакат аз таъмини оби 
нўшоки азият мекашид, њар њафта дар миќёси љањон аз 
таъсири беморињои сироятї вобаста ба сифати пасти об 
ва шароити ѓайрисанитарї 42 њазор нафар одамон вафот 
мекарданд,   аз 90 дарсади воќеањои ногувори рухдода 
вобаста ба об  дар бораи кўдакони то 5–сола мерафт. Дар 
шароити таѓийрёбии иќлим, ки хушксолї ва 
биёбоншавии замин ба бештар аз 1,2 млрд сокини 
сайёраи Замин тањдид менамуд, иќдоми дањсола заминаи 
мусоидро љињати њаллу фасли масъалаи мазкур гузошт. 

Њадафи асосии Дањсолаи байналмилалии «Об барои 
њаёт» (солњои 2005–2015) мусоидат ба иљрои њамаи 
уњдадорињои байналмилалї дар масъалањои захирањои об 
ва захирањои дигари ба он вобаста то соли 2015 ба њисоб 
мерафт. Бинобар ин, чи дар бобати бењтар намудани 
дастараси ба об ва бењдошт, чи дар љабњаи захирањои об 
барои таъмини пешрафту рушди иќтисодї ва бењтар 
намудани мушкилоти сатњи камбизоатии ањолї, барои 
љалби маблаѓњои зиёди сармоягузори ба соњаи об барои 
дањсолаи номбурда сањми арзанда гузошт.  

Дар доираи Барномаи дањсолаи мазкур пойтахти 
кишварамон – шањри Душанбе ба як арсаи 
байналмилалие табдил ёфт, ки таќрибан њамасола як 
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чорабинии сатњи баланди љањонї марбут ба об баргузор 
гардид. Дар ин муддат зиёда аз шаш конфронси сатњи 
баланди байналмилалї вобаста ба соњаи об доир гардид, 
ки онњо љињати њаллу фасли  мушкилоти сайёра, баланд 
бардошти сатњи дастрасии ањолии љањон ба об ва 
бењдошт ва дигар масъалањои муњим ба соња мусоидат 
намуданд.  

 
          КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ «ҲАМКОРИИ 

            МИНТАҚАВЇ ДАР ҲАВЗАИ ДАРЁҲОИ ФАРОМАРЗЇ» 

 
Конфронси байналмилалии марбут ба об бахшида ба 

оѓозёбии Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт» 
(солњои 2005–2015) аз 30–уми май то 1–уми июни соли 
2005 зери унвони «Ҳамкории минтақавї дар ҳавзаи дарёҳои 
фаромарзї» баргузор гардид. Конфронси мазкурро 
Њукумати Љумњурии Тољикистон якљоя бо нињодњои 
СММ ва дигар созмонњои байналмилалї ташкилу 
баргузор намуд. Баргузории чорабинии мазкур дар байни 
ду рўйдоди бузург: Форуми сеюми љањонии об дар соли 
2003 дар шањри Киото ва Форуми чањоруми љањонии об 
дар соли 2006 дар шањри Мехикои Мексика як иќдоми 
васлкунанда байни кишварњои дунё гардид. Маќсад аз 
баргузории њамоиши чорабинии мазкур ин тањияи 
принсипњои асосии андешидани тадбирњо ва тањрезии 
чорабинињо доир ба самарабахш гузаронидани Дањсолаи 
дар пеш истода ва тањияи тадбирњои минбаъда љињати 
истифодаи оќилонаи оби дарёњои фаромарзї буд. Дар ин 
нишасти  мазкур намояндагони беш аз 50 кишвари дунё 
ва 103 созмонњои байналмилалию минтаќавї, 
гайридавлатї ва экологї ширкат доштанд. Дар хотимаи 
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њамоиши мазкур пешнињодњо марбут ба масъалањои об, 
ки ниёз ба ќабул намудани ќарорњои фаврї дар сатњи 
миллї, минтаќавї ва умуми љањонї дар партави 
амалисозии Њадафњои Рушди Њазорсола ќабул гаштанд. 
Баргузории њамоиши номбурда бори дигар аз он шањодат 
медод, ки Љумњурии Тољикистон њарчанд дар саргањи 
сарчашмањои оби минтаќа љойгир аст, љонибдори 
одилона ва оќилона истифода бурдани ин захирањо 
мебошад ва дар ин масъала мавќеи худро таѓйир 
надодааст.   

Зимни ифтитоњи  Конфронси  байналмилалї  
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 

муњтарам Эмомалї  
Рањмон иштирок ва 
суханронї намуда, 
аз љумла ќайд 
карданд: «Вазифае 
асосие, ки ҳоло дар 
назди љомеаи 
ҷаҳонї дар соҳаи 
истифодаи 

захираҳои обї меистад, табдил додани уҳдадориҳои 
эълонгашта ба амалия мебошад». 

Боиси тазаккур аст,  ки дар панљоњ соли охир дар 
миќёси љањон зиёда аз 150 созишнома вобаста ба 
истифодаи оби рўдњои фаромарзї алакай ба имзо расида 
буд, вале созишномањои ќабулгашта натавонистанд сари 
роњи 37 низоъи шадид марбут ба обро пешгирї намоянд. 
Њамчунин, ќайд карда шуд: «Идораи дарёҳо ва кўлҳои 
фаромарзї аз назари сиёсї хеле масъалаи ҳассос арзёбї 
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мешаванд, аммо мо бояд онро на ҳамчун манбаи 
ихтилоф, балки ҳамчун вусъатдиҳандаи ҳамкориҳо 
истифода барем». Дар њаќиќат, дар баробари афзоиши 
ањолї ба вуљуд омадани низоъњои шадид байни давлатњо 
барои ба даст овардани сарчашмаи оби тоза хусусиятњои 
воќеї пайдо мекунанд, зеро ки масъалаи об мисли дигар 
мушикилоти њазарсолаи нав бо масъалањои амният дар 
раванди љањонишавї алоќамандии бевосита дорад. 
Тибќи маълумоти СММ дар љањон беш аз 200 њавзаи 
рўдњои фаромарзї мављуданд, ки дар ќаламрави онњо ду 
ва ё зиёда кишварњо љойгир шудаанд. Бо дарназардошти 
истифодаи нодурусти захирањои обї эњтимоли сар задани 
муноќишањои байнидавлатиро барои дастёбии бештар ба 
манбаъњои об афзоиш медињад. Њукумати Љумњурии  
Тољикистон зарурати њалли  масъалаи номбурдаро дарк 
намуда, барои пешгирии ин хатарњо њамоиши мазкурро 
баргузор намуданд. Конфронси мазкур иќдоми барои боз 
њам наздиктар сохтани кишварњои њавзањои фаромарзї 
гардида, таваљљўњ ва раванди сањмгузории онњо афзун 
намуд. 

Дар фарљоми  њамоиш «Эъломияи Душанбе»  ќабул 
карда шуд, ки дар он аз љумла ќайда карда шудааст:  

o Кишварҳоиҷаҳон бояд сиёсати миллии худро дар 
соҳаи об таҳия намоянд; 

o  таҳияи стратегияҳои муштараки минтақавӣ 

барои идораи ҳавзаҳои рўдҳои фаромарзӣ дар 
доираи Даҳсолаи байналмилалии амал «Об 
барои ҳаёт» (солҳои 2005–2015);  

o фароҳам овардани фазои боварию эътимод дар 
муносибатҳои давлатҳои ҳавзаҳои дарёҳои 
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фаромарзӣ бо љалб намудани љомеаи шаҳрвандї, 
созмонҳои ғайридавлатї, бахши хусусї ва 
љомеаи маҳаллї дар раванди гуфтушинидҳо ва ѓ. 

Њамчунин иштирокчиёни конфронс эълон гардидани 
Соли байналмилалии Оби тоза (2003), Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои ҳаёт» (солҳои 2005–2015)-
ро сариваќти хонда, њамчун њадафи стратегии љомеаи 
љањонї барои њаёти инсоният зарур шумориданд. Барои 
сањми арзанда гузоштани њамаи табаќањои љомеаи љањонї 
ва такон бахшидан ба уњдадорињои то он муддат ба душ 
гирифта (яъне, Њадафњои Рушди Њазосола марбут ба об, 
Эъломияи Форуми сеюми љањонии оби Киото, 
Мурољиатномаи Форуми байналмилалии оби тозаи 
Душанбе) аз љониби иштирокчиёни конфронс пешнињод 
гардида тавсияњо дода шуда ќарори мушаххас ќабул 
карда шуд, ки он аз 16 банд иборат мебошад. 

