
АҲАМИЯТИ ТАШАББУСҲОИ ОБИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ 

БАШАРИЯТ ВА ИМИҶИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ТОҶИКИСТОН 

Тавре аз маълумотҳои шабакаҳои бузурги иттилоотии ҷаҳонӣ 

маълум аст, рӯзҳои 21-24 март дар партави ташаббусҳои глобалии ҷониби 

Тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим дар қароргоҳи Созмони Милали 

Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Конфронси 

СММ оид ба шарҳи фарогири миёнамуҳлати ҳадафҳои Даҳсолаи 

байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” 

баргузор гардид.  

Ин конфронсро метавон ҳамчун конфронси таърихӣ унвон кард, 

зеро дар давоми қариб 50 соли охир масъалаҳои об ин қадар чуқур 

мавриди баррасӣ қарор нагирифтааст.  

Суханрониҳои пурҳикматонаи Пешвои муаззами миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар ин конфронси сатҳи баланд ва дигар чорабиниҳои 

марбут ба он аз нав ҷомеаи ҷаҳониро ба пайомадҳои ногувори норасоии 

оби нушокӣ ва тағйирёбии иқлим дар солҳои минбаъдаи ҳаёти инсоният 

ҳушдор дода, тамоми давлатҳои сайёра, ташкилоту созмонҳо ва ниҳодҳои 

дахлдори минтақавию байналмилалиро барои тақвият ва густариши 

ҳамкорӣ дар ин самт даъват намуданд. 

Дар ҳошияи конфронс, бо ташаббуси ҷониби Тоҷикистон 

ҳамчунин намоишгоҳ таҳти унвони “Таърихи рушди Тоҷикистон”, 

чорабиниҳои канорӣ зери унвонии “Харитаи роҳ барои соли 2025: Соли 

байналмилалии ҳифзи пиряхҳо”, “Табдили институтҳои иқтисодии 

глобалӣ ба манфиати умум: Даъват барои бедоршавӣ аз ҷониби 

Комиссияи глобалӣ оид ба иқтисодиёти об”, “Об моро муттаҳид месозад”, 

ҷаласаи коршиносони сатҳи баланд ва пешвоёни Панели оид ба об ва 

офатҳои таббиӣ баргузор гардида, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ҳамчун пешвои сиёсии ҷаҳонӣ дар масъалаи обу иқлим дар 



студияи телевизионии “Ҳадафҳои рушди устувор” мусоҳиба анҷом 

доданд. 

Нуктаи муҳим ин аст, ки маърӯзаҳои Пешвои миллат дар ҳама 

чорабиниҳои баргузоршуда доир ба пешгирӣ аз мушкилоти ҷаҳонии 

марбут ба обу иқлим дар сайёра ва муттаҳидсозии ҷомеаи ҷаҳонӣ барои 

ҳали минбаъдаи ин мушкилоти глобалӣ бахшида шуданд. Ин аз он бозгӯ 

мекунад, ки яке аз мушкилотҳои асосии ҷомеаи инсонӣ ҳамеша дар 

маркази таваҷҷуҳи Пешвои миллати тоҷикон қарор дорад. Зимни 

суханрониҳои Подшоҳи Нидерланд Виллем Александр, Дабири кулли 

СММ Антонио Гутерриш ва дигар ашхоси баландпоя низ аз ташаббусҳои 

ҷаҳонии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи обу иқлим 

пуштибонӣ гардида, хуб эҳсос карда мешуд, ки нисбат ба сарвари тоҷикон 

эҳтироми хосса зоҳир карда мешавад.  

Давоми се рӯз Пачами Тоҷикистон дар назди қароргоҳи СММ дар 

байни парчамҳои дигар давлатҳои аъзои ин созмони муътабар ба назар 

бештар партавафшон буду ҷаҳонро аз ташаббусҳои байналмилалии 

Тоҷикистон ва натиҷаҳои манфиатноку самарабахши он мужда медод. 

