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1. Ихтисораҳо/Калимаҳои кӯтоҳшуда 

ҶТ – Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ИҲЗО – Идоракунии ҳамгирошудаи (ҷомеъи) захираҳои об 

АИО – Ассосиатсияи истифодабарандагони об 

ИОК – Иттиҳодияи обистифодабарандагони канал 

КОК – Комитети обии каналҳо 

КОЗ – Комиссияи обӣ-заминӣ 

СҶРУ – Саммити ҷаҳонии оид ба рушди устувор 

ҲРУ – Ҳадафҳои рушди устувор 

ИЗО – Идоракунии захираҳои обӣ 

МБҲА – Мулоқот оид ба бехатарӣ ва ҳамкорӣ дар Аврупо  

МИТ КБКХО – Маркази илмӣ-тадқиқотии комиссияи Байнидавлатии координатсионии 

хоҷагии об  

ФБНА – Фонди Байналмилалии наҷоти баҳри Арал 

ПХОТ – Пасткунии хатари офатҳои табиӣ  

ИПХОТ – Идоракунии хатарҳои офатҳои табиӣ 

ДЧО – Директиваи чорчӯбаи обӣ 

КМХО – Комитети миллии хоҷагии об  

КҲ – Комитети ҳавзавӣ 

КМХО – Комиссияи маҳаллии хоҷагии об  

КИРШ – Комиссия оид ба истифода ва рушди шартнома  

ШМА – Штатҳои Муттаҳидаи Амрико 

КҲД – Комиссияи ҳавзавии дарёи Делавэр  

КБҲП – Комиссияи байнидавлатии ҳавзаи дарёи Потомак  

ММЭОМ – Маркази минтақавии экологии Осиёи Миёна    

ШГО – Шарикии глобалии об 

ИА – Иттиҳодияи Аврупо 

АБЗО – Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ 

ГК ҲТД – Гурӯҳи кории ҳавзаи ташаккулёбии дарё 

СҲД – Созмони ҳавзавии дарё 

ШҲД – Шӯрои ҳавзавии дарё 

ШХСК – Ширкати холдингии саҳомии кушода 

ВЭЗО – Вазорати энергетика ва захираҳои об   

СИЗО – Системаи иттилоотии захираҳои обӣ 

ҲҶТ – Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

МД – Муассисаи давлатӣ 

ОМ – Осиёи марказӣ 

ҚҶТ – Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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2. Муқаддима 

Об дар байни сарватҳои табиии Замин мавқеияти махсусро ишғол менамояд ва омили 

калидии рушди устувор мебошад. Он дар ҳамаи соҳаҳои иқтисод ва ҳаёти ҷамъиятӣ барои 

мақсадҳои гуногун ва аз ҷониби истифодабарандагони мухталиф истифода мешавад. Об – 

асоси ҳаёт дар сайёраи мо аст. Об аз се ду ҳиссаи сатҳи Заминро мепӯшонад ва ба ҳамаи 

равандҳое таъсир мерасонад, ки дар сайёраи мо сурат мегиранд. 70-95 фоизи олами зиндаро 

об ташкил медиҳад. Об “хуни” биосфера аст ва экосистемаҳоро бо ҳам мепайвандад. Агар 

захираҳои об ба таври дуруст истифода шаванд, мумкин аст аз тағйироти бештар дар 

экоксистема пешгирӣ шавад. Мутахассиси маъруфи рус ва шӯравӣ оид ба геология А.П. 

Карпинский гуфта буд, ки маъданҳои гаронбаҳотар аз об вуҷуд надоранд, ки  бидуни он ҳаёт 

имконнопазир аст.  

Ҳангоми идоракунии захираҳои об, дарки амиқи арзиши махсуси об барои зиндагии 

инсон, принсипҳои робитаи мутақобилаи инсон бо табиат ва аҳамияти захираҳои об барои 

рушди ҷамъият талаб карда мешавад. Танҳо бо доштани дониш дар бораи робитаҳои 

мутақобилаи зиёд, ки дар як хоҷагӣ ҳангоми таъмин намудани ҳаёти ҷамъият ва тавозуни 

табиӣ, истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ ва рушди иқтисодӣ ва ҳамчунин дар бораи нақши об дар 

равандҳои таҳаввулот дар замин ташаккул меёбанд, мумкин аст идоракунии захираҳои об 

анҷом шавад.  

Маълум аст, ки потенсиали рушди ноосфреа аз чаҳор компонент иборат мебошад: муҳити 

табиӣ, ҷамъияти инсон, инфрасохтори истеҳсолӣ ва захираҳои молиявӣ. Об – ҷузъи 

(компоненти) муҳими потенсиали табиӣ мебошад ва ҳамзамон ба дигар компонентҳои 

потенсиали рушд таъсир расонида, ҳамин тавр устувории рушди ҷамъиятро муайян мекунад.  

Зарурат дар таҳияи консепсияи возеҳи идоракунии захираҳои об бо нақши маҷмӯии об, 

робитаҳои мутақобила ва таъсирҳои зиёди он ба экосистема ва ҳамчунин талаботи ҳаётии 

аҳолӣ ба об муайян карда мешавад. Аз ин рӯ, муддатҳо қабл аз пайдо шудани истилоҳи 

“идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об” (ИҲЗО) дар кору фаъолияти мутахассисон, талош ба 

ҳамгироӣ аллакай асоси иқдомоти бештарро ҳангоми рушди тамаддунҳо ташкил медод. Эҷод 

намудани роҳҳои сунъии об, ки ҳавзаҳои дарёҳоро чанд садсола пеш барои киштигардӣ, 

интиқоли одамон ва молу маҳсулот пайваст менамуданд; системаҳои мураккабтарини Миср, 

Байнаннаҳрайн, Шарқи Наздик ва Осиёи Миёна – оё далели ин раванд нест?   

Дар ҳоли ҳозир, кишварҳои Осиёи Марказӣ ба ҷорӣ намудани принсипҳои рушди устувор 

дар ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва таҷрибаи идоракунии давлат мегузаранд. Яке аз воситаҳои гузариш 

ба рушди устувор – идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об (ИҲЗО) мебошад, ки аз ҷониби 

Шарикии глобалии об ҳамчун “раванди мусоидаткунанда ба рушд ва идоракунии 

мувофиқашудаи об, замин ва дигар захираҳои вобаста ба он бо мақсади расидан ба 

некӯаҳволии ҳадди аксари иҷтимоиву иқтисодии одилона бидуни расонидани зарар ба 

устувории экосистемаҳои муҳими ҳаётӣ” муайян карда шудааст. 

Дар ҳоли ҳозир, ИҲЗО технологияи беҳтарин дар идоракунии захираҳои табиӣ ва аз 

ҷумлаи афзалиятҳое мебошад, ки аз ҷониби Ассамблеяи генералии (Маҷмаъи умумии) СММ 
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дар чорчӯби Соли байналмилалии оби тоза (2003), Соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об 

(2013), Даҳсолаи байналмилалии амалҳо “Об барои ҳаёт” (2005-2015) ва Даҳсолаи 

байналмилалии амалҳо “Об – барои рушди устувор” (2018-2028) эълон шудааст, ки “дарки 

зарурати гузаришро аз баррасиҳо, баёни ниятҳо ва изҳори уҳдадориҳо ба анҷоми тадбирҳои 

амалӣ дар соҳаи об дар ҷомеаи ҷаҳонӣ тақвият дод ”. 

Нашрияи мазкур барои мутахассисони соҳаи об, аз ҷумла барои онҳое пешбинӣ карда 

шудааст, ки сиёсати обро таҳия ва қарорҳо қабул мекунанд ва ҳамчунин самт ва мундариҷаи 

ислоҳоти муосирро ба соҳаи идоракунии захираҳои об равона месозанд. Он ҳамчунин барои 

доираи васеи хонандагон – намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ пешбинӣ шудааст, ки онҳо ба 

ислоҳоти дурусти хоҷагии об таваҷҷуҳ доранд. Хонандагон бояд дарк кунанд, ки имрӯз кишвар, 

минтақа ё маҳалли аҳолинишини онҳо бо мушкилоти ҷиддии об рӯ ба рӯ аст ва бо истифода аз 

рӯйкардҳои маъмулии дар тӯли даҳсолаҳои охир ташаккулёфта, сохторҳои роҳбарӣ ва 

методҳои идоракунии об, ба таври самарабахш ҳал намудани мушкилоти (проблемаҳои) 

мазкур дигар мумкин нест. 

3. Ҳадафҳо ва вазифаҳои тренинг  

Модули омӯзишии “Идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об дар ҳавзаҳои дарёҳои 

Тоҷикистон” ба ҷанбаҳои умумии ИҲЗО бахшида шуда, барои мутахассисони соҳаи об, 

истифодабарандагони об ва дигар ҷонибҳои манфиатдор пешбинӣ шудааст ва онҳо зарурати 

онро дарк намудаанд, ки ба хотири ноил шудан ба тақсимоти одилона, баробар, устувор ва 

самарабахши об бояд: 

 Ҷомеа ба идоракунии об тавассути эҷод ва тақвияти ассосиатсияҳои 

истифодабарандагони об (АИО), иттиҳодҳои ҷамъиятии истифодабарандагони об дар 

шакли “Иттиҳоди истифодабарандагони оби канал”, ниҳодҳои роҳбарии муштараки об 

дар шакли Кумитаҳои оби канал ва ниҳодҳои идоракунии истифодаи захираҳои обу 

замин дар шакли Комиссияҳо оид ба масъалаҳои обу замини ноҳияҳо васеътар ҷалб 

карда шавад.  

 Гузаштан аз принсипи маъмурию ҳудудӣ ба принсипи созмон додани ташкилотҳои 

хоҷагиҳои об, ки ба таъмини об ба истифодабарандагон масъул мебошанд.  

Модули омӯзишӣ бар асоси таҳлили адабиёти хориҷӣ, ҷамъбаст намудани маводҳо ва 

ҳуҷҷатҳои таҳияшуда дар ҷараёни таҳқиқот ва кори амалӣ дар чорчӯби лоиҳаҳои 

байналмилалӣ омода карда шудааст. Модули омӯзишӣ барои доираи васеи хонандагон 

(мутахассисони соҳаи об, истифодабарандагони об, шахсони расмӣ ва дигар ҷонибҳои 

манфиатдор) пешбинӣ шудааст, ки онҳо ба ҷанбаҳои институтсионалӣ ва умумии такмилдиҳӣ 

ва идоракунии об таваҷҷуҳ доранд ва ҳамчунин дар таҳия ва татбиқи ислоҳоти институтсионалӣ 

иштирок мекунанд. Модули омӯзишӣ ҳамчун маводи иловагӣ пешбинӣ шудааст, ки бар асоси 

он, бо дарназардошти шароитҳои маҳаллӣ, ҷонибҳои манфиатдор принсипҳои ИҲЗО-ро ҷорӣ 

(паҳн) мекунанд.  

Ҳадафҳо ва вазифаҳо. Муайян намудани тавозуни байни истифодаи захираҳо барои 

аҳолии афзоишёбанда, муҳофизат ва нигоҳдории захира барои ҳифзи устувории функсияҳо ва 
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хусусиятҳои он. ИҲЗО – раванде мебошад, ки ба рушд ва идоракунии ҳамоҳангшудаи об, замин 

ва захираҳои вобаста ба он барои ба ҳадди аксар расонидани манфиати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

бар асоси принсипҳои адолат, бидуни расонидани зарар ба ҳаёту фаъолияти экосистемаҳо 

мусоидат мекунад. Ҳадафҳо ва вазифаҳои ИҲЗО дар “Ноил шудан ба рушди устувори 

иҷтимоиву иқтисодӣ тавассути истифодаи одилонаи манфиат аз захираҳои оби ҳавзаҳои 

дарёҳои Тоҷикистон” ифода меёбад.  

Бояд зикр намуд, ки китоби омӯзишии мазкур барои семинари чорҳафтаина оид ба 

таҳияи нақшаи идоракунии захираҳои об, ки ба принсипҳои ИҲЗО асос ёфтааст, пешбинӣ 

шудааст. Муддати курси омӯзишӣ маҳдуд аст ва ин ба комил будани муҳтавои он таъсир 

мерасонад ва диққатро ба раванд равона мекунад. Мақсади курси омӯзишӣ аз он иборат аст, 

ки муқаддимаи мухтасар ва ҳамчунин дарки дигар воситаҳо ва методҳои зарурӣ пешниҳод 

карда шавад. Дар он воситаҳои муфид барои ҳар марҳилаи раванди банақшагирӣ пешниҳод 

карда мешавад. Дар ҳоле ки маводҳо барои таҳияи нақшаҳои миллӣ оид ба ИҲЗО пешбинӣ 

шудаанд, онҳо барои банақшагирӣ дар сатҳи ҳавзаҳои дарёҳо ба осонӣ мутобиқ мешаванд ва 

ҳамзамон истифодаи эҷодкоронаи маводҳо бо дарназардошти шароитҳои маҳаллӣ ташвиқ 

карда мешаванд. 