Конфронси мазкур љињати љалби таваљљуњи ањли 
башар ва равона намудани тамоми имкониятњои онњо 
барои њалли масъалаи мазкур сањми муносиб гузошт. 
Азбаски њамоиш дар соли оѓозёбии Дањсолаи амал «Об 
барои њаёт» баргузор гардид, заминаи мусоид ва 
мувофиќро љињати дарки дурусти муњимияти масъала ва 
тањияи механизмњои амалии он гузошт.  
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Конфронси байналмилалӣ доир ба коҳиш додани 

офатҳои табии марбут ба об 
 

Тибќи ќатъномаи Маљмааи Умумии СММ аз 22 
декабри соли 1989 дар доираи Дањсолаи байналмилалї 
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доир ба коњиш додани хатарњои офатњои табии, ќарор 
карда шуд, ки Соли байналмилалии доир ба коњиш 
додани хатарњои офатњои табии ќайд карда шавад. МУ 
СММ аз соли 1999 саркарда зарур њисобид, ки њамасола 
чоршанбеи дуюми моњи октябр њачун рўзи байналмилалї 
доир ба коњиш додани хатарњои офатњои табии ќайд 
карда шавад ва њадаф аз ин – зиёд намудани корњои 
фахмондадињї дар байни ањолие, ки ба хатарњои офатњои 
табии гирифтор шуда буданд.  
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Болоравии шумораи њодисањои офатњои табии 
вобаста ба об дар рўзномаи љањон ба яке аз масъалањои 
проблемавии љиддї мубаддал гардадиаст. Тибќи 

маълумоти Маркази 
байналмилалии тадқиқи 
офатҳои табиї дар 
давоми 25 соли охир, 
яъне то соли 2008,  дар 

ҷањон зиёда аз 9 ҳазор 
њодисањои офати табиї 
рўй дода ба ќайд 
гирифта шудааст, ки 

онҳо боиси ҳалокати зиёда аз 2 миллион нафар одамон 
гардида, ба маблағи бештар аз як триллион доллари 
амрикої зарари моддию иќтисодї расонид. Бо маќсади 
љалби таваљљуњи давлатњо, созмонњои байналмилалї ва 
сарпарастон ба ин мушкилоти љиддї, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон зимни 
баромади худ дар Форуми обї кишварњои Осиёи ва 
Уќёнуси Ором (декабри 2007) чунин эълон намуд, ки 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар доираи Дањсолаи 
байналмилалии амал «Об барои њаёт» рўзњои 27–29 июни 
соли 2008 дар шањри Душанбе Конфронси байналмилалї 
доир ба коњиш додани офатњои табии марбут ба обро 
баргузор хоњад кард ва њамаи иштирокчиёни он њамоиш 
ва дигар шахсоне, ки ба масъала бетараф нестанд  барои 
иштирок дар Конфронси Душанбе даъват намуд. Дар 
њамоиши мазкур ёвари муовини Дабири кулли СММ 
Кори Удовички саханронї намуда, доир ба гузаронидани 
чунин конфронс изњори аќида намуда, аз љумла ќайд 
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кард: «Ин ҳамоиш дар ҳолате баргузор мегардад, ки 
таҳдидҳо вобаста ба офатҳои табии марбут ба об рў ба 
афзоиш доранд ва дар натиља ба рушди минтақаи Осиёи 
Марказї метавонад зарар расонад. Захираҳои обї дар 
минтақа аҳамияти бузурги иқтисодї ва иљтимої доранд, 
зеро зиндагии тақрибан 22 млн аҳолии минтақа бевосита 
ба соҳаи кишоварзї алоқамандии зич дорад». Гузашта аз 
ин беш аз 90 дарсади истењсоли неруи барќ дар 
љумњурињои Тољикистон ва Ќирѓизистон ба об 
вобастагии зич доранд. Њамчунин,  дар ќаторкўњњои 
Тољикистон пиряхњои азим љойгир шудаанд, ки дар 
њолати наандешидани чорабинињои фаврї дар шароити 
таѓйирёбии иќлим аз сабаби об шудани пиряхњои мазкур 
кишварњои минтаќа метавонад ба офатњои табии дучор 
гарданд. Вобаста ба ин масъала Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар кушодашавии  њамоиши мазкур ќайд 
намуданд:  «Тољикистон аз љумлаи он кишварњоест, ки 
бинобар ифлосшавии атмосфера ва дигаргун гаштани 
иќлим аз солњои шастуми асри гузашта ба суръати 
баланди обшавии пиряхњо дар ќаламрави худ мувољењаст. 
Албатта, ин маънои онро надорад, ки обшавии пиряхњо 
танњо манфиат ё зарари Љумњурии Тољикистон аст. 
Имрўз дар љањон ин раванд суръати бесобиќа дорад ва 
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бетафовутї нисбат ба он барои оянда дањшатбор хоњад 
буд. Аз рўйи њисоби мутахассисон, агар тамоми пиряхњои 
љаҳон об шаванд, сатњи об дар рўйи замин 64 метр баланд 
мешавад, ки ин фано гаштани њаёт дар як ќисмати 
бузурги сайёраи мост».  Воќеан њам,  офатњои табиъии 
марбут ба об аз кишварњо ва љомеаи љањонї талошњои 
дастаљамъиро талаб менамояд, зеро пешгирии њодиса аз 
љињати эмин нигоњ доштани њаёти инсонњо ва хисороти 
молиявї  барои мо сабуктар аз  бартараф намудани 
натиљањои зараровари 
он мебошад. 

Конфронси мазкур 
барои  љалби ањлї 
љомеаи башар аз он 
љумла кишварњои 
минтаќа, љињати 
андешидани чорањои 
мушаххасу зарурї 
заминаи мусоид фароњам овард. Инчунин, дар рафти 
муњокимаи музокирањо дар ин њамоиш пешнињод ва 
тавсияњои нав пешнињод гардиданд, ки њамаи онњо дар 
санади нињоии – «Эъломияи Душанбе» инъикоси худро 
ёфтанд. Дар он аз љумла омадааст: иштирокчиёни 
конфронс изњори нигаронии худро бештар ба њолатњои 
пешгирии офатњои табии марбут ба обро баён намуданд 
ва эътироф намуданд, ки хатарњои офати табии марбут 
ба об љихати расидан ба Њадафњои Рушди Њазорсола 
монеа эљод менамояд. Аз ин лињоз тавсия доданд, ки ин 
масъала њангоми тањия намудани буљањои миллї људо 
намудани маблаѓ ба инобат гирифта шуда, барномаву 
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стратегияњои миллї оиди масъала мазкур тањия ва ќабул 
карда шавад. Инчунин иштирокчиёни конфронс ба 
хулосае расиданд, ки Эъломияи Душанбе дар Конфронси 
байналмилалї доир ба коњиш додани офатњои табии дар 
шањри Давос, Форуми 5-уми байналмилалии Об (2009), 
МУ СММ ва дигар њамоишњои байналмилаливу 
минтаќавї муарифї хоњад гашт. 

  
 
 
 
 
 

 
КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ САТҲИ БАЛАНД ДОИР 

БА ШАРҲИ ФАРОГИРИ МИЁНА МУҲЛАТИ РАВАНДИ 
ТАТБИҚИ ДАҲСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ 

БАРОИ ҲАЁТ» (СОЛҲОИ 2005–2015) 

 
Пас аз Конфронси байналмилалї доир ба коњиш 

додани офатњои табии марбут ба об дар Иљлосияи 
навбатии Созмони Милали Мутањид (21 декабри соли 
2009) дар асоси «Эъломияи Душанбе» ќатъномаи дахлдор 
тањти раќами А/RES/64/198 доир ба шарњи фарогири 
миёнамуњлати раванди татбиќи дањсолаи байналмилалии 
амал «Об барои њаёт» (солњои 2005–2015) ќабул карда 
шуд. Тибќи ќатъномаи мазкур дар шањри Душанбе,  дар 
санаи  8–10 июни соли 2010,  Конфронси байналмилалии 
сатњи баланд доир ба шарњи фарогири миёнамуњлати 
раванди татбиќи дањсолаи байналмилалии амал «Об 
барои њаёт» (солњои 2005–2015) баргузор гардид. Дар 
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њамоиши мазкур намояндагони беш аз 80 давлати љањон, 
намояндагони СММ, созмонњои байналмилалию 
минтаќавї, љомеаи шањрвандї ва дигар созмонњои 
ѓайридавлатї иштирок намуданд.  Дар кори њамоиши 
мазкур дар маљмўъ,  ба шаш масъалаи муњим диќќати 
љиддї  дода шуд, аз љумла:  суръат бахшидан барои ноил 
гаштан ба њадафњои дар сатњи байналмилалї мувофиќа 
шуда, Њадафњои Рушди Њазорсола ва иштироки фаъоли 
занон; њамкории зич дар њавзаи рўдњои фаромарзї; 
сифати об; захирањои обї ва мутобиќшави ба таѓийрёбии 
иќлим, коњиш додани хатари офатњои табиї; 
маблаѓгузории устувор; дар њамбастагї идоракунии 
захирањои обї, энергетика ва кишоварзї ва ѓайра буданд.  

