
ТОҶИКИСТОН МИЗБОНИ КОНФРОНСИ ТАЪРИХИИ 

СОЗМОНИ МИЛАЛИ МУТТАҲИД БУД 

Конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи Созмони 

милали Муттаҳид бори дуввум - баъди қариб 50 сол - ба вуқуъ пайваст. 

Мо - мизбонони Конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед 

дорем, ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. 

Эмомалӣ Раҳмон 

Бо ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ дар ҳаёти сиёсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳамкориҳои минтақавию байналмилалии Тоҷикистон 

дигаргуниҳои назаррас ба вуҷуд омаданд. Тоҷикистони соҳибистиқлол ба 

бисёр масъалаҳои муҳимми сатҳи глобалӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуд, ки 

яке аз ин масъалаҳо - ин дастрасии аҳолӣ ба оби ошомиданӣ ва шароити 

муносиби беҳдошт мебошад. Масъалаи мазкур солҳост, ки мавриди 

баррасии ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор гирифтааст. Норасоии оби тозаи нӯшокӣ 

ба ҷони чандин миллион нафар аҳолии ҷаҳон таҳдиди воқеӣ дорад. Бояд 

таъкид намуд, ки истифодаи оқилонаи захираҳои обӣ имкон медиҳад, ки 

тамоми соҳаҳои муҳимми ҳаётӣ, аз ҷумла саноат, иқтисодиёт, сайёҳӣ, 

кишоварзӣ, амнияти озуқаворӣ, тавлиди «нерӯи сабз» ва рушди устувор 

дар ҷомеа инкишоф ёбанд.  

Боиси хушнудист, ки дар шароити имрӯза Тоҷикистони ободу 

осудаи мо дар сатҳи байналмилалӣ ба сифати яке аз давлатҳои 

ташаббускор дар масъалаи умдаи ҷаҳонӣ, яъне обу беҳдошт пазируфта 

шудааст. То ба имрӯз чандин ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

масъалаи обу беҳдошт аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ мавриди ҷонибдорӣ 

қарор гирифтанд. Ташаббусҳои ҷониби Тоҷикистон таҳти роҳбарии 

бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбарҳои баланди 

сатҳи ҷаҳонӣ иброз гардида, бо хушнудӣ пазируфта шуданд. Хотиррасон 

бояд намуд, ки соли 1999 инҷониб пайваста ташаббусҳои Ҷумҳурии 



Тоҷикистон дар Созмони Милали Муттаҳид пешниҳод мегарданд ва 

ҳамзамон мавриди дастгирии аксари аъзои ин созмони бонуфуз қарор 

мегиранд.  

Ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон оид ба эълон намудани соли 

2003 – Соли оби тоза, солҳои 2005-2015 ҳамчун Даҳсолаи байналмилалии 

амалиёт «Об барои ҳаёт», соли 2013 - Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар 

соҳаи об, Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», 

барои солҳои 2018-2028 ва Соли 2025 - Соли байналмилалии ҳифзи 

пиряхҳо аз минбарҳои баланди байналмилалӣ садо доданд, ки нисбат ба 

ин ташаббусҳо қарорҳои дахлдори Созмони Милали Муттаҳид қабул 

гардиданд. Яке аз ташаббусҳои беназири Тоҷикистон, ки айни ҳол давраи 

амали он ҷараён дорад, ин даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои 

рушди устувор», барои солҳои 2018-2028 мебошад, ки дар ҳошияи ин 

ташаббус ибтикороти хоса идома дорад.  

Дар партави ҳамин даҳсолаи амал аз санаи 21 то 24 марти соли 

2023 дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид (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. Боиси сарафрозии ҳар як 

тоҷику тоҷикистонӣ аст, ки ин чорабинии муҳимми сатҳи ҷаҳонӣ таҳти 

раисии Пешвои тоҷикони ҷаҳон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир гардид. 