4. МАШҒУЛИЯТИ 1: ҶАНБАИ НАЗАРИЯВИИ ИДОРАКУНИИ ҲАМГИРОШУДАИ 

ЗАХИРАҲОИ ОБ 

4.1. Об ва Ҳадафҳои рушди устувор (ҲРУ)  

Об унсури муҳим, вале аксари вақтҳо аз мадди назар дуршавандаи рушди устувор 

мебошад. Клаус Тойфер, директори иҷроиявии Барномаи экологии СММ (ЮНЭП), дар назарҳои 

худ дар бораи натиҷаҳои Саммити ҷаҳонӣ оид ба рушди устувор чунин гуфт: “Саммити ҷаҳонӣ 

оид ба рушди устувор равшан намуд, ки об на танҳо талаботи бештар муҳим, балки ҳамчунин 

унсури марказии рушди устувор ва мубориза бо камбизоатӣ мебошад. Об бо ҷанбаҳои 

тандурустӣ, кишоварзӣ, энергетика ва гуногунии биологӣ робитаи зич дорад. Бидуни рушди 

захираҳои об амалӣ намудани дигар ҳадафҳои барномаи “Рушди ҳазорсола” душвор хоҳад буд, 

агар имконнопазир набошад”.  

Кишварҳо бояд тавонанд таъмини оби тозаи боэътимод ва ба таври доимӣ дастрасро 

барои беҳтар кардани шароитҳои тандурустӣ, паст кардани сатҳи фавти кӯдакон ва баланд 

бардоштани мақоми зан таъмин намоянд. Об компоненти калидии таъмини воситаҳои 

рӯзгузаронӣ дар минтақаҳои деҳот, истеҳсоли маҳсулоти озуқаворӣ, қувваи барқ, ангезандаи 

афзоиши саноат ва бахши хидматрасониҳо, таъмини тамомияти экосистемаҳо ва ҳамчунин 

молу маҳсулот ва хидматрасониҳое мебошад, ки онҳо истеҳсол мекунанд.  

Ҳамзамон, об метавонад барои рушд мушкилот (проблемаҳо) эҷод намояд – обхезиҳо, 

хушксолиҳо ва бемориҳои вобаста ба об метавонанд барои ҷамъият ва иқтисодҳои миллӣ 

оқибатҳои назаррас дошта бошанд.  Мутобиқи гузориши СММ оид ба рушди захираҳои об дар 

соли 2003, дар давраи байни солҳои 1991 ва 2000 бештар аз 665000 нафар дар 2557 катаклизми 

табиӣ фавтидаанд, ки 90 фоизи онҳо бо ҳодисаи вобаста ба об робита доранд ва 97 фоизи 

қурбониҳо дар кишварҳои дар ҳоли рушд сурат гирифтааст. Ҳар сол талаботи 
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бақайдгирифташавандаи иқтисодии вобаста ба катаклизмҳои мазкур аз 30 млрд доллари ИМА 

дар соли 1990 то 70 млрд доллари ИМА дар соли 1999 афзоиш ёфтаанд. 

Ҳадафҳои рушди устувор 

Консепсияи рушди устувор дар раванди муттаҳидшавии се нуқтаи назари асосӣ ба вуҷуд 

омадааст: иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ. Таҳти консепсия анҷоми тадбирҳои пешбинишуда 

барои истифодаи оптималии захираҳои маҳдуд ва истифодаи технологияи экологӣ, табиӣ, 

энергетикӣ ва моддию каммасраф ҷиҳати ҳифзи устувории системаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, 

таъмини тамомияти системаҳои табиии биологӣ ва физикӣ дар назар дошта мешавад. 

Ҳадафҳо ва вазифаҳои нав дорои хусусияти маҷмӯӣ ва тақсимнашаванда мебошанд ва 

тавозуни ҳамаи се компоненти рушди устуворро таъмин менамоянд: иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

экологӣ. 25 сентябри соли 2015, 193 кишвар 17 ҳадафи ҷаҳонии зеринро қабул намуданд [1]: 

 Дар ҳама ҷо аз байн бурдани камбизоатӣ дар ҳамаи шаклҳои он. 

 Барҳам додани гуруснагӣ, таъмини амнияти озуқаворӣ, беҳтар кардани ғизохӯрӣ 

ва мусоидат ба рушди устувори кишоварзӣ. 

 Таъмини тарзи ҳаёти солим ва мусоидат ба некӯаҳволӣ барои ҳама дар ҳар синну 

сол. 

 Таъмини таҳсилоти ҳамаро фарогиранда, одилона ва босифат ва ҳамчунин 

ташвиқи имкониятҳои омӯзиш дар тӯли тамоми ҳаёт барои ҳама. 

 Таъмини баробарии гендерӣ ва васеъ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳо барои ҳамаи 

занон ва духтарон. 

 Таъмини ҳузур ва истифодаи оқилонаи захираҳои об ва санитария барои ҳама. 

 Таъмини дастрасӣ ба манбаъҳои арзон, боэътимод, устувор ва муосири энергия 

барои ҳама. 

 Мусоидат ба рушди бемайлон, ҳамаҷониба ва устувори иқтисодӣ, шуғли комил ва 

истеҳсолӣ ва ҳамчунин кори шоиста барои ҳама. 

 Эҷоди инфрасохтори мустаҳкам, мусоидат ба таъмини саноатикунонии 

(индустриализатсия) ҳамаҷониба ва устувор ва ҷорӣ намудани навовариҳо. 

 Кам кардани сатҳи нобаробариҳо дар дохили кишвар ва байни кишварҳо. 

 Таъмини боз будан, бехатарӣ, устувории шаҳрҳо ва маҳалҳои аҳолинишин. 

 Таъмини моделҳои оқилонаи истеъмол ва истеҳсол. 

 Анҷоми тадбирҳои фаврӣ оид ба мубориза бо тағйири иқлим ва оқибатҳои он. 

 Ҳифз ва истифодаи оқилонаи уқёнусҳо, баҳрҳо ва захираҳои баҳрӣ ба манфиатҳои 

рушди устувор. 

 Муҳофизат, барқарорсозии экосистемаҳои хушкӣ ва мусоидат ба истифодаи 

оқилонаи онҳо, идоракунии оқилонаи ҷангалҳо, мубориза бо биёбоншавӣ, 

боздоштани раванди деградатсияи (харобшавии) заминҳо ва қатъ намудани 

раванди талафоти гуногунии биологӣ. 

 Мусоидат ба сохтани ҷомеаҳои сулҳпарвар ва боз ба манфиати рушди устувор, 

таъмини дастрасӣ ба адолати судӣ барои ҳама ва ташкил намудани муассисаҳои 

самарабахш, ҳисоботдиҳанда ва асосёфта ба иштироки васеъ дар ҳамаи сатҳҳо. 
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 Таҳкими воситаҳои расидан ба рушди устувор ва суръат бахшидан ба кори 

механизмҳои шарикии ҷаҳонӣ ба манфиати рушди устувор. 

Амалисозӣ 

Кор барои расидан ба Ҳадафҳои рушди устувор (ҲРУ) аз 1 январи соли 2016 шурӯъ 

шуда, дар санаи 31 декабри соли 2030 ба охир мерасад. Бо вуҷуди ин, баъзе вазифаҳое, 

ки онҳо бар асоси созишномаҳои байналмилалии қаблан имзошуда таҳия шудаанд, тавре 

ки интизор меравад, ҳатто барвақтар аз охири соли 2030 ҳал хоҳанд шуд. Фарз карда 

мешавад, ки ба даст овардани ҲРУ мутобиқи муқаррароти зерин анҷом мешавад [1]:   

 Кишварҳо мустақилона стратегияҳо, нақшаҳо ва барномаҳои худро оид ба рушди 

устувор таҳияи хоҳанд кард. ҲРУ нақши роҳнаморо бозӣ хоҳанд кард ва ба кишварҳо 

барои мутобиқ намудани нақшаҳои онҳо бо уҳдадориҳои ҷаҳониашон иҷоза медиҳанд. 

Татбиқи стратегияҳо, нақшаҳо ва барномаҳои мазкур стратегияҳои яксонро барои 

маблағгузории амалисозии онҳо талаб мекунанд.   

 Ноил шудан ба 17 ҲРУ ва ҳалли 169 вазифаи пешбинишуда дар Барномаи нав, бо 

кӯмаки Маҷмӯи нишондиҳандаҳои ҷаҳонӣ назорат ва пайгирӣ карда мешаванд, ки аз 

ҷониби Гурӯҳи байниидоравӣ ва коршиносӣ оид ба нишондиҳандаҳои расидан ба ҲРУ 

таҳия ва бо Комиссияи омории СММ дар моҳи марти соли 2016 мувофиқа карда шудаанд.  

Пас аз он, нишондиҳандаҳои мазкур аз ҷониби Шӯрои иқтисодиву иҷтимоӣ ва Ассамблеяи 

генералӣ тасдиқ карда хоҳанд шуд. Барои ҳар вазифа таҳия намудани тақрибан ду 

нишондиҳанда ба нақша гирифта шудааст. Маҷмӯи мазкур бо нишондиҳандаҳо дар сатҳи 

минтақавӣ ва миллӣ такмил дода мешавад, ки аз ҷониби кишварҳои узв ҷиҳати кӯмак 

барои назорати ҷараёни ба даст овардани ҳадафҳо ва ҳалли вазифаҳо таҳия карда хоҳанд 

шуд.  

 Дар чорчӯби форуми сиёсии сатҳи баланд оид ба рушди устувор ҳар сол омӯзиши 

натиҷаҳои бадастомада ва анҷоми тадбирҳои баъдӣ бар асоси гузориш дар бораи 

ҷараёни ба даст овардани ҲРУ баргузор карда хоҳад шуд, ки он бояд аз ҷониби Котиби 

генералӣ омода карда шавад. 

 Тавре ки дар  барномаи амалҳои Аддис-Абеба (ҳуҷҷати ҷамъбастии Конфронси 

сеюм оид ба маблағгузории рушд) пешбинӣ шудааст, назорат ва бознигарии воситаҳои 

анҷоми ҲРУ ҷиҳати таъмини истифодаи самарбахши захираҳои молиявӣ бо мақсади 

мусоидат ба иҷрои барномаи нав дар соҳаи рушди устувор баргузор карда мешавад. 

 Механизми мусоидат ба рушди технологияҳо бояд талаботҳои кишварҳои дар ҳоли 

рушдро дар технологияҳо қонеъ намуда, вариантҳои алтернативии қонеъсозии 

талаботҳои мазкурро пешбинӣ намояд ва сатҳи тавоноиро баланд бардорад. Бо 

дарназардошти нақши марказии ҳамкории техникӣ дар таъмини рушди устувор, 

кишварҳо дар бораи эҷоди чунин механизм дар ҷараёни Конфронс оид ба маблағгузории 

рушд ба созиш расиданд.  

Нақш 

Табиқи барномаи ҲРУ дар ҳалли мушкилоти (проблемаҳои) ҷаҳонӣ бо дарназардошти 

муваффақияти барномаи Ҳадафҳои рушди ҳазорсола нақши бузургро бозӣ мекунад. Расман 
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изҳор карда шудааст, ки тақрибан дар ду даҳсолаи охир дарсади одамони зиндагикунанда дар 

берун аз хатти камбизоатӣ тақрибан ду маротиба кам карда шуд, фавти кӯдакон ва модарон 

тақрибан то нисф кам карда шуд, дар мубориза бо бемориҳо монанди ВНМО, вараҷа (малярия) 

пешрафтҳои назаррас вуҷуд доранд ва ҳамчунин бештар аз ду маротиба ҳаҷми кӯмак ба 

кишварҳои дар ҳоли рушд бо мақсади рушд зиёд карда шуд.    

Барои дарёфти ҳадафҳои рушди устувор ва ҳалли мушкилоти вобаста ба захираҳои об, 

кишварҳо бояд ба рушди инфрасохтори хоҷагии об сармоягузорӣ намоянд: лӯлаҳои обгузар, 

чоҳҳо (скважина), иншооти тозакунӣ, системаҳои обёрӣ, нерӯгоҳҳои барқии обӣ ва обанборҳо. 

Онҳо бояд ба беҳтар кардани системаи идоракунии захираҳои вуҷуддоштаи об сармоягузорӣ 

кунанд. Таҳияи стратегияи идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об (ИҲЗО) ва истифодаи 

самарабахши об гарави он мебошад, ки кишварҳо самараи зиёдро аз сармоягузориҳои 

анҷомшуда ба даст меоранд, манфиатҳо ба таври одилона тақсим карда мешаванд ва 

дастовардҳо устувор ва аз ҳисоби ҳолати экосистемаҳо таъмин карда мешаванд. 

4.2. ИҲЗО: Таърих, таъриф ва принсипҳо 

Таърих ва марҳилаҳои асосии зуҳури аҳамияти ИҲЗО 

Таҷрибаи идоракунии захираҳои об аз давраи чунин тамаддунҳо монанди тамаддуни 

Хитой (системаи корезҳо), Империяи Рим (акведукҳо), Империяи Инкҳо (маҷмӯаи Мачу-Пикчу), 

Миср (системаи обёрӣ) ва ғайра сарчашма мегирад. Бо рушди тамаддун зарурат барои эҷоди 

системаи мутамарказонидашудаи ҷамъкунӣ ва тақсимоти об ва ҳамчунин сохтмони системаи 

муносиби иншоотҳои идоракунии захираҳои об ба вуҷуд меоянд. Чунин системаҳо маъмулан 

бо мақсади таъмини устувории экологӣ, масъулияти сиёсӣ, қобили қабул будан (-и система) 

барои истифодаи ҷамъият ва назорати гурӯҳӣ таҳияи шудаанд. 