Дар кушодашавии Конфронси мазкур Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон маърўза намуда, вобаста ба масъалањои 
марбут ба об ва раванди татбиќшавии Дањсола фикру 
андешаи худро баён карданд. Аз љумла дар ин њамоиш 
ќайд карда шуд: 
«Тағйирот ва 
равандҳои глобалии 
даҳсолаҳои охир ба 
манбаъҳои обӣ 
таъсири бузург 
расониданд ва вобаста 
ба ин, об ба яке аз 
масъалаҳои асосии 
муносибатҳои байналмилалӣ ва сулҳ табдил ёфта 
истодааст Љумњурии Тољикистон љонибдори он аст, ки 
ҳамаи тарафҳо дар ҷараёни танзими захираҳои об рўҳияи 
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ҳамкорї, сабру таҳаммул, шаффофият ва эҳтироми 
ҳамдигарро риоя кунанд. Танҳо чунин муносибат 
метавонад рушди устувори кишварҳои мо ва ҳифзи 
муҳити атрофро барои наслҳои оянда таъмин намояд». 

Чорабинии мазкур яке аз чорабинињои сатњи 
љањонии муњиме буд, ки нимаи аввали татбиќшавии 
Дањсолаи байналмилалиро натиљагирї намуда, љињати 
бартараф намудани камбудињо барои расидан ба 
њадафњои Дањсолаи оянда заминаи мусоид гузошт. 
Таѓйирёбии иќлим, ки солњои охир бештар ба назар 

мерасад ва равандњое, ки онро њамроњӣ менамоянд, дар 
масъалањои таъмини об ва маводи ѓизої барои зиндагии 

миллионњо нафар душворӣ пеш меоранд, вале аз онњо 

беш аз њама табаќањои камбизоати ањолӣ зарар 
мебинанд. Дар конфронси мазкур дар маљмўъ ба шаш 
мавзўъ зерин диќќати махсус дода шуда, мавриди 
муњокимаи муфассал ќарор гирифтанд: 
o Тезонидани  раванди расидан ба Њадафњои Рушди 

Њазорсола марбут ба об, њадафњои дар сатњи 
байналмилалї мувофиќа шуда ва таъмини иштироки 
занон; 

o Њамкорї дар њавзаи рўдњои фаромарзї; 
o Сифати об; 
o Захирањои обї ва масъалањои мутобиќшави ба 

раванди таѓйирёбии иќлим, коњиш додани хатари 
офатњои табии; 

o Маблаѓгузории устувор; 
o Идоракунии њамгироёнаи об, энергетика ва 

кишоварзї. 
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Дар иртибот ба душворшавии вазъи зиндагии 
табаќањои камбизоати ањолии љањон Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
ҳамчун ташаббускори Даҳсолаи байналмилалии «Об – 
барои ҳаёт» (солњои 2005–2015) пешнињод намуд, ки 
нимаи дуюми Дањсолаи мазкур ба иљрои тадбирњои 
мушаххаси байналмилалию минтаќавї доир ба таъмини 
онњо бо оби нўшокї ва шароити замонавии бењдоштї 
бахшида шавад. 

 
 

 
 

 
 
 

 
СОЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҲАМКОРЇ ДАР 

СОҲАИ ОБ 
 
Чї тавре, ки дар боло зикр гардид, норасоии 

захирањои обї сабабгори ба вуљуд оварандани мушкилот 
байни кишварњои истифода барандаи он мегардад. Аз 
љумла истифодаи мавсимии захирањои оби барои обёрии 
заминњои кишоварзї ва истењсоли неруи барќ ба 
мухолифати кишварњои поёноб бо кишварњои дар 
сарчашмаи об ќарордоштаро ба вуљуд меорад, ки ин 
масъала дар минтаќаи Осиёи Марказї мушоњида карда 
мешавад.  Президенти Љумњурии Тољикистон моњи марти 
соли 2009 дар Њамоиши 5-уми байналмилалии об дар 
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шањри Истанбул суханронї намуда, таъкид кард, ки 
ваќти он расидааст, ки дар истифодаи захирањои об бояд 
роњњои нави густариши муколамаву музокирот ва 
механизмњои њамкориро дарёфт ва ба наќши калидии 
дипломатияи об дар њалли он таваљљуњи љиддї зоњир 
карда шавад. Бо дарназардошти ин, Пешвои миллат 
Эмомалї Рањмон пешнињод намуд, ки «Соли 
байналмилалии њамкорї дар соњаи об» эълон карда 
шавад. 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар доираи иљлосияи  65-уми 
Маљмаи Умумии СММ дар Машварати махсус бахшида 

ба мавзўи «Ҳалли проблемаҳои ҷањонии обу беҳдоштӣ – 

вазифаи асосии амалӣ сохтани Ҳадафҳои Рушди 

Ҳазорсола» маърўза намуда, дар рафти суханронии худ 
ќайд карданд, ки «Захираҳои об дар тавсеаи ҳамкории 
миёни давлатҳо нақши муҳим мебозанд. Дар таърих бисёр 
низоъҳои байни 
давлатҳо маълуманд, ки 
дар асоси ихтилофи 
назар доир ба 
масъалаҳои об рўй 
додаанд. Вале бояд 
гуфт, ки об дар аксари 
мавридҳо на ҳамчун 
омили ҷудо кунандаи 
одамон ва мамлакатҳо, балки чун муттаҳид созандаи онҳо 
нақш мебозад. Айни ҳол дар миқёси љаҳон беш аз 263 
дарёи сарҳадгузар мавҷуд аст ва давлатҳои ҳамсарҳад 
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онҳоро барои таъмини эҳтиёљоташон истифода мебаранд. 
Ин дарёҳо барои садҳо миллион одамон захираи муҳими 
ҳаёт ва таъмини амният, муҳити зист ва равобити 
ҳамарўзаи сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ мебошанд. 

Тоҷикистон дар робита ба ин вабо мақсади тезонидани 

суръати амалӣ сохтани ҳадафҳои дар сатҳи байналмилалӣ 
мувофиқа шудаи об пешниҳод мекунад, ки соли 2013 
«Соли байналмилалии ҳамкорї дар соҳаи об» эълон 
карда шавад». 

Хушбахтона, ин пешнињоди Президенти Љумњурии 
Тољикистон низ дастгирии љомеаи љањониро ёфт ва аз 
љониби СММ ќатъномаи дахлдор тањти раќами 
А/RES/65/154, аз 20 декабри соли 2010 оид ба эълон 
намудани соли 2013 њамчун «Соли байналмилалии 
њамкорї дар соњаи об» ќабул карда шуд. Ин ташаббуси 
Пешвои миллат ба тањкими њамкорињою танзими 
муносибатњо нигаронида шуда, аз љањорчўбаи фањмиши 
классикии аќибмондаи собиќи он рањої меёбад, ба 
раванди муколама ворид карда мешавад ва аз таљрибаи 
пешрафта дар њалли масъалањои бањсноку низоъангез, аз 
љумла идораи захирањои оби рўдњои фаромарзї истифода 
карда мешавад. Ањамияти масъалаи пешнињод шуда на 
танњо љињати комёб гаштан ба Њадафњои Дањсолаи Об 
њамчун омили пешбаранда арзёбї мегардад, балки барои 
расидан ба Њадафњои Рушди Њазорсола низ наќши 
арзанда гузошт. 