Яке аз иштирокчиёни ҳамоиши обу иқлим Субҳиддин Шамсиддинзода 

афзун гаштани шуҳрати чорабиниро бо иштироки Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле 

хуб тасвир намудааст. Аз ҷумла, чунин нукта баён гаштааст:  

“Тоҷикистон ва Эмомалӣ Раҳмон пешоҳангони ташаббусҳои 

ҷаҳонӣ дар соҳаи обу иқлим дар ин рӯзҳо тоҷиконро боз ҳам 

ифтихормандтару шуҳраташро боз ҳам афзунтар гардонданд. Хусусан 

дар маросими конфронси байналмилалии СММ-ОБ 2023 садо додани 

мусиқии фараҳафзои тоҷикӣ, раисии Пешвои муазами миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон, суханрониҳои шевои тоҷиконаи Сарвари давлат ба 

нафъи башарият дар ин чорабиниҳо шуҳрати тоҷикону Тоҷикистонро 

ҷаҳонитару тоҷиконро ифтихорманду сарбаландтар гардонд. 



Дар сатҳи баланд мизбонӣ ва раисӣ кардани ҷониби Тоҷикистон 

дар ин конфронси таърихӣ низ шоистаи таҳсин ва намунаи олию беҳтарин 

баҳо гирифт. Чунки рафти ташкил ва гузаронидани Конференсияи СММ-

ОБ 2023-ро шахсан Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарӣ 

ва назорат намуда, аз масъулин дар сатҳи баланди омодагӣ ва ташкилӣ 

гузаронидани онро талаб менамуданд. Намоишгоҳи “Таърихи рушди 

Тоҷикистон”, тақдими туҳфаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

Созмони Милали Муттаҳид, чорабинии “Об ва Наврӯз — ду сарчашмаи 

ҳаёти башар”, чорабинии канории корӣ зери унвони “Об моро муттаҳид 

месозад” ва чорабинии канории “Харитаи роҳ барои соли 2025: Соли 

байналмилалии ҳифзи пиряхҳо” аз ҷумлаи он чорабиниҳое мебошанд, ки 

ҷониби Тоҷикистон бо ҳидояту роҳнамоиҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар баробари раёсат ва мизбонии Конференсияи СММ- ОБ 2023 дар 

қароргоҳи СММ дар шаҳри Ню Йорк ташкил ва дар сатҳи баланд 

баргузор намуд. 

Боиси зикр аст, ки Тоҷикистон дар баробари кишвари дорои 

манбаҳои бузурги оби нушокӣ дар минтақа будан, нисбати мушкилоти 

глобалии марбут ба обу иқлим бетараф нест ва пайваста барои саодати 

башарият ва таъмини зиндагии шоистаи инсоният дар сайёра 

тадбирандешӣ анҷом медиҳад. Ташаббусҳои обии Тоҷикистон аз соли 

1999 сарчашма мегиранд. Ҳамаи ташаббусҳои обии Тоҷикистонро бо 

ҷузъиёташ баён карданӣ нестем, танҳо ҳамин нуктаро хотирнишон 

мекунем, ки ҳама ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон фарогири 

чорабиниҳои зиёди сатҳи байналмилалӣ мебошанд.  

Зимни суханронии хеш Президенти Тоҷикистон иштирокчиёни 

конфронсро ба Конференсияи навбатӣ оид ба татбиқи Даҳсолаи 

байналмилалии об, ки соли 2024 дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад, 

даъват намуданд. 

Конфронси обии дар ш. Ню Йорк баргузоргардида бори дигар 

собит намуд, ки Тоҷикистон бо сарварии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 



ҳамчун мамлакати ташаббускори тадбирҳои сатҳи глобалӣ ва пешоҳанги 

ҷаҳонии масъалаҳои обу иқлим дар татбиқи ҳадафҳои 6 ва 13 Ҳадафҳои 

Рушди Устувор саҳми арзанда гузошта, барои муттаҳидсозии иқдомҳо ва 

нақшаҳои минбаъдаи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар масъалаи об ва иқлим тадбирҳои 

судманд меандешад. 
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