Дар натиҷаи таҳаввулоти саноатӣ (шурӯъ аз солҳои 1970) зарурат дар ташкил намудани 

обтаъминкунӣ ва тақсимоти об ба вуҷуд омад, ки боиси эҷоди системаҳои техникии бештар 

мураккаб ва вобастагии зиёд аз мавҷуд будани захираҳо шуд. Ин, дар навбати худ, ҳам ба 

баланд шудани сатҳи такмили системаҳо ва ҳам ба зиёд шудани зарурат ба ташкили интиқоли 

боэътимоди об такон дод. Интиқоли об асосан аз рӯи соҳаҳо (саноат, кишоварзӣ, ҳудудҳои 

шаҳр) анҷом мешавад. Танҳо дар солҳои 1970 асри гузашта оқибатҳои набудани робитаи 

мутақобила дар байни соҳаҳо маълум шуданд, ки дар ифлосшавӣ ва норасоии (давравии) об 

ифода меёфтанд. 

Ҳамчун яке аз мавридҳои нахустини ИҲЗО, аксари вақтҳо кори Раёсат оид ба рушди водии 

Теннесиро (1933) иқтибос меоранд, ки вазифаи он амал кардан ба манфиати киштигардӣ, 

мубориза бо обхезиҳо ва истеҳсоли энергияи барқии обӣ ва ҳамзамон таҳқиқи имкониятҳои 

анҷоми чорабиниҳо оид ба мубориза бо эрозия (барои рушди соҳаи кишоварзӣ), чорабиниҳои 

солимгардонӣ (сайру гашт бо қаиқ ва моҳигирӣ) ва тандурустӣ (мубориза бо ифлосшавӣ) буд. 

Қабули ИҲЗО ҳамчун принсипи роҳбарикунанда ҳангоми идоракунии ҳавзаҳои дарёҳо бо 

мубодилаи бештар васеи таҷриба ва рушди методҳо ва принсипҳои нави идоракунии 

захираҳои об монанди методу принсипҳои пешниҳодшуда дар Конфронси СММ оид ба 

мушкилоти об дар Мар-дел-Плата (1977) шурӯъ мешавад. Дар охири конфронс барои ҳамаи 
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кишварҳо тавсияҳо ҷиҳати инкишоф додани потенсиали идоракунии захираҳои об дар 

контексти нақшаҳои миллии худ оид ба рушд ҳангоми ба роҳ мондани робитаи мутақобилаи 

воқеӣ байни ҳамаи ниҳодҳои масъул барои таҳқиқот, азхудкунӣ ва идоракунии захираҳои об 

таҳия карда шуда буданд.  

Дар солҳои 1980 асри гузашта татбиқи рӯйкардҳо ба идоракунии ҳавзаҳои дарёҳо, аз 

ҷумла, арзёбии хидматрасониҳои экологӣ оғоз шуданд. Мисоли равшан таҳияи сиёсати Канада 

оид ба идоракунии захираҳои об (Дэвид Пиарс ва дигарон, 1985) мебошад, ки ҳатто аз 

консепсияи таҳияи тариф ба об (хидматрасониҳо оид ба таъмини об) иборат буд. Пешрафти 

муҳим дар таҳияи чунин консепсия ҳангоми Конфронси байналмилалии Дублин оид ба об ва 

муҳити зист (1992) ба даст омад, ки дар он, ба таври мисол, Коудстал (Koudstaal), Риҷсберман 

(Rijsberman) ва Савине (Savenije) дар гузориши худ (соли 1991) дар бораи мушкилоти захираҳои 

об ва рушди устувор пайваст намудани идеяҳои нав оид ба рушди устувор (гузориши 

Комиссияи Брундтланд 1, 1987) пешниҳод шуда, омодагӣ ба Конфронси СММ оид ба муҳити 

зист ва рушд баррасӣ карда шуданд, ки бояд дар Рио-де-Жанейро дар 1992 баргузор карда 

мешуд. Дар гузориш гуфта шуд, ки “арзиши консепсияи рушди устувор аз он иборат аст, ки дар 

он зикр карда мешавад, ки пеш аз ҳама бояд потенсиали (ё қобилияти ассимилятсиякунандаи) 

захираҳо омӯхта шавад, на фақат банақшагирӣ оғоз карда шавад (рушди иҷтимоиву иқтисодӣ) 

ва сипас бояд ба ҳадди ақал расонидани таъсирҳои манфӣ машғул шуд”.    

Баъдтар консепсияи ИҲЗО ҳам дар масъалаи муайян намудани он ки “ҳамгироӣ” 

(интегратсия) дар воқеъ чист ва ҳам нисбат ба раванди рушди ИҲЗО бар асоси банақшагирӣ ва 

қабул намудани қарорҳо бо иштироки ҷонибҳои манфиатдор (яъне бо дарназардошти 

манфиатҳои онҳо) ҳамчун принсипи роҳбарикунанда такмил дода шуд. Дар ҳоли ҳозир аксари 

вақтҳо таърифи ИҲЗО, ки аз ҷониби Шарикии глобалии об (ШГО) пешниҳод шудааст, истифода 

мешавад (2000): “ҳамчун раванди мусоидаткунанда ба рушд ва идоракунии 

мувофиқашудаи об, замин ва захираҳои вобаста ба онҳо бо мақсади ба ҳадди аксар баланд 

бардоштани сатҳи некӯаҳволии иҷтимоиву иқтисодӣ ба таври одилона ва бидуни паст 

кардани устувории экосистемаҳои муҳими ҳаётӣ”.  

Дар поён баёни мухтасари таърихи зуҳури ИҲЗО дар сатҳи байналмилалӣ пешниҳод 

шудааст:  

 В. И. Вернадский (1904): «вақте фаро мерасад, ки инсон масъулиятро барои 

сарнавишти ояндаи биосфера бар дӯш мегирад”. 

 Конфронси аввали СММ оид ба муҳити зист дар Стокголм (1972), ки дар он 

буҳрони ҷаҳонии экологии тамоми биосфера эътироф карда шуда, ба омили об 

диққати махсус дода шудааст. 

 Ҷаласа оид ба амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар Хелсинки (1975) мафҳуми 

“амният”-ро бисёрандозаӣ муайян намуд. 

 Конфронси дуюми СММ оид ба муҳити зист ва рушд, ки дар соли 1992 дар Рио-де-

Жанейро баргузор карда шуд. Ҷомеаи ҷаҳонӣ “Барномаи асри 21” ва Эъломия оид 

ба муҳити зист ва рушдро қабул намуд. 

  Дар соли 2000 Саммити ҳазорсола (Ню-Йорк) баргузор карда шуд. Дар Эъломияи 

ҳазорсола, ки аз ҷониби Ассамблеяи генералии СММ дар санаи 8 сентябри соли 
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2000 тасдиқ карда шудааст, ҳадафҳои асосӣ мавридҳои зеринро дар бар 

гирифтаанд: “дастгирии принсипҳои рушди устувор”; “муносибати эҳтиёткорона ва 

масъулона бо табиат”; “мусоидат намудан ба таъмини дастрасии одилона ба об”. 

 Дар соли 2002 Саммити ҷаҳонӣ оид ба рушди устувор (Йоханнесбург) баргузор 

карда шуд. Бори нахуст ИҲЗО аз ҷониби ҳамаи давлатҳо эътироф карда шуд ва 

Саммити ҷаҳонӣ оид ба рушди устуво ҳамаи кишварҳоро барои омода намудани 

стратегияҳо ва нақшаҳои миллӣ оид ба ИҲЗО то охири соли 2005 даъват намуд.  

 Дар соли 2002 шабакаи байналмилалии “Шарикии глобалии об”  бо мақсади 

мусоидат ба раванди ҷорӣ намудани принсипҳои ИҲЗО дар сатҳҳои гуногуни 

идоракунии об (ҷаҳонӣ, минтақавӣ, миллӣ ва маҳаллӣ) ташкил карда шуд. 

 

Расми 1. Марҳилаҳои асосии ташаккули идеологияи идоракунии ҳамгирошуда 
 

Рушди ИҲЗО: 

 Форуми сеюми байналмилалӣ оид ба об (Киото, Ҷопон, 2003); 

 Форуми байналмилалӣ оид ба оби тоза (Душанбе, 2003);  

 Форуми чаҳоруми байналмилалӣ оид ба об (Мехико, 2006); 

 Форуми аввали Осиё ва Уқёнуси Ором оид ба об (Беппу, 2007); 

 Форуми панҷуми байналмилалӣ оид ба об (Стамбул, 2009); 

 Форуми шашуми байналмилалӣ оид ба об (Марсел, 2012); 

 Конфронси байналмилалӣ оид ба ҳамкории минтақавӣ дар ҳавзаҳои дарёҳои 

фаросарҳадӣ (Душанбе, 2005). Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои ҳаёт” 

барои солҳои 2005-2015;  

 Конфронси байналмилалӣ оид ба паст кардани сатҳи офатҳои табиии вобаста ба об 

(Душанбе, 2008; Давос, 2008); 

 Конфронси байналмилалӣ оид ба даҳсолаи об…(Душанбе, 2010); 

 Конфронси байналмилалӣ оид ба соли ҳамкорӣ дар соҳаи об (Душанбе, 2013)  

https://ineca.ru/pim/bulletin/0135/01350901.jpg
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 Конфронси байналмилалии сатҳи баланд «Об барои рушди устувор» (Душанбе, 

2018). 

Мафҳумҳои асосӣ ва аҳамияти ИҲЗО 

Идоракунии захираҳои об – санъати интиқоли ҳаҷми зарурии об бо сифати қобили қабул 

дар маҳал ва вақти талабшаванда мебошад. Барои амалисозии санъати мазкур чанд унсури 

дорои робитаи мутақобил зарур мебошанд. Пеш аз ҳама, инфрасохтори муҳандисии интиқоли 

об зарур аст (обанборҳо, каналҳо, иншооти танзимкунанда каналҳои обрасонӣ ва ҳамчунин 

системаи тақсими об ва ғайра). Барои хидматрасонии инфрасохтори муҳандисии мазкур ва 

иҷрои раванди интиқоли об ва дигар хидматрасониҳои вобаста ба он инфрасохтори созмонӣ – 

ташкилотҳои хоҷагиҳои об зарур мебошанд. Барои фаъолияти маъмулии инфрасохтори 

созмонӣ воситаҳои идоракунӣ – заминаи ҳуқуқӣ ва низомнома (регламент), заминаи методикӣ 

(барои арзёбии талаботҳо ба об, тақсимоти об, таҳлили истифодаи об ва ғайра), системаи 

мониторинг (гидрометрия ва пойгоҳи иттилоотӣ) зарур мебошанд. Ғайр аз ин, системаи 

маблағгузорӣ ва ташаббусҳо (пардохти хидматрасониҳо, пардохт барои ифлоскунӣ ва ғайра) 

зарур ҳастанд. Ҳамин тавр, маълум аст, ки санъати мазкур раванди маҷмӯӣ (бисёромилӣ) 

мебошад, ки дар таҷрибаи муосир (ва адабиёт) идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об 

(ИҲЗО) номида мешавад. Ҳадафи асосии ИҲЗО – таъмини устувор, пойдор, одилона ва 

баробари ниёзҳои истифодабарандагони об ва табиат ба захираҳои об мебошад [2]. 

Асоси консепсияи идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об дар баъзе кишварҳои Аврупо 

ва дигар қитъаҳо дар ибтидои асри 20 ҳангоми эҷоди сохтори идоракунии захираҳои об, пеш аз 

ҳама, конфедератсияҳои обии Испания ва баъдтар идораи хоҷагии оби Фаронса, ноҳияҳои 

обёрии Амрикои Шимолӣ ва Канада бунёд гузоштаанд. Пас аз Конфронси Дублин дар соли 

1992, нашрияҳо оид ба масъалаҳои идоракунии захираҳои об пур аз истифодаи истилоҳи 

“ИҲЗО” ва тафсирҳои гуҳогуни он мебошанд – “консепсияи ИҲЗО”, “рӯйкардҳо ба ИҲЗО”, 

“рушди ИҲЗО”, “раванди ИҲЗО” ва онро ба воситаи аз ҳамаи бадбахтиҳои вобаста ба хоҷагии 

об дар сайёраи мо табдил додаанд. Аксари вақтҳо, нашрияҳои мазкур дар бораи таҷрибаи 

ҷорӣ намудани ИҲЗО кадом як бахши идоракуниро интихоб менамоянд, ки дар он ҳамгироӣ 

беҳтар аз ҳама дар байни ду ё се унсури хоҷагии об таъмин карда мешавад ва системаи 

ҳамаҷониба ва комил намебошад [3].  

Дар фаҳмиши муаллифони бештар маъруф ва идеологҳои ИҲЗО – ин раванди 

ҳамоҳангшудаи идоракунӣ ва рушди захираҳои об мебошад, ки бо мавридҳои зерин муайян 

карда мешавад: 

 Гузариш аз идоракунӣ дар ҳудуди марзҳои маъмурӣ ба идоракунӣ дар марзҳои 

ҳавзаи дарё ё системаи обёрӣ (марзҳои гидрографикӣ);  

 Гузариш аз принсипи яктарафаи авторитарии идоракунии “аз боло ба поён” ба 

принсипи бештар демократии дутарафаи “аз поён ба боло” (талабот ба об ва 

иштироки истифодабарандагони об дар идоракунӣ) ва “аз боло ба поён” (меъёрҳо 

(лимитҳо) ва дастгирии истифодабарандагони об); 
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 Гузариш аз методи фармондеҳӣ-маъмурӣ ба идоракунии корпоративӣ бо 

иштироки истифодабарандагони об ва дигар баҳрагирандагон дар ҳамаи сатҳҳои 

силсилаи (иерархияи) идоракунии захираҳои об;  

 Гузариш аз идоракунии захираҳо ба идоракунии талаботҳо ба онҳо; 

 Гузариш аз идоракунии корпоративии мутахассисони соҳаи об ба идоракунии бози 

иттилоотию боэътимод бо иштироки истифодабарандагони об ва дигар шахсони 

манфиатдор. 