Њадафњои асосии «Соли байналмилалии њамкорї дар 
соњаи об»: 

o Ноил гардидан ба фаҳмиши амиќи њамбастагии 
рушди устувор ва идоракунии захирањои обї; 
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o Мусоидати њукуматњо љињати тањияи стратегияву 
барномањо барои њамкории босамар дар 
идоракунии захирањои обї; 

o Љалби љомеаи шањрвандї љињати иштирок дар 
идоракунии захирањои обї; 

o Рушди муносибатњои байналмилалї ва 
шабакањои иттилоотї љињати пањн намудани 
дониш, усулњои наву инноватсионї ва таљрибаи 
сиёсї дар ин љода. 

 

КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ САТЊИ 
БАЛАНД ДОИР БА СОЛИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 

ҲАМКОРЇ ДАР СОҲАИ ОБ 
 

 Соли 2013 низ бо ташаббуси Љумњурии Тоҷикистон 

Маҷмаи Умумии СММ дар иҷлоси 67-уми худ дар 

чаҳорчӯби банди 20-уми рӯзнома («Рушди устувор») 

қатъномаеро (67/204) таҳти унвони “Татбиқи Соли 
байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об” бо иттифоқи оро 

қабул намуд. Дар 
таърихи 27–29 августи 
соли 2013 дар шањри 
Душанбе Конфронси 
байналмилалии сатњи 
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баланд доир ба њамкорї дар соњаи об баргузор гардид. 
Барои ширкат дар кори ин њамоиш беш аз 900 нафар 
меҳмонони воломақом ва мутахассисону коршиносони 

маъруф беш аз 70 кишвари ҷаҳон ва созмонҳои 

сершумори минтақавию байналмилалӣ ба Тоҷикистон 
ташриф овардаанд.  Ќайд кардан ба маврид аст, ки њаљми 
умумии захирањои об дар сайёраи Замин 1400 млн. км. 
кубиро ташкил медињад ва танњо 2,5%, яъне 35 млн 
километри мураббаъро оби тозаи ошомидани ташкил 
медињад. Бо мављудияти миќдори ками захирањои оби 
тоза, ќисми зиёди он дар пиряхњо љойгир мебошанд, яъне 
манбаи асосии оби тозаи ошомидани барои истеъмол 
дарёњо, кўлњо ва обанборњо ба њисоб мераванд. Дар 
робита ба ин, бояд гуфт, ки манбаъњои мазкур метавонад 
дар миќёси ду ва зиёда кишварњо љойгир бошанд, ки 
истифодаи ин захирањоро боз њам метавонад мушкил 
намояд. Яъне об ва рўдњои фаромарзї дар маљмўъ, 
сарњадњои мављудаи кишварњои миллиро намепазирад ва 
њадафи баргузории Конфронси Душанбе низ мусоидат 

намудан ба беҳбуди ҳамкорӣ дар соҳаи об, аз ҷумла 

ҳамкории фаромарзӣ аз тариқи таблиғи таҷрибаҳои 

беҳтарин, иштироки ҳамаи тарафҳои манфиатдор, 

ташвиқу тарѓиб барои ҳамкорӣ дар соҳаи об дар тамоми 

сатҳҳо барои мусоидат ва ноил шудан ба ҳадафҳое, ки 

дар сатҳи байналмилалӣ дар соҳаи об ҳамоҳанг шуда, 
мебошад.  

Конфронси мазкур имконият фароњам овард, ки 
раванди татбиқи Ҳадафҳои Рушди Њазорсола дар 

мавриди захираҳои обӣ ва тавсияву пешниҳодҳо бобати 
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тарҳрезии Ҳадафҳои Рушди устувор (SDGs) барои давраи 

рушди пас аз соли 2015 муҳокима ва баррасӣ гарданд. 

Иштирокчиёни њамоиши байналмилалї авлавиятҳои 

асосиро дар мавриди ҳамкорӣ дар ҳаллу фасли 

масъалаҳои марбут ба обро муайян карда, тавсияҳоро 
дар бораи равишу афзорҳои муассири истифодаи 

захираҳои обии дарёву кӯлҳои фаромарзӣ, инчунин 

пайванди мутақобили ҳамкорӣ дар соҳаи об ва ноил 

шудан ба Ҳадафҳои Рушди Њазорсола дар мавриди 

захираҳои обӣ таҳия намуданд. Дар натиҷаи 

муҳокимаҳои интерактивӣ ва мубодилаи афкор як қатор 

санадҳои ниҳоии Конфронс қабул гардиданд, аз ҷумла:  

o Эъломияи Конфронси байналмилалии сатҳи баланди 

ҳамкорӣ дар соҳаи об;  
o Барномаи амали Конфронси Душанбе оид ба 

ҳамкорӣ дар соҳаи об; 

o Натиҷаи Конфронси байналмилалии сатҳи баланди 

ҳамкорӣ дар соҳаи об. 
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КОНФРОНСИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ САТҲИ 

БАЛАНД ОИД БА НАТИҶАҲОИ ДАҲСОЛАИ 

БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ БАРОИ ҲАЁТ» 
(СОЛҲОИ 2005–2015) 

 

Дар санаи 9–уми декабри соли 2014 Маҷмаи Умумии 

СММ қатъномаеро (A/RES/69/215) таҳти унвони 
«Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт» (солњои 

2005–2015) ва талошҳои минбаъда ҷиҳати дастрасӣ ба 

рушди устувори захираҳои об қабул кард, ки он аз 

кишварҳои узви СММ, сохторҳои СММ, аз ҷумла 

«СММ–Об» ва дигар созмонҳоро даъват ба амал 
овардааст, то арзёбии фарогири дастовардҳоро дар 
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раванди татбиқи Даҳсола ва идомаи талошҳо барои 

расидан ба ҳадафҳои дар сатҳи байналмилалӣ 

ҳамоҳангшудаи марбут ба об, аз ҷумла ҳадафҳое, ки дар 

санади ниҳоии Конфронси Рио+20 таҳти унвони «Ояндае, 
ки момехоҳем» инъикос ёфтаанд, анҷом диҳанд.  

Қатънома баргузории Конфронси байналмилалии сатҳи 
баланд оид ба натиљањои Даҳсолаи байналмилалии амал 
«Об барои ҳаёт» (солњои 2005–2015)-ро дар шањри 

Душанбе пешбинӣ намуда буд. Конфронси мазкур тибќи 
ќатъномаи дар боло зикр гардида 9–11–уми июни соли 
2015 дар пойтахти кишварамон баргузор гардид. Дар 
кори Конфронс беш аз 1500 намоянда аз 100 кишвар ва 
минтақаҳои гуногуни олам, ниҳодҳои СММ, созмонҳои 

байналмилалӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва дигар ҷонибҳои 

манфиатдорро муаррифӣ мекарданд, ширкат намуданд. 

Њамчунин, ќобили ќайдаст, ки дар чаҳорчӯби Конфронси 

байналмилалии сатҳи баланд роҷеъ ба натиҷаҳои татбиқи 

даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт» (солњои 
2005–2015), 6–8 –уми июни соли 2015 чањор чорабинии 

пеш аз конфронсӣ, ба монанди Форуми об вобаста ба 

кӯдакон, Форуми «Об ва зан», Форуми оби кишварҳои 

кўњистон, Форуми оби кишварҳои камтараққикарда ва 

мамолики ҷазиравии рў ба рушд доир карда шуданд. 

Ҳадафи асосии Конфронси байналмилалї арзёбии 
пешрафти ба дастомада ҳангоми татбиқи ҳадафҳои 

даҳсола ва муайян кардани кӯшишҳои минбаъда доир ба 

таъмини рушди устувори захираҳои об буд. Дар њамоиш 
ќайд карда шуд, ки маќсад аз эълон гаштани Дањсолаи 
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мазкур мусоидат ба саъю талоши љомеаи љањонї ба 
хотири то соли 2015 то ду маротиба коњиш додани 
шумораи ањолии дастрас надоштаи сайёра буд. Тайи 
солњои сипаришудаи ин Дањсола мањз ба шарофати 
механизмњои дар доираи он тањия шуда ба дастовардњои 
назаррас ноил гаштем. Вале таѓйирёбии иќлим, афзоиши 
ањолї, зиёд шудани офатњои табиї, буњронњои молиявию 
иќтисодї, озуќаворї ва 
энергетикї, низоъњои 
њарбї дар як силсила 
кишварњо ва 
минтаќањои олам, ва 
дигар тањдиду хатарњои 

муосир аз бисёр ҷињат 
ба комилан мавриди 
амалї гардидани 
њадафу вазифањои Дањсолаи байналмилалї монеъ 
шуданд. Бинобар ин, масъалаи об чун пештара дар арсаи 
байналмилалї аз љумлаи масъалањои хеле мубраму муњим 
боќи мемонад, зеро аз рўйи маълумот њанўз таќрибан 
750–800 млн ањолии сайёра ба об ва 2,5 млрд ба шароити 
кофии бењдоштї дастрасї надоранд. 