Дар ин ҳамоиши сатҳи ҷаҳонӣ муҳимтарин масъалаҳо, яъне дастрасии 

аҳолии ҷаҳон ба оби ошомиданӣ, ҳифзи захираҳои обӣ, пешгирии 

омилҳои таъсиррасон ба манбаҳои обӣ, тақвияти ҳамкории давлатҳо, 

созмону ташкилотҳои ҷаҳонӣ вобаста ба ҳифзи сарчашмаҳои оби 

ошомиданӣ, аз ҷумла ҳифзи пиряхҳо, тарҳрезии дурусти стратегияву 

барномаҳои дахлдор, суръатбахши ба иҷрои уҳдадориҳои давлатҳо ва 

созмону ташкилотҳои ҷаҳонӣ, мунтазам баррасӣ гардидани масъалаҳои 

об аз ҷониби давлатҳо ва созмону ташкилотҳои ҷаҳонӣ ва м.и. мавриди 

баррасӣ қарор дода шуданд.  



Ҳақ бар ҷониби Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон аст, ки чунин иброз доштанд: «Конфронси мазкур таърихӣ аст, 

зеро он дар таърихи Созмони Милали Муттаҳид бори дуввум - баъди 

қариб 50 сол - ба вуқуъ пайваст». Моро месазад ифтихорманд аз он бошем, 

ки чунин конфронс дар таърихи фаъолияти ин созмони бонуфуз 

маротибаи дуюм ва ин ҳам бошад таҳти раисии Сарвари тоҷикони ҷаҳон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид.  

Бояд таъкид намуд, ки дар ҳошияи Конфронси СММ оид ба 

шарҳи фарогири миёнамуҳлати ҳадафҳои Даҳсолаи байналмилалии амал 

“Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” чандин иқдомҳои хосаи 

дигар аз ҷониби Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

амалӣ карда шуданд, ки ба ҷоҳониён аз таърихи бойю қадима доштани 

халқи тоҷик, ҷонибдорӣ муттаҳидии давлатҳои ҷаҳон будани кишвари 

Тоҷикистон, пуштибонӣ ҳифзи саломатии аҳолии кураи замин будани 

Сарвари давлати тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарак медоданд. 

Дар ҳошияи ин конфронс чорабиниҳои муҳимми дигар, ба мисли 

ифтитоҳи Намоишгоҳи “Таърихи рушди Тоҷикистон”, тақдими туҳфаи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Милали Муттаҳид, 

Чорабинии канории “Табдили институтҳои иқтисодии глобалӣ ба 

манфиати умум: Даъват барои бедоршавӣ аз ҷониби Комиссияи глобалӣ 

оид ба иқтисодиёти об”, Чорабинии канории “Харитаи роҳ барои соли 

2025: Соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо”, Чорабинии канории корӣ 

“Об моро муттаҳид месозад”, Чорабинии “Об ва Наврӯз – ду сарчашмаи 

ҳаёти башар”, Мусоҳиба бо хабарнигори телевизиони СММ, ҳамчунин 

мулоқоти Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Дабири кулли 

Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш, бо Подшоҳи Нидерланд 

Виллем Александр, бо Раиси иҷлосияи 77-уми Маҷмаи Умумии Созмони 

Милали Муттаҳид Чаба Короши баргузор гардиданд, ки дар доираи онҳо 

масъалаи обу беҳдошту иқлим баррасӣ шуданд.  



Мо итминони комил дорем, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон зери 

роҳбарии Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон минбаъд 

низ чунин ташаббусҳои созандаро дар сатҳи ҷаҳонӣ амалӣ намуда, дар 

устувор гардидани муттаҳидӣ, ҳамкорию ҳамшарикии кишварҳои ҷаҳон 

саҳми арзанда мегузорад. 

Дар охир бо чунин суханҳои ибратомӯзӣ Пешвои миллат иктифо 

мекунем: «Дар ҳақиқат, моро лозим аст, ки дид ва муносибати худро 

нисбат ба муҳимтарин манбаи ҳаёт, яъне захираҳои об тағйир дода, 

мудирияти онро низ ба шакли нави самаранок ва бо усулҳои навоварона 

ба роҳ монем». 

САИДОВ Ҳуснуддин, мудири шуъбаи тарбияи Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент 

 