Дар асл, бо фаҳмиши дар боло зикршуда розӣ шуда, мо баррасӣ намудани ИҲЗО-ро на 

ҳамчун раванд, балки ҳамчун системаи идоракуниии асосёфта ба баҳисобгирӣ ва робитаи 

мутақобилаи ҳамаи захираҳои об (сатҳӣ, зеризаминӣ ва обҳои бозгаштӣ), замин ва дигар 

захираҳои табиии вобаста ба он дар ҳудуди  марзҳои гидрографикӣ, ки манфиатҳои 

соҳаҳо ва сатҳҳои гуногуни силсилаи истифодаи об ва захираҳои табииро бо ҷалби ҳамаи  

ҷонибҳои манфиатдор дар қабули қарорҳо, банақшагирӣ, маблағгузорӣ, ҳифз ва рушди 

захираҳои об ба манфиати рушди устувори ҷамъият ва ҳифзи табиат мутобиқ 

менамояд, пешниҳод мекунем.  

Фикру ақидаҳои зиёд дар бораи ИҲЗО ҳамчун раванд ё система вуҷуд доранд, аз ҷумла: 

Назари Шарикии глобалии об  – «Раванд» 

ИҲЗО – раванде мебошад, ки ба рушд ва идоракунии ҳамоҳангшудаи об, замин ва 

захираҳои вобаста ба онҳо барои ба ҳадди аксар расонидани манфиати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

бар асоси принсипҳои адолат, зарар нарасонидан ба устувории экосистемаҳо мусоидат 

мекунад. 

Назари Маркази илмӣ-иттилоотии Комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангкунандаи 

хоҷагиҳои оби Осиёи Марказӣ – «Система» 

ИҲЗО – системаи идоракунии асосёфта ба баҳисобгирӣ ва робитаи мутақобилаи 

манфиатҳои эҳтимолӣ (сатҳӣ, зеризаминӣ, бозгаштӣ) ва дигар захираҳои замин ва табиии 

вобаста ба онҳо дар ҳудуди марзҳои гидрографикӣ мебошад, ки манфиатҳои соҳаҳо ва сатҳҳои 

гуногуни силсилаи истифодаи об ва захираҳои табииро бо ҷалби ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор 

дар қабули қарорҳо, банақшагирӣ, маблағгузорӣ, дастгирӣ ва рушд ба манфиати таъмини 

устувори талаботҳои ҷамъият ва табиат пайваст менамояд.  

Назари мо:  «Раванди системавӣ» 

ИҲЗО – раванди системавие мебошад, ки иштироки ҳамаи ҷонибҳои манфиатдорро дар 

қабули қарорҳо таъмин намуда, ба истифодаи самарабахши захираҳои об, замин ва дигар 

захираҳои табиӣ ба манфиати таъмини устувори талаботҳои табиат ва ҷамъият ба об мусоидат 

мекунад.  

Чаро ИҲЗО бояд системаи идоракунӣ бошад, вале раванд набошад? Зеро системаи 

идоракунӣ чорчӯбаҳои устувори худташкилкунии субъектҳои амалкунанда ва 

иштироккунандарро пешбинӣ менамояд, ки барои иҷрои вазифаҳои муайяни иборат аз ҳам 

механизмҳои ташаккул ва ҳам механизмҳои рушд бо дарназардошти ҳамаи равандҳои 
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гузаранда ва махсусан қобилияти система ҷиҳати мутобиқ шудан ба ин тағйирот равона карда 

шудаанд. Дар айни замон, аз ибтидо система устувории ҳадафи ниҳоӣ ва принсипҳоро таъмин 

менамояд, вале ба шароитҳои тағйирёбанда мутобиқ шуда, бо омили вайронкунанда 

муқобилият нишон медиҳад ва ҳатто ба туфайли раванди худтакмилдиҳӣ дар дохили худи 

система аз нав ташкил мешавад.  

Таҳти мафҳуми ИҲЗО мо чиро мефаҳмем?  

 Идоракунии ҳамгирошуда чунин маънӣ дорад, ки ҳамаи намудҳои истифодаи об 

якҷо баррасӣ карда мешаванд ва онҳо бо якдигар робитаи мутақобила доранд. Аз 

ин рӯ, ИҲЗО раванди систематикии рушди устувор, тақсимот ва мониторинги 

захираҳои об дар контексти ҳадафҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ мебошад. 

 ИҲЗО – раванди систематикие мебошад, ки ба истифодаи самарабахши об ба 

манфиати некӯаҳволии устувори ҷомеа ва амнияти экологӣ мусоидат мекунад. 

 ИҲЗО – калид ба рушди устувор мебошад. 

ИҲЗО ҳадди ақал панҷ сатҳи ҳамгироиро талаб мекунад: 

 Ҳамгироии амудӣ – аз сатҳи пасттарин то ҳукумат; 

 Ҳамгироии уфуқӣ – ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкорӣ байни ҳамаи созмонҳо дар миқёси 

минтақаи обҷамъшавӣ; 

 Ҳамгироии байнисоҳавӣ ҳамаи соҳаҳо, аз ҷумла иҷтимоиву иқтисодӣ, техникӣ, 

гидрологӣ, иқтисодӣ ва экологиро дар бар мегирад; 

 Ҳамгироии функсионалӣ аз банақшагирӣ, танзим, лоиҳакашӣ, таъмиру тармим ва 

мониторинг иборат мебошад; 

 Ҳамгироии стейкхолдерҳо (ҷонибҳои манфиатдор) манфиатҳои ғайриҳукуматӣ, ё 

гурӯҳҳои маҳаллиро ҷалб мекунад. 

Асоси бунёдӣ ва таҷрибаи ҷаҳонии ҷорӣ намудани принсипҳои ИҲЗО. Принсипҳои 

Дублин 

 Тавре ки дар боло зикр намудем, мафҳуми “Идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об 

(ИҲЗО)” дар соли 1992 дар Конфронси байналмилалӣ оид ба об ва муҳити зист дар Дублин 

пешниҳод карда шуда, дар конфронс дар Рио-де-Жанейро ба “Барномаи асри 21” дохил карда 

шуд. 

 Ҳадафи асосии ИҲЗО, мутобиқи “Барномаи асри 21” қонеъ сохтани талаботи ҳамаи 

кишварҳо ба оби тоза барои рушди устувори онҳо мебошад. ИҲЗО ҳамчун раванде баррасӣ 

карда мешавад, ки дар ҳар мавриди ҷудогона хусусияти худро дорад.  

 Асоси идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об – эътирофи робитаи мутақобилаи ҳамаи 

намудҳои истифодаи об мебошад.  

 Бо чунин рӯйкард роҳи ҳал оид ба тақсимот ва идоракунии захираҳои об таъсири ҳар 

навъи истифодаи обро ба дигар навъҳо дар назар мегирад ва ба таври муштарак аз ҷониби 

ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор қабул карда мешавад. Дар айни замон, ҳадафҳои иҷтимоиву 

иқтисодӣ ва экологии рушди ҳавзаҳо ҷиҳати расидан ба рушди устувори қаламравҳо ба ҳисоб 

гирифта мешаванд. 
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Принсипҳои Дублин 

 Принсипҳои асосии идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об (ё тавре ки онро Принсипҳои 
Дублин ном мебаранд) асос барои ислоҳоти баъдии хоҷагии об дар бештари кишварҳо 
мебошанд. 
 Принсипҳои умумӣ, рӯйкардҳо ва роҳнамои ИҲЗО бисёр ҳастанд ва ҳар кадоми онҳо 
дорои соҳаи корбурд/татбиқ мебошанд. Принсипҳои Дублин маҷмӯи махсусан муҳим 
мебошанд. Онҳо бодиққат дар чорчӯби раванди машваратӣ таҳия карда шуда, дар ниҳоят дар 
Конфронси байналмилалӣ оид ба об ва муҳити зист дар Дублин дар соли 1992 дақиқ карда 
шудаанд. Онҳо барои ворид намудани тағйирот ба он консепсияҳо ва воқеиятҳои амалӣ 
пешбинӣ шудаанд, ки асос барои беҳтар кардани идоракунии захираҳои об дониста мешаванд. 
Принсипҳои мазкур принсипҳои оморӣ намебошанд; зарурат барои таҷдид ва такмили онҳо 
дар партави таҷрибаи тафсир ва татбиқи амалии онҳо вуҷуд дорад. 

Принспҳои Дублин саҳми назаррас дар тавсияҳои “Барномаи асри 21” (Боби 18 дар бораи 

захираҳои оби тоза) мебошанд, ки дар Конфронси СММ оид ба муҳити зист ва рушд (UNCED) 

дар Рио-де-Жанейро дар соли 1992 тасдиқ карда шудааст. Аз он лаҳза, принсипҳои мазкур 

(принсипҳои Дублин-Рио) дастгирии универсалиро дар байни ҷомеаи байналмилалӣ ҳамчун 

принсипҳои пешбари ИҲЗО дарёфт намуданд. Баъдтар, онҳо дар конфронсҳо дар Харар ва 

Париж дар соли 1998, Комиссияи СММ оид ба рушди устувор (CSD) ва ҳамчунин дар нишасти 

«Рио+5» дар соли 1998 такмил дода шуданд [4]. 

Принципҳои Дублин аз мавридҳои зерин иборат мебошанд: 

Присипи аввал: об ҳамчун захираи маҳдуд ва осебпазир  

1. Оби тоза захираи ниҳоӣ, осебпазир ва ҳаётан муҳим барои дастгирии ҳаёт, 

рушд ва муҳити зист мебошад. 

Принсип зарурати рӯйкарди системавиро эълон намуда, ҳамаи хусусиятҳои сикли (чархаи) 

гидрологӣ ва робитаи мутақобиларо бо дигар захираҳои табиӣ ва экосистемаҳо эътироф 

мекунад. Эътироф карда мешавад, ки об барои ҳадафҳои зиёди гуногун, функсияҳо ва 

хидматрасониҳо зарур аст; ҳамин тавр, идоракунии системавӣ бояд талаботро ба захираҳо ва 

таҳдидҳоро ба захираҳо дар назар гирад. 

 Тасаввурот дар бораи он ки оби тоза захираи маҳдуд мебошад, аз ин далел бармеояд, ки 

дар натиҷаи сикли гидрологӣ ба ҳисоби миёна дар давоми сол ҳаҷми собити об мавҷуд аст. 

Ҳаҷми мазкурро наметавон ба таври назаррас дар натиҷаи фаъолияти одамон афзоиш дод, 

ҳарчанд он мумкин аст ва аксари вақтҳо чунин сурат мегирад, дар натҷиаи ифлосшавии 

антропогенӣ кам шавад. Захираҳои оби тоза – захираи табиие мебошад, ки бояд ҳифз карда 

шуда, хидматрасониҳои зарурие кафолат дода шаванд, ки аз ҳисоби он таъмин карда 

мешаванд. Дар принсипи мазкур дар бораи он сухан меравад, ки об барои ҳадафҳо, функсияҳо 

ва хидматрасониҳои гуногун зарур аст; аз ин рӯ, идоракунӣ бояд ҳамгирошуда бошад ва ҳамчун 

талабот ба захираҳо ва ҳам таҳдид ба ҳифзи он дар назар гирифта шавад [5].  

Рӯйкарди ҳамгирошуда ба идоракунии захираҳои об ҳамоҳангсозии навъҳои гуногуни 

фаъолияти иқтисодиро талаб мекунад, ки талаботро ба об, истифодаи замин ва ҳаҷмҳои обҳои 
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партофташаванда муайян мекунад. Мутобиқи принсипи мазкур, мантиқӣ аст, ки ҳавзаҳои дарё 

ё майдони обҷамъшавӣ воҳиди идоракунии захираҳои об карда шавад. 

Принсипи дуюм: рӯйкарди муштарак 

2. Рушд ва идоракунии об бояд ба рӯйкарде асос ёбад, ки иштироки 

истифодабарандагон, лоиҳакашон ва шахсони қабулкунандаи қарорҳоро дар 

ҳамаи сатҳҳо пешбинӣ менамояд. 

Об – захирае мебошад, ки нисбат ба он ҳар шахс баҳрагиранда аст. Иштироки воқеӣ танҳо 

дар замоне сурат мегирад, ки баҳрагирандагон иштироккунандагони раванди қабул намудани 

қарорҳо мебошанд. Навъи иштирок аз миқёси кор, қарорҳои муносиби махсуси хоҷагии об ва 

сармоягузорӣ вобаста мебошад. 

 Хусусияти иштирок ҳамчунин аз муҳити сиёсие вобаста хоҳад буд, ки дар он қарорҳо 

қабул карда мешаванд. Рӯйкард бо иштироки ҳамаи баҳрагирандагон – воситаи беҳтар барои 

расидан ба розигии дарозмуддат ва созиши умумӣ мебошад. Иштирок маънии бар дӯш 

гирифтани масъулият, эътирофи таъсирҳои чорабиниҳои соҳаи мазкури иқтисод ба дигар 

истифодабарандагони об ва экосистемаҳои об ва ҳамчунин уҳдадорӣ оид ба баланд 

бардоштани сатҳи самарабахшии истифодаи об ва рушди устувори захираро дорад. Иштирок на 

ҳамеша ба розигии умумӣ (консенсус) оварда мерасонад, суди ҳакамӣ ва дигар механизмҳои 

ҳалли низоъҳо низ зарур мебошанд.   