Њамчунин, дар маросими ифтитоњи Конфронси 
мазкур Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон суханронї 
намуд. Иштирокчиёни њамоиши байнмимилалї 

ташаббусҳои арзишманди Љумњурии Тоҷикистон, аз 

ҷумла пешниҳоди навбатии Президенти кишварамонро 

доир ба эълони Даҳсолаи нави байналмилалӣ тањти 
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унвони «Об барои рушди устувор» мавриди пуштибонї 
қарор гирифт. 

 
 
 

 
 
 
 
НАТИЉАҲОИ ДАҲСОЛАИ  БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
АМАЛ «ОБ БАРОИ ҲАЁТ» (СОЛҲОИ 2005–2015) 

  
Дарки зарурати суръат бахшидан барои расидан ба 

њадафњои њамоњангшудаи байналмилали марбут ба об, аз 
љумла Њадафњои рушди њазорсола бо пешнињоди 
Љумњурии Тољикистон солњои 2005–2015 аз љониби МУ 
СММ њамчун Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои 
њаёт» эълон гардид. Ќатъномаи Дањсола барои иљрои 
ўњдадорињои марбут ба њадафњо ва вазифањои дастрасии 
об дар сатњи байналмилалї њамоњангшуда, инчунин 
барои љалби диќќати љонибњои манфиатдор ва 
кишварњои узв  ќабул карда шуда буд. Инак Дањсола 
паси сар карда шуд ва дар кадом сатњ мо ќарор дорем дар 
поён ба таври мухтассар пешнињод менамоем.  

       Маълумотњо нишон медињанд, ки дар соли 2005 дар 
миќёси љањон зиёда аз 1,2 млрд. ањолии сайёра 
дастрасї ба оби тозаи ошомиданї ва зиёда аз 2,6 млрд. 
ба меъёрњои оддии бењдошти дастарасї надоштанд. 
Дар соли 2015 яъне дар натиљаи амалї гардонидани 
Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт» ин 
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нишондињанда мутаносибан ба 663 млн ва 2,4 млрд 
расонида шуд. Яъне аз 51% ањолии дастарс надошта ба 
бењдоштї дар соли 1990 ин нишондињанда дар соли 
2015 ба 25% расонида шуд, аз соли 1990 то 2015 
таќрибан 2,1 млрд. ањолии сайёра ба бехдоштї 
дастрасї пайдо намуданд. Дар доираи Дањсола 
нисбати ба Њадафњои Рушди Њазорсола танњо 9%-и 
онро љомеаи љањонї натовонист иљро намояд. 

        Дар натиљаи амали гардонии Дахсола 
дастовардњои назаррас ба даст оварда шуд ва яке аз 
дастовардњои муњими Дахсола ин эътироф гардидани 
об на танњо њамчун яке аз афзалиятњои аввалиндараља 
дар рушди устувор, балки њамчун љузъи муњим барои 
расидан ба дигар њадафњои рущди устувор мебошад. 
Дањ сол ќабл ба масъалаи об ањамият хеле кам ва он 
њам аз љониби мутахассисони соња зоњир карда мешуд, 
вале имрўз таќрибан дар њамаи сатњњо ва дар њамаи 
барномаву стратегияњои рушди милливу 
байналмилалї масъалаи об дарљ мегардад ва ба он 
ањамияти љидди зоњир карда мешавад. Барои мисол то 
имрўз танњо маблаѓи умумии кўмак барои рушди 
бењдоштї ва об 7,8 млрд. долларро ташкил медињад.   

         Дар натиљаи амали гардонидани барномаву 
механизмњои Дањсолаи амал «Об барои њаёт» љомеаи 
љањонї, имрўз назар ба соли 2005 хеле бо њам наздик 
шуда, доир ба масъалањои марбут ба об фаъолияти 
худро дар њамбастагї амалї менамоянд. Ќатъномаи 
Дањсола таъкид ба зарурати њамоњангсозии фаъолияти 
СММ бо дигар созмонњои ѓайридавлатї, минтаќавї ва 
давлатњои алоњида, равона карда шуд. Дањсола 
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имконият дод, ки якчанд зерсохторњои СММ (26 
зерсохтори СММ) дар њамбастаги фаъолияти худро ба 
роњ монда ба ин васила шаффофият баланд бардошта 
шавад ва имконияти барасї ва муњокимањоро љињати 
њалли проблемаи глобалии вобаста ба обро ба 
мутахассисони соња дар манотиќи гуногуни сайёра 
муњайё намояд. Ташкил ва гузаронидани Њамоишњои 
гуногун марбут ба ин масъала дар саросари љањон ва 
алалхусус дар пойтахти кишвари мо, иштироки 
љонибњои манфиатдор, маќомдорони сатњи баланд, 
занон, љавонон ва дигар табаќањои манфиатдор љињати 
огоњи пайдо намудан аз масъалањои марбут ба об ва 
бењдошт ва ба ин васила ба роњ мондани муколамаи 
мустаќим ва маќсаднок бо ќишрњои осебпазири љомеа, 
Дањсола сањми арзанда гузошт. Яъне љалби њамаи 
љонибњои манфиатдор зери як миз ва ба роњ мондани 
њамкорињои зич байни онњо, яке аз дастоварњои 
нодири Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои 
њаёт» (солњои 2005–2015) ба њисоб меравад. Шояд дар 
љодае, ки сањм ё таъсири Дањсола бесобиќа бошад – ин 
иштирок ва њамкорї бо љонибњои манфиатдор 
мебошад.  

      Дар доираи Дањсола таѓйирот дар сатњи миллї ва 
мањалї низ мушоњида мегардад. Барои мисол дар 
Љумњурии Мянма Кумитаи миллї оид ба захирањои об 
ташкил карда шуд ва инчунин механизмњои 
Идоракунии њамгироии захирањои об (ИУВР) тањия ва 
ќабул карда шуд, ки дар ташкилёбии онњо бевосита 
Дањсола бо љонибњои манфиатдор сањми пурарзиш 
дорад. Дањсола љињати таъсис додани Кумитаи миллї 
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оид ба захирањои об, низоми асосёфтаи экологї ва 
Идоракунии њамгироии захирањои об (ИУВР) кўмак 
намуд. Чунин изњор дошт Котиби Кумитаи миллї оид 
ба захирањои об ва Директори Генералии захирањои об 
ва рушди системаи дарёњои Мянма Тун Лвин У (Htun 
Lwin Oo), ки худ баёнгари гуфтањои боло мебошад. 

        Чунин иќдом дар Канада дар сатњи мањалї љињати 
дастгирии иштироки занон «Занон барои шарики дар 
соњаи об» (Women for Water Partnership’s network) 
ташкил карда шуд. Ќатъномаи Дањсола аз љумла 
иштироки фаъоли занонро талаб менамуд ва Дањсола 
љињати эътирофи љањонии сањми занон дар њалли 
масъала иштироки фаъолонаи онњо низ сањми 
пурарзиши худро гузоштааст. Занон барои шарики дар 
соњаи об ба Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои 
њаёт» пайваст ва платформаи Дањсоларо љињати нишон 
додани афзалиятњои занон дар идоракунии обро ба 
таври возењ ба ањли башар пешнињод намуд. Дањсола 
дар ташкилёбии ин созмон сањм гузошт, сипас онро ба 
сифати субъекти асосии муносибатњои байналмилалї 
вобаста ба занон мубаддал намуд. Форуми нахустине, 
ки доир ба сањми занон дар соња дар миќёси љањон 
баргузор гардид, дар пойтахти кишварамон ш. 
Душанбе дар санаи 6–8–уми июн, зери унвони Форуми 
«Об ва зан» баргузор гардид. Дар форуми мазкур 
љойгоњи зан дар истифодаи оќилона ва идоракунии 
дурусти бараси гардид.  