Ҳукуматҳо бояд дар эҷоди имкониятҳо барои иштироки баҳрагирандагон, махсусан занон 

ва дигар гурӯҳҳои иҷтимоии соебпазир кӯмак расонанд. Бояд эътироф карда шавад, ки дар 

ҳоли ҳозир танҳо эҷод намудани шароитҳо барои иштирок ба гурӯҳҳои камбизоати аҳолӣ чизе 

намедиҳад, агар имкониятҳои онҳо ҷиҳати иштирок тақвият дода нашаванд. 

Десентрализатсияи қабули қарорҳо то сатҳи пасттарини зарурӣ стратегияи ягона барои 

тақвияти иштирок мебошад [5].  

Принсипи сеюм: нақши занон 

3. Занон дар таъмин, идоракунӣ ва ҳифзи об нақши муҳимро бозӣ мекунанд. 

Нақши занон ҳамчун таъминкунандагон ва истифодабарандагони асосии об дар 

хонаводаҳо ва ҳомиёни муҳити сукунат гоҳ-гоҳ дар чорабиниҳои институтсионалӣ инъикос 

ёфтааст, ки барои рушд ва идоракунии захираҳои табиӣ равона карда шудаанд. Ба таври умум, 

эътироф карда шудааст, ки занон дар ҷамъоварӣ ва ҳифзи об барои ҳадафҳои коммуналӣ ва 

дар бештари мавридҳо барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ нақши калидиро бозӣ мекунанд. 

Вале ҳамзамон онҳо дар муқоиса бо мардон дар идоракунӣ, таҳлили мушкилот (проблемаҳо) 

ва равандҳои қабул намудани қарорҳои вобаста ба захираҳои об нақши камтар бонуфуз 

доранд. 

ИҲЗО эътирофи нақши занонро талаб мекунад. Барои таъмини иштироки комил ва 

самарабахши занон дар ҳамаи сатҳҳои қабул намудани қарорҳо, бояд рӯйкардҳое дар назар 

гирифта шаванд, ки тавассути онҳо форматсияҳои гуногуни ҷамъиятӣ байни мардон ва занон 

нақшҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии онҳо тақсим карда мешаванд. Робитаи мутақобилаи 
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муҳими байни мавқеияти баробарҳуқуқи мардон ва занон ва ҳамчунин идоракунии устувори 

захираҳои об вуҷуд дорад. Иштироки мардон ва заноне, ки дар ҳамаи сатҳҳои идоракунии 

захираҳои об нақши бонуфуз доранд, метавонад ба дарёфти устуворӣ суръат бахшад; ва 

идоракунии захираҳои об ба таври ҳамгирошуда ва устувор дар расидан ба баробарҳуқуқии 

ҷинсҳо саҳми назарраси худро гузошта, дастрасии занон ва мардонро ба об ва 

хидматарсониҳои вобаста ба об беҳтар мекунад ва ба талаботҳои муҳими онҳо ҷавоб 

медиҳад[5].  

Принсип: об ҳамчун неъмати иқтисодӣ 

4. Об дорои арзиши иқтисодӣ дар ҳамаи соҳаҳои рақобатпазири истифодаи об 

мебошад ва бояд ҳамчун неъмати иқтисодӣ эътироф карда шавад. 

Дар чорчӯби принсипи мазкур, пеш аз ҳама, эътироф кардани ҳуқуқи асосии ҳамаи 

одамон барои доштани дастрасӣ ба оби тоза ва шароитҳои муқаррарии санитарӣ  бо арзишҳои 

қобили қабул муҳим аст. Идоракунии об ҳамчун моли иқтисодӣ – роҳи муҳими ба даст 

овардани ҳадафҳои иҷтимоӣ монанди истифодаи самарабахш ва баробари об, ташвиқи 

иқтисод ва ҳифзи захираҳои об мебошад. Об ҳамчун ҳам моли иқтисодӣ ва ҳам моли иҷтимоӣ  

арзиш дорад. Аксарияти нокомиҳои гузашта дар идоракунии захираҳои об ба он далел вобаста 

мебошанд, ки арзиши пурраи об эътироф намешуд. 

Арзиш ва пардохт – ду чизи гуногун мебошанд ва мо бояд дар байни онҳо ба таври возеҳ 

фарқ гузорем. Арзиши об ҳангоми истифодабариҳои алтернативӣ барои тақсимоти оқилонаи 

об ҳамчун захираи кам ва воситаи танзимкунанда ва ё иқтисодӣ муҳим мебошад. Пардохт (ё 

пардохт накардан) барои об ҳамчун воситаи иқтисодӣ ҷиҳати дастгирии гурӯҳҳои осебпазир 

татбиқ карда мешавад, ки ба рафтори онҳо аз нуқтаи назари сарфакорӣ ва истифодаи 

самарабахши об таъсир мерасонанд, бо таъмин намудани ангезаҳо (стимул) барои идоракунии 

талабот, қобили пӯшиш будани хидматрасониҳо ва омодагии истифодабарандагони алоҳида 

ҷиҳати пардохти хидматрасониҳои иловагии хоҷагии об [5].  

Эътироф намудани об ҳамчун моли иқтисодӣ – воситаи муҳим барои қабул намудани 

қарорҳо оид ба тақсимоти об дар байни  соҳаҳои гуногуни иқтисод ва истифодабарандагони 

гуногуни об дар дохили соҳа мебошад. Ин махсусан муҳим аст, вақте ки зиёд кардани ҳаҷми 

интиқоли об номумкин аст. 

4.3. Идоракунии сикли об, ҳавза ва минтақаи обҷамъшавӣ 

Ҳавза 

Захираҳои ҷаҳонии қобили истифода ва таҷдидшавандаи оби тоза дар кӯлҳо, дарёҳо, 

заминҳои обиву ботлоқӣ ва қитъаҳои обгузаронӣ вуҷуд доранд. Ҳавзаҳои дарёҳо ё кӯлҳо 

системаи маҳдуди тақсимоти оби на чандон калони ҷараёнҳои об ва дарёҳо мебошанд, ки ба 

резишгоҳи ягона мерезанд. Дар мавриди дарё, он баҳри маъмулӣ аст, вале ҳамчунин 

метавонад обанбор бошад, ки дар дохили қитъа (материк) ҷойгир аст, мисол, кӯл ё ботлоқ. 

Ҳавзаи зеризаминӣ ё қитъаи обгузаронӣ – қабати зеризаминии ҷудошудаи хоки ба хубӣ 

гузаронанда мебошад, ки дорои захираи об мебошад. 
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Ҳангоми идоракунии захираҳои об ҳавза ҳамчун воҳиди мустақили гидрологӣ баррасӣ 

карда мешавад. Фанҳои гуногун ва кишварҳои мухталиф аз истилоҳоти гуногуни “ҳавза” 

истифода мекунанд. Дар тамоми ҷаҳон 263 ҳавзаи калони дарёҳои фаросарҳадӣ ва садҳо уфуқи 

фаромарзии обгузаронӣ  вуҷуд доранд. 

Идоракунии ҳавза ва минтақаи обҷамъшавӣ 

Ҳукуматҳои миллӣ стратегияҳои истифода ва ҳифзи захираҳои обро барои кишварҳои худ 

таҳия мекунанд. Ҳарчанд татбиқи стратегияҳои мазкур мумкин аст дар сатҳҳои мухталиф 

самарабахш бошад, вале дар ҷойе, ки стратегияҳо дар сатҳи ҳавза татбиқ мешаванд, ҳамеша 

имконият ҷиҳати пайдо намудани роҳи ҳал барои “тамоми ҳавза” ва бартараф намудани 

ихтилоф байни истифодабарандагони ҷарёни болоӣ ва поёнӣ (барои дарё)  ё байни минтақаҳо 

(барои кӯл ё захираҳои оби зеризаминӣ) вуҷуд дорад. Рӯйкард барои “тамоми ҳавза”  иҷоза 

медиҳад, ки таъсир дар сатҳи система арзёбӣ карда шавад. Ба ибораи дигар, стратегияҳои 

миллӣ, созишномаҳои байнидавлатӣ ва конвенсияҳои минтақавӣ оид ба обҳои фаросарҳадӣ ба 

ҳавзаҳои табиатан ташаккулёфта татбиқ карда мешаванд. Ҳамин тавр, робитаҳои мутақобилаи 

байни идоракунии захираҳои об дар ҳудуди як кишвар ва идоракунии захираҳои оби ҳавзаҳо 

ба шароитҳои тағйирёбандаи экологӣ, иҷтимоӣ ё иқтисодӣ бештар динамикӣ ва ҳассос 

мешаванд.  

Дарёҳо ва дигар объектҳои обӣ аксари вақтҳо аз сарҳадҳои маъмурӣ ва миллӣ убур 

мекунанд. Татбиқи принсипи идоракунии ҳавзавӣ ва ҷалби ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор, 

махсусан бахши ғайриҳукуматӣ, иҷоза медиҳад, ки хусусиятҳои табиӣ дар назар гирифта 

шаванд ва он ба идоракунии самарабахши захираҳои об мусоидат намуда, ҳамзамон 

душвориҳои ҳамоҳангсозии маҷмӯии байни воҳидҳои гуногуни маъмуриро бартараф мекунад. 

Тавре ки захираҳои об дар доираи гардиши (чархиши) душвор қарор доранд, ҳангоми 

идоракунӣ ва ҳифзи захираҳои об дар назар гирифтани робитаи мутақобилаи ҳамаи навъҳои 

захираҳои об муҳим аст – обҳои сатҳӣ, обҳои зеризаминӣ, обҳои бозгаштӣ ва ғайра.  

Ҳамаи кишварҳои зерминтақа дорои таҷрибаи муайяни таърихии идоракунии ҳавзаҳои 

дарёҳо мебошанд, ки аз замони мавҷудияти Иттиҳоди Шӯравӣ касб карда шудаанд. Тарҳҳои 

маҷмӯии истифода ва ҳифзи захираҳои об хусусиятҳои яксон бо ИҲЗО доштанд, вале онҳо 

бидуни татбиқи рӯйкарде таҳия карда шудаанд, ки иштироки ҷомеаро пешбинӣ намуда, ба 

таври муносиб ба масъалаҳои экология дахл надоштанд. Татбиқи рӯйкарди ҳавзавӣ, яъне 

гузариш аз марзҳои маъмурӣ ба марзҳои гидрографикӣ, дар ҳоли ҳозир бахши муҳими раванди 

ҷорӣ намудани ИҲЗО дар зерминтақаи Аврупои Шарқӣ, Қафқоз ва Осиёи Миёна мебошад. Дар 

баъзе аз кишварҳои мазкур, идоракунии ҳавзаҳои дарёҳо дар варианти муосир аллакай татбиқ 

карда мешавад ё раванди ҷорӣ намудани чунин идоракунӣ сурат мегирад, дар ҳоле ки дар 

баъзе аз кишварҳо корӣ зиёд дар пеш аст. Дар маҷмӯъ, барои муайян намудани чорчӯбҳои 

ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ ҷиҳати идоракунии захираҳои об аз нуқтаи назари ҳавзаҳои 

гидрографикӣ ва ҳамчунин барои таъмин намудани кори онҳо вақти зиёд лозим аст.  

Дар ҳамаи кишварҳои зерминтақа қонунгузории аввалия дар соҳаи об вуҷуд дорад, 

мисол, қонун дар бораи об ё кодекси об. Ҳарчанд дар баъзе аз ин кишварҳо қонунгузории 

аввалия аз нав дида баромадани қонунҳоро барои он тақозо мекунад, ки ба таври комил 
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принсипи идоракунии ҳавзаҳои дарёҳо шомил карда шавад, вале дар баробари ин, 

қонунгузории муҳими дувумдараҷа ё ёридиҳанда ва нақшаҳо барои амалӣ кардани он нокофӣ 

мебошад.  

Нақшаҳои идоракунии ҳавзаҳои дарёҳо танҳо дар ҳолатҳои алоҳида омода карда 

шудаанд. Дар баъзе кишварҳо, ҳанӯз инертсияи институтсионалӣ ё ҳатто муқовимат ба 

ислоҳоти институтсионалӣ вуҷуд дорад, ки ҷараёни ислоҳоти умумиро дар соҳаи об, аз ҷумла 

ҷорӣ кардани идоракунии ҳавзавиро ба таъхир меандозад.  

4.4. Ҳамкории фаросарҳадӣ дар соҳаи об 

Дар тамоми ҷаҳон кишварҳое, ки дорои захираҳои оби муштарак мебошанд, талош 

менамоянд, ки механизмҳои муносиби идоракунии муштаракро пайдо намоянд. Дар Осиёи 

Марказӣ омилҳое монанди: оқибатҳои фалокатбори хушкшавии Баҳри Арал, оқибатҳои 

тағйирёбии иқлим, душвориҳои давраи гузариш ва буҳрони иқтисодӣ, мушкилиҳои эҷоди 

ҳамкориҳои минтақавӣ, ҳамзамон бо сохтмони дохилии давлат –омилҳое мебошанд, ки 

барои идоракунии ҷараёнҳои оби фаросарҳадӣ мушкилоти иловагӣ эҷод мекунанд.  