       Дар доираи Дањсола садњо созмонњои 
байналмилалї ва ВАО ба он пайвастанд ва 
тавонистанд, ки дар як муддат нигоњи худро ба ин 
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масъала таѓйир дињанд. Дар доираи Дањсола дар сатњи 
байналмилалї 12 китоб доир ба масъалањои марбут ба 
об ва сиёсати обї ба чоп расонида шуда дастраси омма 
гардад, инчунин зиёда аз 26 созмонњои байналмилалї 
ва 100 кумитаву идорањои миллї ба раванди Дањсола 
њамроњ гарданд.  

       Идоракунии њамгироии захирањои об – дар сатњи 
байналмилалї њамчун усули истифодабарии самаранок 
ва одилонаи захирањои обї пазируфта шуда, љињати 
пешгири аз низоъњо дар њавзањои рўдњои фаромарзї 
хидмат менамояд. Дар ин давра 64% кишварњои сайёра 
Идоракунии њамгироии захирањои обро (ИУВР) тањия 
ва 34% низ дар њолати тањия ќарор доранд. Дар доираи 
Дањсола инчунин ду конвенсия СММ такмил ва аз 
љониби аксари кишварњо ќабул карда шуд (Конвесия 
оиди њифз ва истифодаи рўдњои фаромарзї ва кўлњои 
байналмилалї, Конвенция о праве несудоходных 
видов использования международных водотоков). 

        Дар доираи Дањсола њамасола як мавзўи муаяйн 
интихоб мегардид ва дар соли мазкур тамоми саъю 
кўшишњо ба он равона мегардид. Аз љумла солњои: 

o 2005 Об барои њаёт; 
o 2006 Об ва фарњанг; 
o 2007 Норасоии об; 
o 2008 Бењдоштї об; 
o 2009 Обњои фаромарзї; 
o 2010 Сифати об; 
o 2011 Об барои шањрњо; 
o 2012 Об барои амнияти озуќаворї; 
o 2013 Њамкорї дар соњаи об; 
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o 2014 Об ва энергетика; 
o 2015 Об барои рушди устувор.  

Барои њар яки он СММ аз соли 2009 инљониб сайти 
алоњида кушода тадќиќотњои марбут ба онњоро љойгир 
менамуд, ки як платформаи хеле муњим љињати дарку 
фањмиши масъаларо муњайё сохт. 
   Њачунин дар доираи Дахсолаи љоизаи «Бењтарин 

таљриба»  аз љониби «СММ–захирањои об» таъсис  
дода шуд ва њамасола ба бењтарин таљрибањо ва 
лоињаю дастовардњо супорида мешавад.  

        Гуруњи «Дўстони об» (Friends water group) – ин 
иттињодияи кишварњои њамфикр мебошад, ки њамчун 
як платформаи иловагї барои татбиќ ва баррасии 
њамаљонибаи Дањсолаи байналмилалии амал «Об 
барои њаёт» (2005–2015) бо пешнињоди Љумњурии 
Тољикистон ташкил карда шуд.  Ба гуруњи Дўстони 
об имрўз зиёда аз 40 кишвари олам  аъзо мебошад. 
Њадафи асосии ин гуруњ ин мусоидат намудан ба 
татбиќи Рузномаи СММ марбут ба захирањои об 
буда, њамоњангсозии фаъолияти гуруњро Кумитаи 
иљрояи он ба ўњда дорад, ки узви он Љумњурии 
Тољикистон, Финландия, Шветсария, Маљористон ва 
Тайланд мебошанд. Гуруњи «Дўстони об» љињати 
татбиќи амалї намудани њадафњои Дањсола сањми 
арзанда гузоштааст. 

        Њамчунин Панели сатњи баланди СММ доир ба 
об, сентябри соли 2015 таъсис дода шуд, ки 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар ќатори 
сарони 15 кишвари дигар ба он аъзо мебошад. Бояд 
як нуктаро ќайд намуд, ки Панели музкур бо 
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пешнињод Љумњурии Тољикистон ва дигар 
кишварњои узви СММ аз љониби Котиби Генералии 
СММ ва Бонки Љањонї таъсис дода шудааст.  

      Дастовардњои  Дањсола дар кишвари мо низ хеле 
назаррас арзёбию мавриди амал мегарданд. Дар 
Љумњурии Тољикистон, дар ин давра маблаѓгузори ба 
лоињаву барномањои вобаста ба об дар њаљми 1,648 
млн доллар ИМА сурат гирифтааст, ки дар натиља 
таќрибан 1,5 млн ањолии кишвар дастарасї ба оби 
ошомиданиро пайдо намуданд. Аз љумла дар соњаи 
захирањои об 10 лоињаи сармоягузорї амалї гашта 
истодаанд: 

o Обёрии заминњои водии Данѓара – марњилаи 2; 

o Таъмини ањолї барои устувории соњаи 
кишоварзї ва идоракунии захирањои обї; 

o Бо оби нўшокї таъмин намудани ањолии ноњияи 
Њамадонї; 

o Барќарорсозии системаи обтаъминкунии 
шањрњои шимоли Тољикистон; 

o Обтаъминкунии шањрњои марказии Тољикистон; 

o Барќарорсозии системаи обтаъминкунии 
шањрњои љанубї Тољикистон – марњилаи 2; 

o Такмили системаи об таъминкунии ноњияи 
Панљи вилояти Хатлон ва об таъминкунии шањри 
Душанбе – марњилаи 2; 

Дар маљмўъ, дар доираи лоињањои дар боло зикшуда 
дар њаљми 238,2 млн. доллари ИМА маблаѓ љалб 
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гардидааст, ки 140,5 млн. ё худ 59%-и онро маблаѓњои 
грантї, 85,4 млн. ё худ 35,8% маблаѓњои ќарзї ва 12,3 
млн. ё худ 5,2%-и онро сањми Тољикистон ташкил 
медињад. Танњо дар доираи амалисозии марњилањои якум 
ва дуюми лоињаи «Обёрии заминњои водии Данѓара» беш 
аз 575 млн сомонї сармоягузорї гардида, зиёда аз 4200 
гектар заминњои нав обёї карда шудаанд. Илова бар ин, 
тибќи лоиња то соли 2019 беш аз 1700 гектар бояд обёрї 
карда шаванд, ки дар натиља, кариб 6000 гектар заминњои 
нав обёришуда мавриди истифода ќарор хоњад гирифт. 

   
 

 
 
 
 

СИМПОЗИЮМИ 

БАЙНАЛАМИЛАЛИИ САТҲИ БАЛАНД ОИД БА 
ҲАДАФИ ШАШУМИ РУШДИ УСТУВОР – 

«ДАСТРАСИИ УМУМ БА ОБ ВА БЕҲДОШТ» 
 

Љињати татбиќ намудан ва тањияи механизму 
принсипњои амалии Њадафи шашуми Рушди Устувор 
чорабинии басо муњим дар пойтахти кишвар 9-11 августи 
соли 2016 баргузор гардид. Вобаста ба Њадафњои Рушди 
Устувор бояд таъкид намуд, ки ин рўзномаи нави љањонї 
буда, аз соли 2015 то соли 2030 давом хоњад кард. Тибќи 
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њадафи шашуми рўзнома, ки марбут ба об ва бењдошт 
муарифї шудааст, дар пойтахти кишвар чорабинии 
мазкур, яъне Симпозиуми байналмилалии сатњи баланд 
оид ба Њадафи шашуми Рушди Устувор «Дастрасии умум 
ба об ва беҳдошт» баргузор гардид. Ҳадафи асосии ин 
њамоиши сатњи баланди байналмилалї табодули афкор 
оид ба сабақҳои гирифта шуда ва таљрибаи мусбат дар 

соҳаи беҳбудии дастрасї ба об, беҳдошт, ҷорї намудани 

ҳамгироии идораи захираҳои об, такмили манфиатнокии 
истифодаи об, кам кардани ифлосшавии захираҳои об ва 
ҳимояи экосистемаҳои обї буд. Дар кори Симпозиум 
намояндагони беш аз 90 кишвар ва даҳҳо созмонњои 
байналмилалию минтақавї иштирок намуданд. Ќариб 
700 нафар шахсияти воломақому сиёсатмадор, олимону 
коршиносон аз минтаќањои мухталифи љањон, 
намояндагони њукуматњо, сохторњои гуногуни СММ, 
созмонҳои байналмилалию минтақавї, сохторҳои 
молиявї, муассисаҳои илмї, љомеаи шаҳрвандї ва бахши 
хусусї тайи ду рўз муҳимтарин масъалаҳои вобаста ба 

обро дар љаҳони имрӯзаи зуд тағйирёбанда муҳокима 
намуданд. Њамзамон дар доираи Симпозиуми 

байналмилалї, ҳамчунин ҷаласаи чањоруми мушовирони 

махсуси Панели сатҳи баланд оид ба масъалањои об 
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баргузор гардида, ки дар ҷаласаҳои алоҳидаи ин 

чорабинӣ масоили матраҳ намудани ташаббусҳои 

ҳамкорї, аз ҷумла пешниҳод оид ба «Даҳсолаи 
байналмилалии об барои рушди устувор»,  дастрасии 
умумї ва баробар ба оби ошомидании беҳтар ва арзон, 
дастрасии умумї ва баробар ба василаҳои сазовори 
санитарию беҳдоштї барои ҳама, баланд бардоштани 
сатҳи самарабахшии истифодаи об, таъмини мудирияти 
њамаи захираҳои обї, муҳофизат ва барқарорсозии 
экосистемаҳои обї, баланд бардоштани сифати об 
тавассути коҳиш додани ифлосшавии муҳити зист ва 

механизмҳои нави инноватсионї дар ҷодаи ҳамкориҳо 
дар доираи об барои рушди устувор баррасї шуданд.  

Дар кори Симпозиуми байналмилалї ҳамчунин,  

ноиби Дабири кулли СММ ҷаноби Гян Чандра Ачаря ва 

намояндагони боз 17 сохторҳои дигари СММ иштирок 
доштанд. Зимни суханронии худ ноиби Дабири кулли 

СММ ҷаноби Гян 
Чандра Ачаря 
барќияи табрикии 

Дабири кулли 
СММ Пан Ги 
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Мунро ироа кард, ки дар он аз љумла гуфта шудааст: 

«Ман пешгомӣ ва дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тољикистонро љиҳати пешбурди мақсади рушди устувор 
оид ба об ва беҳдошт дар  љаҳонро дар сатҳи баланд 
арзёбӣ  мекунам. Дар барномаи рушди устувор зикр 
гардидааст, ки дастрасии ҳамагон ба хизматрасониҳои 
асосӣ, аз чумла ба обу беҳдошт таъмин карда хоҳад шуд. 
Дар амал пиёда намудани ин нақша муносибати 
ҳамаљонибаи ба принсипҳои ҳуқуқи инсон асосёфтаро 
тақозо менамояд. Ҳадафи шашуми Рушди Устувор умеду 
орзуҳои ҷомеаи љаҳониро ба як  экосистемаи солим барои 
ояндаи босубот ифода мекунад». 

Дар рафти њамоиши байналмилалї мавзўъҳои 

муҳиму мубрами рўз, аз ҷумла афзун намудани зарфияти 

маќомотњои ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти иљроияи 

њокимияти маҳаллӣ дар масъалаи мудирият аз болои 

истифодаи ҳамгироиёнаи захираҳои обӣ, табодули дониш 

ва таҷриба дар масоили беҳтар намудани дастрасӣ ба об, 

беҳдошту санитария, 
баланд бардоштани 
самаранокии истифодаи об, 
коҳиш додани ифлосшавии 

захираҳои обӣ, ҳифзи 

ҳавзҳои обӣ ва системаҳои 

беҳдоштии экологӣ, 

пешбурди ҳамкориҳо ва 

шарикии байналмилалӣ, 

рушди ҳамкориҳои 
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минтақавӣ ва бисёрсоҳа, пешбурди ташаббусҳои 

мушаххас ҷиҳати иҷрои Њадафи шашуми Рушди Устувор 

ва вазифаҳои вобаста ба он мавриди баррасӣ қарор 
гирифтанд.Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи 
маърўзаи худ дар ин њамоиши сатњи байналмилалї  доир 
ба ањамият ва арзиши шашумин Њадафи Рушди Устувор, 
ки ба масъалаи таъмин намудани дастрасии ҳамагонї ба 
об ва беҳдошт бахшида шудааст,  ибрози назар карда,  
таъкид намуд, ки ин ҳадаф дар баробари зарурати 

таъмин намудани дастрасӣ ба оби ошомиданӣ ва 

беҳдошт, масъалаҳои сифати об, самаранокии истифодаи 
он, амалисозии мудирияти муштараки захираҳои об, 

ҳифзи экосистемаи об, инчунин,  густариши ҳамкорӣ ва 

ҳамёрї дар соҳаи обро дарбар мегирад. Инчунин, доир ба 
аҳамияту арзиши ташаббуси нав ва муҳими Љумњурии 

Тоҷикистон дар соҳаи об оид ба эълон намудани 

Даҳсолаи байналмилалии нав таҳти унвони «Об барои 
рушди устувор», муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори 

умеду боварӣ намуд, ки чунин як иқдом дар сурати аз 

ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ширкаткунандагони ин 

ҳамоиши бузург пуштибонӣ ёфтан, барои ҷалби 

таваљљўҳи бештар ва фарогир ба татбиқи Ҳадафи 
шашуми Рушди Устувор ва вазифаҳои он мусоидат хоҳад 
кард. 
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ДАҲСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ 
БАРОИ РУШДИ УСТУВОР» (СОЛҲОИ 2018–2028) 

 
Бояд гуфт, ки њарчанд дар доираи Њадафњои Рушди 

Њазорсола доир ба њалли масъалањои об ва ташаббусу 
ибтикороти Љумњурии Тољикистон пешрафти муайяне ба 
даст омадааст, вале дар миќёси љањон њанўз таќрибан аз 
750 млн то 1 млрд нафар одамон дастарасї ба об 
надоранд. Таѓйирёбии иќлим ва дар натиљаи рўй додани 
њодисањои табиї имрўзњо таќрибан дар њаљми 60 млрд 
доллари амрикої зарару хисорот ба иќтисодиёти 
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кишварњои љањон мерасонад. Хусусан, танњо тайи панљ 
соли охир ба иќтисодиёти Тољикистон аз офатњои табиї 
вобаста ба об њисорот ба маблаѓи умумии 600 млн 
доллари амрикої расонида шудааст. Тибќи тањлилњо ва 
арзёбии коршиносони байналмилалии соња соли 2030 
њаљми об ба њар сари ањолї ба њадди хатарнок, яъне 
камтар 1,7 њазор метри мукааб дар як сол мерасад. Дар 
муќоиса бояд ќайд намоем, ки ин нишондињанда дар 
солњои 60-уми асри гузашта ба 60 њазор метри мукааб 
баробар буд. 

Вобаста ба хатару тањдидњои дар боло зикр гардида, 
нигоњ доштани дастовардњои дар дањсолаи сипаригашта 
ба даст оварда ва љињати расидан ба Њадафњои Рушди 
Устувор, ташаббуси навбатии Пешвои Миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон эълон намудани љашни Дањсолаи байналмилалии 
амал «Об барои рушди устувор» дастгирии љомеаи 
љањониро ёфт. Чуноне, ки Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар Паёми навбатии худ ба 
Маљлиси Олї ќайд карданд, Дањсолаи пешнињод гардида 
21 декабри соли 2016 аз љониби СММ бо тарафдории 177 
кишвар дастгирї ёфт ва ќатъномаи дахлдор доир ба 
эълон намудани Дањсолаи байналмилалии амал «Об 
барои рушди устувор» (солњои 2018–2028) ќабул гардид. 
Дањсолаи мазкур дар Рўзи байналмилалии захирањои об, 
яъне 22 марти соли 2018 оѓоз гардида, то 22 марти соли 
2028 давом хоњад кард. 

Мақсади асосии қатъномаи мазкур муҳайё сохтани 

механизм ва платформаи иловагӣ барои мусоидат баҳри 

расидан ба ҳадафҳои рушди устувор дар қисмати об ва 
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дигар њадафњои марбут ба оби дар сатҳи байналмилалї 

мувофиқа гардидаро ташкил медиҳад. Аз ҷумла қатънома 

талаб менамояд, ки кишварҳои узви СММ, созмонҳои 

байнидавлатї ва тамоми ҷонибҳои манфиатдор ба рушди 

устувори захираҳои об таваљљуҳи хосса зоҳир намуда, 
тавассути мудирияти ҳамгироёнаи захираҳои об баҳри 

густариши ҳамкорию иштирок дар ҳама сатҳҳо, ҷалб ва 

татбиқи барномаю лоиҳаҳои соҳаи об талош варзанд. Бо 

дарназардошти ин, дар сатҳи ҷаҳонї қабул гардидани 

қатъномаи мазкур, як платформаи муҳим ва 
арзишмандро барои ҳалли масъалаҳои марбут ба об 
муҳайё месозад, ки дар татбиқи амалии 
маќсаду вазифаҳои марбут ба оби Њадафҳои Рушди 
Устувор мусоидат хоҳад кард.  Илова ба ин, қатъномаи 
мазкур захираҳои молиявї, кумакҳои техникии 
гуногунро муттаҳид гардонида, истифодаи самараноки 

захираҳои молиявии мавҷударо барои татбиқи ҳадафҳои 

марбут ба захираҳои оби рушди устувор тавсия менамояд 

ва барои ҷалби бештари маблағҳои сармоягузорӣ аз 

сарчашмаҳои гуногун шароит фароҳам меоварад. 