Ҳамкорӣ дар соҳаи захираҳои оби фаросарҳадӣ ба ҳаёти осоиштаи минтақа саҳми 

назаррас мегузорад. Татбиқи афзалиятҳои ҳамкориҳои мутақобила дар соҳаи мазкур аз 

кишварҳои Осиёи Марказӣ вобаста аст: устуворӣ ва дурнамоҳои беҳтарин бар хилофи 

хароҷоти зиёд барои татбиқи сиёсати худтаъминкунии комил ва хавфҳои амниятӣ, ки ба 

набудани ҳамкорӣ вобаста мебошанд. Аммо барои амалисозии афзалияти мазкур, 

шаффофият ва иштироки баробар дар равандҳои минтақавии қабули қарорҳо бо 

дарназардошти манфиатҳо ва ниёзҳои ҳамаи ҷонибҳо зарур ҳастанд. Созмонҳои минтақавии 

монанди Хазинаи байналмилалии наҷоти Арал метавонанд барои дастгирии чунин раванд 

платформаи муносибро таъмин кунанд. Холигоҳҳои сохторӣ ҳанӯз ҳам ба Хазинаи 

байналмилалии наҷоти Арал ҷиҳати истифодаи комил аз потенсиали худ монеъ мешаванд. 

Раванди ислоҳот, ки бо қабули Эъломия аз ҷониби сарони давлатҳо дар соли 2009 оғоз шуда 

буд, равзанаи таърихии имкониятҳоро барои эҳёи ҳамкориҳои минтақавӣ боз кард ва барои 

он заминаи мустаҳкам гузошт [6]. 

Ба андозаи бад шудани сифати об ё зиёд шудани талабот ба он, рақобат барои об дар 

байни истеъмолкунандагони он бо мурури замон шиддат меёбад. Раванди мазкур дар 

ҳавзаҳои дарёҳо, ки аз сарҳадҳои байнидавлатӣ убур мекунанд, оқибатҳои нооромкунанда 

дорад. Ҳамзамон, таҷриба нишон медиҳад, ки дар бисёр мавридҳо зарурати тақсимоти об на 

танҳо сабаби муноқишаи боз мешавад, балки ҳамчунин ҳамкориҳои ғайричашмдоштро ба 

вуҷуд меорад. 

Вазъиятҳои воқеӣ дар воқеъ ҳамкориҳоро ташвиқ мекунанд. Дар ҷаҳон 263 ҳавзаи 

байналмилалӣ вуҷуд доранд, ки аз сарҳадҳои сиёсии байни ду ё чанд кишвар убур мекунанд. 

Ин ҳавзаҳо, ки дар ҳудуди онҳо тақрибан 40 фоизи аҳолии ҷаҳон зиндагӣ мекунанд, тақрибан 

нисфи масоҳати сатҳи заминро фаро мегиранд. Онҳо тақрибан 60 фоизи оби тозаи рӯи 

заминро ташкил медиҳанд. Ҳавзаҳои байналмилалӣ қисман ҳудуди 145 кишварро фаро 

гирифта, қаламрави 21 давлат пурра ба ҳавзаҳои байналмилалӣ дохил мешаванд [6]. 
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Фарсуда ва харобшавии (деградатсияи) оби тоза, ки ба сабаби афзоиши босуръати 

аҳолӣ ва идоракунии ғайриоқилонаи раванди рушд ба вуҷуд омадаанд, дар бисёр кишварҳо 

аллакай боиси ихтилофҳои ҷиддӣ байни истифодабарандагони асосии об — деҳқонон, саноат 

ва истеъмолкунандагони шаҳр мешаванд. Ҷараёнҳои об, ки аз сарҳадҳои миллӣ убур 

мекунанд, аҳамияти бештар муҳими стратегиро касб мекунанд.  

Ҳар як кишвар барои истифодаи об дар он ҷое, ки он таҳти назорати сиёсии он қарор 

дорад, далелҳои возеҳ дорад. Ҳамзамон, ҳеҷ гуна ангезаи/ҳавасмандии мустақим барои ҳифз 

ва муҳофизати захираҳо ба манфиати истифодабарандагон вуҷуд надорад, ки дар сарҳадҳои 

миллӣ ҷойгир ҳастанд. Ғайр аз ин, қисман ба сабаби он ки дар бисёр ҷойҳо дарёҳо ва кӯлҳо 

ҷузъи (компонени) муҳими ҳувияти миллӣ ба ҳисоб мераванд, соҳибӣ ва назорати ҷараёнҳои 

об ҳамчун омили муҳими ҳаётӣ дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ баррасӣ карда мешавад. 

Илова ба ифлосшавӣ, сарбандҳои калон ё каналҳои тақсими об, ки барои мақсадҳои 

обтаъминкунӣ, обёрӣ, гидроэнергетика ё мубориза бо обхезиҳо сохта мешаванд, барои 

кишварҳои ҷойгиршуда дар қисматҳои поёни ҷараёни дарёҳо бештар нигаронкунанда 

мебошанд, зеро онҳо метавонанд миқдори оби воридшавандаро ба қаламрави чунин 

кишварҳо ё баҳрҳои “поёноб” кам кунанд ва ҳамчунин ба вазъи экосистемаҳои қад-қади 

маҷрои дарё таъсир расонанд. Дар натиҷаи кӯшишҳои идоракунӣ, ки ба қонеъ кардани 

талабот аз ҷониби ҳамаи истифодабарандагон нигаронида шудааст, ҳатто чунин дарёҳои 

калон монанди Ганг ва Колорадо, дар вақтҳои муайяни сол тамоман ба баҳр намерасанд. 

Тақрибан тамоми ҳаҷми об дар дарёи Колорадо гирифта ва истифода мешавад, ки ба 

оқибатҳои ҷиддии экологӣ барои захираҳои замин ва ба кам шудани ҳаҷми моддаҳои ғизоии 

воридшаванда ба баҳр ва ҳамин тавр ба кам шудани захираҳои моҳӣ оварда мерасонад [6]. 

Созишномаҳои байналмилалии ҳуқуқӣ оид ба истифодаи муштараки захираҳои об 

баъзан байни душманони бадтарин баста мешуданд ва ҳатто дар давраи низоъҳое иҷро 

мешуданд, ки бо мушкилоти дигар робита доштанд. Аз соли 1957, Ветнам, Камбоҷа, Лаос ва 

Таиланд бо дастгирии СММ дар чорчӯби Комиссияи дарёи Меконг, ки қаблан бо номи 

“Кумитаи Меконг” маъруф буд, ҳамкорӣ мекарданд ва он ҳатто дар давраи ҷанги Ветнам дар 

сатҳи мубодилаи техникӣ идома дошт. Аз соли 1955, Исроил ва Урдун бо иштироки Иёлоти 

Муттаҳида мунтазам оид ба истифодаи муштараки оби дарёи Урдун музокирот баргузор 

мекунанд, ҳарчанд то вақти охир кишварҳои мазкур аз нигоҳи ҳуқуқӣ бо якдигар дар ҳолати 

ҷанг қарор доштанд. Комиссия оид ба дарёи Инд, ки бо дастгирии Бонки ҷаҳонӣ сохта 

шудааст, ду ҷанги байни Ҳиндустон ва Покистонро аз сар гузаронидааст. Дар моҳи феврали 

соли 1999, бо мақсади мубориза бо камбизоатӣ ва ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии 

минтақа бар асоси ташвиқи тақсимоти одилонаи захираҳои оби муштарак ва неъматҳои онҳо, 

созишнома оид ба ҳавзаи Нил ба имзо расид, ки дар он бештар аз 160 млн аҳолӣ зиндагӣ 

мекунанд ва 10 кишвар ҷойгир мебошанд. Ташаббуси мазкур, ки аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ ва 

Барномаи рушди СММ дастгирӣ мешавад, механизми гузариш мебошад, ки то таъсиси 

системаи доимӣ амал хоҳад кард. Ҳамаи нуҳ кишвари ҳавзаи дарёи Нигер дар мавриди 

чорчӯбҳо барои таъсис додани чунин механизми шарикӣ мувофиқа намудаанд [6]. 

Намунаҳои мазкур аҳамияти ду унсури ҳамкориҳои байналмилалиро дар масъалаҳои 

вобаста ба захираҳои об нишон медиҳанд: зарурат барои вуҷуд доштани сохторе, ки раванди 
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тадриҷан ба роҳ мондани робитаи мутақобиларо ба таври самарабахш рушд медиҳад; ва 

мавҷудияти тарафи сеюм, ки дорои захираҳои кофии молиявӣ мебошад ва аз боварии ҳамаи 

гурӯҳҳои манфиатдор бархурдор аст. Раванди баррасӣ маъмулан вақти зиёдро мегирад: 

барои ба мувофиқа расидан дар бораи Инд 10 сол лозим шуд;  барои Ганга — 30 сол; ва барои 

Урдун — 40 сол, ки бо зарурати таҳкими эътимод ва ташаккули ҳисси масъулият барои раванд 

дар кишварҳои ширкаткунанда робита дошт. Азбаски раванди мазкур аксари вақтҳо тӯлонӣ 

мебошад, дастгирии молиявӣ хеле муҳим аст. Сарфи назар аз аҳамияти мушкили (проблемаи) 

мазкур, донорҳо танҳо ҳиссаи камро дар ҳаҷми умумии кӯмак барои мақсадҳои идоракунии 

ҳавзаҳои об мегузоранд. 

Мавҷуд будани беш аз 3600 созишнома ва шартномаҳо худ як дастовард мебошад, 

вале ҳангоми бодиққат баррасӣ кардан камбудиҳои ҷиддии онҳо ба чашм мерасанд. Пеш аз 

ҳама, муқаррароти воқеан амалкунанда оид ба мониторинг, механизмҳои маҷбуркунӣ ва 

тартиби мушаххаси тақсимоти захираҳои об бо назардошти тағйирпазирии ҷараёнҳои об ва 

тағйир ёфтани талаботҳо вуҷуд надоранд. 

Яке аз ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ, ки ба таври мустақим ба истифодаи муштараки 

захираҳои об бахшида шудааст, Конвенсия дар бораи ҳуқуқи истифодаи навъҳои 

ғайрикиштигарди ҷараёнҳои оби байналмилалӣ мебошад, ки дар соли 1997 ба имзо 

расидааст. Он ду принсипи асосиро дарбар мегирад, ки бояд рафтори давлатҳоро дар робита 

бо ҷараёнҳои оби муштарак муайян кунанд: "истифодаи одилона ва оқилона" ва "уҳдадорӣ 

барои нарасонидани зарари назаррас" ба ҳамсояҳо. Бо вуҷуди ин, худи кишварҳо бояд 

муайян кунанд, ки мафҳумҳои мазкур дар контексти минтақаи мушаххаси обҷамъшавии онҳо 

чӣ маънӣ доранд. Барои эътибори қонунӣ пайдо кардани Конвенсия зарур аст, ки ҳадди ақал 

35 кишвар онро ба тасвиб расонанд; то имрӯз, танҳо 12 кишвар онро ба тасвиб расонидаанд 

[6]. 

Мутахассисон ба он мувофиқ ҳастанд, ки созишномаҳо дар бораи ҷараёнҳои оби 

байналмилалӣ бояд бештар мушаххас бошанд ва тадбирҳоеро пешбинӣ намоянд, ки иҷрои 

ҳатмии шартномаҳои басташударо таъмин намоянд ва ҳамчунин механизмҳои муфассали 

ҳалли низоъҳоро дар сурати ба вуҷуд омадани баҳсҳо дар бар гиранд. Барои беҳтар кардани 

ҳамкорӣ, тақсимоти дақиқ ва ҳамзамон тағйирпазири об ва муайян кардани стандартҳои 

сифати он бо дарназардошти ҳодисаҳои гидрологӣ, тағйири параметрҳои динамикии ҳавза ва 

арзишҳои ҷамъиятӣ зарур мебошанд. Дар ниҳоят, дар раванди аз худ кардани ҷараёнҳои оби 

байналмилалӣ, мумкин аст зарурат ба механизмҳои муайяни ҷубронкунӣ, ба таври мисол, 

хариди ҳуқуқ барои об ба вуҷуд ояд. 

4.5. Тағйири иқлим ва паст кардани сатҳи хавфи офатҳои табиӣ  

Тағйири иқлим: нақш, омилҳо ва оқибатҳои он 

Дар ҷаҳони муосир, таъсири тағйири иқлим рӯз аз рӯз ба масъалаи муҳимтарин 

дар соҳаи истифодаи захираҳои об табдил меёбад ва бешубҳа омили мазкур ба 

ташаккули обҳои рӯизаминӣ ва зеризаминӣ таъсир мерасонад. 
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Осиёи Марказӣ — минтақае мебошад, ки дар он аллакай норасоии оби тоза эҳсос 

мешавад. Вазъият дар натиҷаи тағйири иқлим шиддат меёбад. Аз ҳама чизи ногувор дар 

он аст, ки ҳамаи моделҳои мавҷудаи тағйирёбии иқлим норасоии обро дар ин минтақа 

кам намекунанд. 

 

Чаро тағйирёбии иқлим сурат мегирад 

Ба таври мисол, тибқи гузориши Бонки авруосиёии рушд аз соли 1950 то  соли 2005 

ҳарорати ҳаво дар Ӯзбекистон дар ҳар даҳсола ба 0,29 дараҷа боло рафтааст. Дар 

Қазоқистон, аз соли 1936 то соли 2005, дар ҳар 10 сол ҳарорат ба 0,26 °C баланд шудаст. 

Дар Туркманистон аз соли 1940 то соли 2005 ҳар даҳсола ҳарорат 0,18 °C баланд шудааст. 