Мавриди зикр аст, ки сармоя ва маблағгузорӣ дар соҳаи 
об, хусусан, барои рушди инфрасохтори об, яке аз 
омилҳои асосии ҳалли масъалаҳои соҳаи об мебошад ва 
интизор меравад, ки қабул гардидани Даҳсолаи нав ба ин 

раванд такони ҷиддї ва неруи тоза мебахшад. Љаҳони 

имрўза ба мушкилоти зиёди марбут ба об мувоҷеҳ аст. 

Айни замон ҳудуди 750 миллион нафар ба оби нўшокии 
безарар дастрасї надошта интизор меравад, ки бо 
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дарназардошти афзоиши тадриљии аҳолї то соли 2030 
қариб 40 дарсади аҳолии љаҳон ба мушкилоти норасоии 
об дучор гарданд. 

Истифодаи нодурусти об дар соҳаи кишоварзӣ, ки 70 

дарсади захираҳои обро ташкил медиҳад, ба шўршавии 
ва эрозия мубадал гардидани тақрибан 20 дарсади 
заминҳои обёришаванда оварда расонидааст, ки дастёбии 
бехатарии озуқавориро дар оянда зери шубҳа мегузорад, 
зеро айни замон наздики 60 дарсади захираҳои озуқаи 

ҷаҳонӣ маҳз тавассути обёрии кишоварзї истеҳсол карда 

мешаванд. Мушкилоти дигари мубрам дар соҳаи об ин 
дар сатҳи зарурї қарор надоштани ҳамкории 
байнидавлатї оид ба истифодаи обҳои фаромарзї 
мебошад. Бояд таъкид кард, ки ҳавзаҳои рўдҳои 

фаромарзӣ 45 дарсади қисмати хушкии дунёро фаро 

гирифта, дар ҳудуди онҳо зиёда аз 40 дарсади аҳолии 

ҷаҳон зиндагї мекунанд. Дар ин ҳавзаҳо 145 кишвари 

дунё ҷойгир буда, бе ҳамкории зичу њамаљониба ҳалли 

масъалаҳои марбут вобаста ба об ва дар ин замина 
таъмини сатҳу сифати муносиби зиндагї барои аҳолии 
онҳо мушкил мегардад. Мудирияти беҳтари об, 
истифодаи самараноки захираҳои об, густариши 
ҳамкорию ширкат, тақвияти амалҳои зеҳнию молиявї ва 
техникии созмонњои марбут ба об ва афоиши 
маблағгузорї дар ин самт, ки аз ҳадафҳои муҳими 
Даҳсола ба шумор мераванд, барои ҳалли масъалаҳои 

мазкур мусоидат намуда, ҷомеаи ҷаҳонї аз ин 

манфиатҳои зиёд хоҳад дид. 
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Бояд ќайд кард, ки Дањсолаи навбати дар доира 
њадафи шашуми рушди устувор, яъне дастрасии умум ба 
об ва бењдошт амалї мегардад. Њадафњои Рушди Устувор 
- ин рўзномаи нави љањонї буда, аз соли 2015 то соли 2030 
давом хоњад кард. Тибќи њадафи шашуми рушди устувор 
дар назди љомеъаи љањони 6 њадаф гузошта шудааст, ки 
бояд то соли 2030  ин њадафњо бояд амалї гарданд: 

o То соли 2030 таъмин намудани тамоми ањолии 
љањон бо оби ошомидании тоза ва бехатар; 

o То соли 2030 таъмин намудани тамоми ањолии 
љањон бо шароитњои мусоиди бењдошти; 

o То соли 2030 баланд бардошти сифати оби 
ошомидани; 

o То соли 2030 баланд бардоштани сифати 
истифодабарии об дар њамаи соњањо, аз љумла 
соњаи кишоварзї; 

o То соли 2030 таъмин намудани идоракунии 
захирањои оби дар њамаи сатњњо, аз љумла дар 
асоси њамкори назди сарњадї; 

o То соли 2020 таъмин намудани хифзу барќарор 
созии системаи экологї вобаста ба об, аз љумла 
пиряхњо, дарёњо ва кулњо.  

Дар робита ба ќабул гаштани ин ташаббус Дабири 
кулли СММ Пан Ги Мун бо номаи табрикї ба Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон мардуми кишвар ва Сарвари 
давлатамонро бо ќабул гаштани ин ташаббуси наљиб 
табрик намуда, њамчунин, изњори аќида намуд, ки дар он 
аз љумла ќайд карда шудааст: «Бовар дорам, ки даҳсолаи 
нав дар роҳи таҳким ва мусоидат ба татбиқи Ҳадафҳои 
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Рушди Устувори марбут ба захираҳои об саҳми 
арзишманд хоҳад гузошт. Даҳсолаи мазкур инчунин, дар 

таҳким ва вусъат 
бахшии дастовардҳои 
Даҳсолаи 
байналмилалии амал 
«Об барои ҳаёт» 
(солњои 2005–2015)» 
мусоидат менамояд. 
Итминон дорам, ки 
Даҳсолаи нав дар 
амалї намудани 

иқдомоти дигари марбут ба захираҳои об, аз љумла 
фаъолияти Панели сатҳи баланд оид ба захираҳои об 
мусоидат карда, дар ҳалли мушкилоти имрўза ва оянда, 
ки зимни татбиқи Рӯзномаи Рушди Устувор то соли 2030 
ба миён омада метавонад, нақши назаррас бозад». Бояд 
таъкид кард, ки мақсаду ҳадафи пешбини 
намудаи Даҳсолаи мазкур бозгўйи талаботи имрўзаи 

ҷомеаи љаҳонӣ ба шумор рафта, 177 кишвари дунё 

ҳаммуаллифи қатънома гаштаанд, ки ин нишондиҳандаи 
муҳим ва саривақтї будани ташаббуси неку наљиби 

Президенти Љумҳурии Тоҷикистон мебошад. 
Тољикистон тайи 25 соли соњибистиќлолии худ бо 

сарварии Пешвои хирадманди худ муњтарам Эмомалї 
Рањмон тавонист дар арсаи байналмилалї бо пешбурди 
сиёсати башардўстона дар роњи њалли масъалањои 
глобалї марбут ба об љойгоњу нуфузи худро пайдо 
намояд. Дастовардњо ва обрўю нуфузи љумњурї дар арсаи 
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байналмилалї, пеш аз њама, самараи талошњои 
пайгирона ва њимматбаландию ташаббускории Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 
Эмомалї Рањмон мебошад. Дар ин маврид бузургон 
фармудаанд:   

 
Кор на ин гунбади гардон кунад,  
Ҳарчї кунад, њиммати мардон кунад.   
 
Љумњурии Тољикистон имрўз ба узвияти аксари 

созмонњои бонуфузи байналмилалї пазируфта шудааст 
ва аз минбари онњо ташаббусу ибтикорњои созанда ва 
наљиби Пешовои миллат, Президенти кишварамон 
љињати њалли мушкилоти љањону минтаќа, аз љумла 
масъалањои марбут ба об ва экология ба ањли башар 
расонида мешавад. 

Ањамияту арзиши ташаббуси Президенти 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар самти 
масъалањои марбут ба об дар миќёси љањон хеле назаррас 
арзёбї мегарданд, зеро дар фаъолияти љомеаи љањонї дар 
ин  масъала кишвари мо хеле фаъолона иштирок 
менамояд ва бе шакку шубња, Љумњурии Тољикистон 
имрўз яке давлатњои пешсаф дар миќёси љањон шинохта 
шудааст. Ќабул ва пазируфта шудани ташаббусу 
ибтикорњои созанда ва арзишманди Љумњурии 
Тољикистон баёнгари ин гуфтањо мебошад. 
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