Дар Тоҷикистон, аз соли 1940 то соли 2005, дар ҳар 10 сол ҳарорат ба 0,10 дараҷа боло 

рафтааст. Дар Қирғизистон баландшавии ҳарорат пасттарин буд. Аз соли 1883 то соли 

2005 баланд шудани ҳарорат дар ҳар даҳсола дар ин ҷумҳурии Осиёи Марказӣ аз 0,08 °C 

зиёд набуд. Ин бо он шарҳу тавзеҳ дода мешавад, ки пиряхҳои Қирғизистон ва 

Тоҷикистон тағйироти иқлимиро дар ин кишварҳо ба таври назаррас суст мекунанд [7].  

Иқлими кишвар континенталӣ аст. Бо вуҷуди ин,  ларзиши азими баландӣ якҷо бо 

сохтори хеле мураккаби релеф боиси вуҷуд доштани зонаҳои беназири минтақавӣ ва 

маҳаллии иқлимӣ ва маҳаллӣ бо фарқиятҳои калон дар ҳарорат мешаванд, ки бо тағйири 

назарраси рӯзона ва мавсимӣ дар шароити обу ҳаво вобаста аст. Ғайр аз ларзиши 

баландӣ, хусусият ва тақсими боришот аз ҷойгиршавӣ ва самтгирии (ориентатсияи) 

силсилакӯҳҳо вобаста аст, ки ба гардиши массаҳои ҳаво таъсир мерасонанд. Дар 

биёбонҳои тафсони қисмати ҷанубии Тоҷикистон то 2000 мм дар биёбонҳои баландкӯҳи 

сарди Помири Шарқӣ ва қисмати марказии кишвар пасту баландшавиҳои сахти боришоти 

миёнаи солона аз 70-160 мм мушоҳида карда мешаванд [8].  
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Расми 2. Тағйирёбии суммаи солонаи боришот дар Тоҷикистон ба ҳисоби фоиз 

барои давраи аз соли 1940 то соли  2005. 

Дар маҷмӯъ, баландшавии ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво дар охири асри 21 дар 

Осиёи Марказӣ метавонад аз 3,7 то 5,6 дараҷаро ташкил диҳад. Дар айни замон, 

баландшавии ҳарорати зимистон аз 3,0 °C то 5,8 °C хоҳад буд. Ҳароратҳои тобистон – аз 

3,8 то 5,5 дараҷа хоҳанд буд. Баландшавии ҳарорат дар натиҷаи коҳиш ёфтани миқдори 

боришот сурат мегирад, ки 4-21 фоизро ташкил медиҳад. Баландшавии ҳарорати миёнаи 

солона ҳамчунин ба обшавии пуршиддати пиряхҳо оварда мерасонад, ки ба ҷараёни 

солонаи оби дарёҳо бо дарёҳое, ки аз пиряхҳо ва барф ғизо мегиранд, таъсир мерасонад. 

Ҳамин тавр, дар Қирғизистон аз соли 1973 то соли 2000, ҷараёни солонаи оби дарёҳо аз 

48,9 км3 то 51,9 км3 зиёд шуд. Ҷараёни оби дарёҳои Осиёи Марказӣ, ки асосан аз барфҳо 

ва боронҳо ғизо мегиранд, сол аз сол коҳиш меёбад. 

 

Таъсири тағйири иқлим ба ҷараёни дарёҳои Осиёи Марказӣ 

Ҳаҷми миёнаи солонаи ҷараён, м3 

Ҳозир 
Гармшавии муътадил 
Гармшавии сахт 
Амударё 
Сирдарё 
Камшавии ҷараён ҳангоми сенарияҳои гуногуни тағйири иқлим дар давраи солҳои 
2030-2050 
Манбаъ: Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон 

Расми 3. Таъсири тағйири иқлим ба ҷараёни дарёҳои Осиёи Марказӣ. 
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Асосан сабабҳои тағйири иқлим мавридҳои зеринро дар бар мегиранд: 

 Баланд шудани консентратсияи газҳои гулхонаӣ дар атмосфера; 

 Индустриализатсия, урбанизатсия; 

 Зиёд шудани ҳаҷми истеҳсолоти кишоварзӣ; 

 Рушди нақлиёти автомобилӣ. 

Ва онҳо кадом оқибатҳоро ба вуҷуд меоранд: 

 Дар тӯли 100 соли охир (1906-2005) ҳарорати миёнаи сатҳи замин тақрибан 

ба  0,74оС баланд шудааст; 

 Нишондиҳандаҳои гармшавӣ дар 50 соли охир тақрибан ду маротиба 

зиёдтар аз нишондиҳандаҳо дар тӯли 100 соли охир мебошанд; 

 Миқдори ях дар обҳои арктикӣ ба ҳисоби миёна ба 2,7% дар ҳар даҳ сол кам 

мешавад; 

 Дар  асри 21, сатҳи уқёнуси ҷаҳонӣ 17см баланд шудааст ва ғайра. 

 
Оқитабҳои тағйири иқлим дар Тоҷикистон 

• Ҳарорати баланд 

• Тағйирёбии хусусияти борон 

• Обшавии пиряхҳо 

•Барфи кам дар зимистон → ба камшавии назарраси об 

• Тағйирёбии сатҳи намнокӣ/рутубат 

• Тағйирёбии суръати шамол 

 

Омилҳои тағйири иқлим: 

Тағйири иқлим ба тағйирот дар атмосфераи Замин, равандҳое, ки дар дигар 

қисматҳои Замин сурат мегиранд, монанди уқёнусҳо, пиряхҳо ва ҳамчунин аллакай дар 

замони мо, таъсирҳои вобаста ба фаъолияти инсон, асос ёфтааст. Равандҳои берунӣ, ки 

иқлимро ташкил медиҳанд, тағйирёбии радиатсияи офтоб ва мадори Замин мебошанд. 

 тағйирёбии андозаҳо, релеф ва мавқеияти дуҷонибаи материкҳо ва уқёнусҳо, 

 тағйирёбии дурахшони Офтоб, 

 тағйирёбии параметрҳои мадор ва меҳвари Замин, 

 тағйирот дар шаффофият ва таркиби атмосфера, аз ҷумла тағйири консентратсияи 

газҳои гулхонаӣ (CO2 ва CH4), 

 тағйирёбии қобилияти инъикоскунии сатҳи Замин (албедо), 

 тағйирёбии миқдори гармӣ, ки дар қаъри уқёнусҳо вуҷуд дорад. 
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Фаъолиятҳои инсон, ки боиси тағйири иқлим мешаванд 

Дар тӯли давраи тӯлонии мушоҳидаҳо (50-80 сол) дар Тоҷикистон, тағйироти аз 

нигоҳи оморӣ муҳим дар ҷараёни солона ва дохилисолонаи дарёҳои асосии кишвар, ки аз 

ҳудудҳои иштибоҳи дақиқӣ (пределы погрешности точности) ва дараҷаи пӯшиши 

андозагириҳо берун мебароянд, ошкор карда нашудаанд. Ҳангоми баррасии ҷараёни об, 

ба ҳисоби миёнаи даҳсолаҳо, солҳои 1971-80 ва 1981-90 сатҳи мавҷудияти об камтар аз 

миёна фарқ мекарданд, дар ҳоле ки дараҷаи мавҷудияти об дар ду даҳсолаи оянда аз 

соли 1991 то 2010 ба сабаби зиёд шудани боришот ва обшавии пиряхҳо аз меъёр 

баландтар буд. Бо дарназардошти кам шудани шумораи мушоҳидаҳои гидрологӣ аз соли 

1994 ва ҳамчунин бо дарназардошти холигоҳҳо дар маълумот, пешниҳод намудани 

арзёбии мукаммал ва боэътимоди тамоюлҳои муосири ҳолати захираҳои об душвор аст 

[9]. 

Паст кардани сатҳи хавфи офатҳои табиӣ 

Идоракунии хавфи офатҳои табиӣ кӯмак ба кишварҳои Осиёи Марказӣ дар фароҳам 

овардани шароитҳои чорчӯбавӣ мебошад, ки ба идоракунии муштарак ва одилонаи ҳавзаҳои 

дарёҳои минтақавӣ иҷоза медиҳад. Дар сатҳи миллӣ ин ба хонаводаҳо, соҳаи кишоварзӣ ва 

дигар бахшҳои иқтисод дастрасии баробарро ба захираҳои оби ба хубӣ идорашаванда, 

инфрасохтори босифат ва хидматрасониҳои иҷтимоӣ пешниҳод мекунад. Дар айни замон, 

оқибатҳои тағйири иқлим дар ҳамаи сатҳҳо баррасӣ карда мешаванд. 

Осиёи Марказӣ минтақае мебошад, ки ба офатҳои табиӣ сахт гирифтор аст. Аз ин рӯ, 

аҳамияти хатарҳо ва мутаносибан идоракунии хавфҳои офатҳои табиӣ ба хубӣ маълум аст ва 

(мутаассифона) ҳамчунин аз ҳодисаҳои охирини дар ВАО-и гуногун зикршуда равшану возеҳ 

мебошад. 

Танҳо рӯйкарди маҷмӯӣ имкон медиҳад, ки сатҳи зуд-зуд рух додани офатҳои табииро 

дар роҳ ба сӯи такмил додани идоракунии захираҳои табиӣ (ҷангалшинониҳо, барқарорсозии 

чарогоҳҳо ва истифодаи оқилонаи заминҳои корам ва об) кам карда шавад. 

 



 25 

5. МАШҒУЛИЯТИ 2: ТАҶРИБАИ ҶАҲОНӢ ДАР СОҲАИ ИҲЗО 

5.1. ИҲЗО дар Аврупо (Директиваи чорчӯбавии об, Фаронса, Испания, Португалия ва 

ғайра) 

Директиваи чорчӯбавии об (ДЧО) ва муҳлати амалисозии он 

          Директиваи чорчӯбавӣ – намунаи беҳтарини ҷорӣ намудани принсипҳои ИҲЗО ва 

банақшагирии ҳавза мебошад. Ҳадафҳои директива – пешгирии бадшавии ояндаи сифати 

об, ҳифз ва беҳтар кардани ҳолати экосистемаҳои обӣ ва заминҳои обиву ботлоқии вобаста 

ба онҳо, мусоидат ба истифодаи устувори об ва ҳамчунин танзими равандҳои вобаста ба 

пешгирии обхезиҳо ва хушксолиҳо мебошанд.  

          Мутобиқи директива, ҳар кишвари узви Иттиҳодияи Аврупо бояд объектҳои обиро ба 

ҳавзаҳои дарёҳо бар асоси минтақаҳои обҷамъшавии гидрологӣ муайян ва дохил намояд. 

Дар ҳар ҳавза бояд мақоми салоҳиятдори масъул барои таҳияи нақшаи идоракунии он 

ҳавзаи дарё таъсис дода шавад. Яке аз муҳимтарин унсурҳои директива – ҷалби ҷомеа ва 

ҷонибҳои манфиатдор дар раванди идоракунӣ мебошад [10].  

Директиваи чорчӯбавии об дар соли 2000 нашр гардид, ки дар натиҷаи ниҳоии 

музокироти шадиди панҷсолаи доираи васеи коршиносон, ҷонибҳои манфиатдор ва 

сиёсатмадорони тамоми кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо мебошад (ИДМ, 2003; Директиваи 

чорчӯбавии оби Иттиҳодияи Аврупо, 2000). Директиваи чорчӯбавии об (ДЧО) чорчӯбҳоро 

барои муҳофизати обҳои рӯизаминӣ, зеризаминӣ, транзитӣ ва соҳилӣ дар саросари 

қаламрави Иттиҳодияи Аврупо (ИА) бо ҳадафи умумии ноил шудан ба “ҳолати хуби об” дар 

ҳамаи объектҳои об то соли 2015 муайян менамояд. Чорчӯбҳои ДЧО рӯйкарди маҷмӯиро ба 

ҳифз ва беҳтар кардани ҳолати захираҳои об таъмин менамояд, ки ба истифодаи устувори 

об, қатъ кардани партовҳои моддаҳои махсусан хатарнок ва сабук кардани оқибатҳои 

обхезиҳо ва хушксолиҳо мусоидат мекунанд. Он таҳияи рӯйкардро бар асоси минтақаи 

обҷамъшавӣ дар бар мегирад, ки идоракунии дарозмуддати тамоми захираҳои обро 

дастгирӣ менамояд, ки ба арзёбии маҷмӯии компонентҳои биологӣ, кимиёӣ ва гидрогео-

формологии объекти об асос ёфтааст [11]. 

Чаро Директиваи чорчӯбавии об лозим буд?  

Директиваи чорчӯбавии об таҳти таъсири як қатор омилҳо ҷорӣ карда шуд. Аввал, 

пеш аз таҳияи Директиваи чорчӯбавии об, идоракунии объектҳои оби ИА ба қисмҳо тақсим 

шуда буд ва як қатор талаботҳои қонунгузориро дар бар мегирифт, ки баъзан бо якдигар 

ихтилоф доштанд (ИА, 2010). Директиваи чорчӯбавии об мушкилоти мазкурро тавассути 

муттаҳид кардани тадбирҳо ҷиҳати ҳифзи ҳама объектҳои обӣ барои ҳамаи мақсадҳо дар 

чорчӯби система, рӯйкарди ягона ҳал намуд, ки тадриҷан ба иваз шудани ҳафт дастури 

асосии ИА оварда расонид (Ҷадвали 1). Дуюм, Директиваи чорчӯбавии об зарурати 

густариши иштироки ҷомеаро ҳамчун асоси идоракунии устувори захираҳои муштарак 

пешбинӣ менамояд (ИА, 2014). Густариши иштироки ҷомеа (ҳамчун иштироки ҷонибҳои 

манфиатдор дар раванди қабул кардани қарорҳо муайян карда мешавад) ҳамчун механизме 

баррасӣ карда мешавад, ки метавонад сатҳи қобили қабул будани тадбирҳои 
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пешниҳодшаванда ва ҳамин тавр сатҳи амалисозии нақшаҳои таҳияшудаи идоракуниро 

баланд бардорад. Дар Директиваи чорчӯбавии об ба таври возеҳ гуфта мешавад, ки 

иштироки ҷомеа барои идоракунии устувори захираҳои об бисёр муҳим аст, ки иҷрои он 

мутобиқи моддаи 14 талаб карда мешавад (Директиваи чорчӯбавии об, 2000) [11].  

Ҷадвали 1. Муҳлатҳои амалисозии талаботҳои Директиваи чорчӯбавии об (ДЧО) 

Солҳо Чорабиниҳо Моддаҳои ДЧО 

2000 Директива эътибори қонунӣ пайдо намуд Моддаи 25 

2003 Интиқол ба қонунгузории миллӣ. 
Муайянсозии ноҳияҳо ва ҳукуматҳои ҳавзаҳои дарёҳо. 

Моддаҳои 23 ва 3 

2004 Хусусияти ҳавзаи дарё: сарбориҳо, таъсирҳо ва таҳлили 
иқтисодӣ. 

Моддаи 5 

2006 Эҷоди шабакаи мониторинг. 
Оғози машваратҳои боз. 

Моддаҳои 8 ва 14 

2008 Таҳияи лоиҳаи нақшаи идоракунии ҳавзаҳои дарёҳо. Моддаи 13 

2009 Ба охир расонидани таҳияи нақшаи идоракунии 
ҳавзаҳои дарёҳо (аз ҷумла барномаи чорабиниҳо). 

Моддаҳои 13 ва 11 

2010 Ҷорӣ кардани сиёсати нархгузорӣ Моддаи 9 

2012 Эҷод намудани барномаи амалиётии чорабиниҳо. Моддаи 11 

2015 Ба даст овардани ҳадафҳои экологӣ. 
Ба охир расидани сикли аввали идоракунӣ. 

Нақшаи дуюми идоракунии ҳавзаҳои дарёҳо ва нақшаи 
аввали идоракунии хавфҳои обхезиҳо. 

Моддаи 4 

2021 Ба охир расидани сикли дуюми идоракунӣ. Моддаҳои 4 ва 13 

2027 Ба охир расидани сикли сеюми идоракунӣ, муҳлати 
ниҳоӣ барои расидан ба ҳадафҳо. 

Моддаҳои 4 ва 13 

Таҷрибаи кишварҳо: Фаронса, Испания ва Португалия 

ФАРОНСА: кумитаҳои миллӣ, ҳавзавӣ ва маҳаллии хоҷагии об 

Дар Фаронса банақшагирӣ в идоракунии захираҳои об дар се сатҳ анҷом мешавад: 

миллӣ, ҳавзавӣ ва зерҳавзавӣ. 

Дар сатҳи миллӣ, узви парламент, ки аз ҷониби Сарвазир таъйин карда мешавад, 

Кумитаи миллии хоҷагии обро роҳбарӣ мекунад. Кумитаи миллии хоҷагии об аз 

намояндагони истифодабарандагони об, ассотсиатсияҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти 

давлатӣ ва ҳамчунин коршиносон ва раисони кумитаҳои ҳавзаҳо иборат мебошад. Кумитаи 

миллии хоҷагии об дар бораи сиёсати миллӣ дар бахши об машваратҳо баргузор намуда, 

хулосаи худро оид ба лоиҳаи қонунҳо ва фармонҳо, лоиҳаи ислоҳот ва нақшаҳои амали 

ҳукумат пешниҳод менамояд. Кодекси об (2006) доираи фаъолияти Кумитаи миллии хоҷагии 

обро васеъ намуд, аз ин рӯ, кумитаҳои иловагӣ оид ба нархгузории хидматрасониҳои 

хоҷагии  об, хидматрасониҳои ҷамъиятии обтаъминкунӣ ва канализатсия, хоҷагиҳои 

моҳипарварӣ ва системаҳои иттилоотии хоҷагии об таъсис дода шуданд [4].   

Дар ҳар як аз шаш ҳавзаи калони дарё, Кумитаи ҳавзавӣ созмон дода шудааст, ки аз 

ҷониби шахси мансабдори маҳаллии интихобшуда роҳбарӣ карда мешавад ва аз 
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намояндагони мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ (40%), истифодабарандагони об ва 

ассотсиатсияҳои онҳо (40%) ва давлат (20%) иборат мебошад. Кумитаи ҳавзавӣ нақшаи 

генералии рушд ва идоракунии захираҳои обро (SDAGE) барои тасдиқ шудан аз ҷониби 

ҳукумат омода мекунад. Нақшаи генералӣ стратегия ва ҳадафҳои умумии идоракунии 

захираҳои обро дар ҳавза тартиб медиҳад. Ин, пеш аз ҳама, сохтори ҳуқуқӣ мебошад. Ҳар 

гуна қароре, ки метавонад ба ҳолати захираҳои об таъсир расонад, бояд ба нақшаи умумӣ 

мувофиқат кунад. Чунин схемаҳо бори нахуст пас аз қабули Қонун “Дар бораи об” дар соли 

1992 таҳия карда шуданд. Ҳар кадоми онҳо бо мақсади таъмини мутобиқат бо Директиваи 

чорчӯбавии Аврупо оид ба об бознигарӣ карда шуд [4]. 

Дар сатҳи маҳаллӣ – шохобҳо, зерҳавзаҳо ё қабати обгузаронӣ – Комиссияҳои 

маҳаллии хоҷагии об  чорабиниҳоеро анҷом медиҳанд, ки ба нақшаи генералӣ дохил карда 

шудаанд ва ҳамчунин нақшаи рушд ва идоракунии захираҳои обро (SAGE) таҳия мекунанд. 

Комиссияҳои маҳаллии хоҷагии об аз намояндагони мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ (50%), 

истифодабарандагони об ва ассотсиатсияҳои онҳо (25%) ва давлат (25%) иборат мебошанд. 

Комиссияи маҳаллии хоҷагии об метавонад нақшаҳоро тавассути ташкилоти ҷамъиятии 

ҳавзавии дар сатҳи маҳал созмондодашуда ё гурӯҳи дигари маҳаллӣ амалӣ созад. 

Ташкилотҳои байнимунисипалӣ ҳамчунин метавонанд дар сатҳи зерҳавза таҳқиқот ва кор 

кунанд [4]. 

ИСПАНИЯ ВА ПОРТУГАЛИЯ: муколамаи дарозмуддат оид ба ҳавзаи байнидавлатӣ 

Испания ва Португалия дорои анъанаҳои ғании ҳамкориҳои дуҷониба дар соҳаи 

идоракунии ҳавзаҳои фаросарҳадӣ мебошанд, ки аз қаламрави онҳо убур мекунанд (Мино, 

Лимия, Дуеро, Тагус ва Гуадиана). Шартнома, ки дар соли 1864 ба имзо расидааст, сарҳади 

дарёҳои байнидавлатиро муайян намуда, аҳамияти истифода аз захираҳои обҳои 

фаросарҳадиро ба манфиати ҳар ду кишвар таъкид кардааст. Дигар шартномаҳо ва 

созишномаҳои дуҷониба, ки дар солҳои 1866, 1906 ва 1912 ба имзо расидаанд, пас аз 

созишномаҳои аввалия баста шудаанд [4]. 

Созишномаи Албуфейра, ки дар соли 1998 мувофиқи принсипҳои Директиваи 

чорчӯбавии обӣ ба имзо расидааст, ҷустуҷӯи тавозуни байни чорабиниҳо оид ба ҳифзи 

муҳити зист ва рушди устувори захираҳои об дар ҳар ду кишвар мебошад. Ду кишвар 

талошҳои худро барои идоракунии захираҳои об дар ҳавзаҳои байнидавлатӣ ҳамоҳанг 

хоҳанд кард [4]. 

Мутобиқи Созишномаи Албуфейра, ду мақоми баробар таъсис дода шудаанд: 

Конфронси шарикон ва Комиссия оид ба татбиқ ва рушди шартнома. Ғайр аз ин, котиботи 

техникии Комиссия оид ба татбиқ ва рушди шартнома таъсис дода мешавад, ки бояд кори 

самарабахши Комиссия оид ба татбиқ ва рушди шартнома ва ҳамоҳангсозии таҳияи 

нақшаҳои ҳамгирошудаи ҳавзаҳои дарёҳоро барои сиклҳои ояндаи гидрологӣ таъмин кунад 

[4]. 
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5.2. ИҲЗО дар Амрико 

АМРИКОИ ШИМОЛӢ (ИМА ВА КАНАДА) 

Амрикои Шимолӣ дорои захираҳои оби рӯизаминӣ/сатҳӣ мебошад, ки (якҷо бо 

Амрикои Марказӣ) 6440 км3/ дар як сол (бидуни ҳисоб кардани обҳои пиряхҳо ва гунбазҳои 

ях) арзёбӣ карда мешаванд ё тақрибан 13% захираҳои ҷаҳониро ташкил медиҳад. Захираҳои 

об ба ҳар сари аҳолӣ бештар аз 15000 м3/солро ташкил медиҳанд (мувофиқи маълумоти 

Барномаи СММ оид ба муҳити зист (UNEP) – 16930 км3/сол), ки нишондиҳандаи мазкур аз 

дигар минтақаҳои ҷаҳон зиёд аст [12]. 

Хусусияти ИМА ва Канада сатҳи баланди таъминот бо об ва ҳиссаи ками объектҳои оби 

фаросарҳадӣ мебошад, ки дар маҷмӯъ ба онҳо системаи Кӯлҳои бузург ва дарёи Лаврентийи 

Муқаддас, дарёи Колорадо (ИМА-Мексика) дохил мешаванд. Дар Канада саноат ва 

энергетика истеъмолкунандагони асосии об мебошанд. Дар ИМА саноат ва кишоварзӣ 

тақрибан ҳаҷми баробари обро истеъмол мекунанд. Дар ИМА, тақрибан 1700 м3 /сол об ба 

ҳар сари аҳолӣ истифода мешавад, ки нишондиҳандаи мазкур нисбат ба дигар кишварҳои 

ҷаҳон бештар аст. Дар соли 1960, дар ИМА лоиҳаҳои интиқоли об аз Канада ва Аляска ба 

ғарб ва ҷануби ИМА дар ҳаҷми то 200 км3/сол баррасӣ карда шудаанд. Ба сабаби арзиши 

гарон ва хатари оқибатҳои ҷиддии экологӣ аз нақшаҳои мазкур даст кашиданд. Тадбирҳои 

анҷомшаванда оид ба оқилона истифода бурдани об дар ИМА ба он оварда расониданд, ки 

обҷамъшавӣ (водозабор) дар охири асри 20 бо 16% афзоиши аҳолӣ  ба 10-12% кам шуд. Аз 

ҷумла, дар давраи солҳои 1980-1995, обҷамъшавӣ тақрибан ба 10% кам шуд, дар ҳоле ки 

аҳолӣ 16% афзоиш ёфтааст. Дар Канада, баръакс, дар тӯли солҳои 1972-1991 ҳаҷми 

обҷамъшавӣ то 80% ва шумораи аҳолӣ 3% афзоиш ёфтааст [12]. 

Соҳаи кишоварзии ИМА бо роҳи экстенсивӣ рушд кардааст, вале аз миёнаи солҳои 

1950 тамоюли сарфа кардани об ба назар мерасад ва то соли 1980 истеъмоли об нисбат ба 

соли 1955 се маротиба кам шудааст. Истифодаи об дар соҳаи кишоварзӣ дар солҳои охир 

устувор шудааст ва дар соли 1980 васеъ намудани заминҳои обёришаванда қатъ карда шуд. 

Ин бо тамом шудани захираҳои дастраси об дар минтақаҳои хушки ИМА робита дошт ва 

азхудкуниии заминҳои дастрас бо технологияҳои муосир ва аз нуқтаи назари ба даст 

овардани фоидаи замин пурра истифода мешуданд, ки ҳоло тақрибан 50% масоҳати ИМА-ро 

ишғол мекунад. Дар солҳои камобӣ, дар ҷанубу ғарб ва ғарби ИМА ва ҳамчунин майдони 

истеҳсоли ғалладона дар Канада об намерасад, ки дар солҳои хушксолӣ боиси коҳиши 

ҳосили як қатор зироатҳо мешавад. Ҳамзамон, соҳаи кишоварзӣ субсидия карда мешавад ва 

деҳқонон ташвиқ карда мешаванд, ки аз кишти заминҳои камҳосил даст кашанд. 

Дар Амрикои Шимолӣ чанд ҳавзаи дарё вуҷуд доранд, аз ҷумла ҳавзаи дарёи 

Колумбия (Канада, ИМА), ҳавзаи дарёи Тенессӣ (ИМА), ҳавзаи дарёи Делавэр, Колорадо, 

Потомак ва ғайра. Баъзе мисолҳои ҳавзаҳои дарёҳои Амрикои Шимолӣ дар поён пешниҳод 

шудаанд. 

МИСОЛҲОИ ИҲЗО ДАР ИМА: ҲАВЗАҲОИ ДАРЁҲОИ ДЕЛАВЭР, КОЛОРАДО, ПОТОМАК 

Ҳавзаи дарёи Делавэр 
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Дар ҳавзаи дарёи Делавэр хушксолӣ дар аввали соли 1920 ба сабаби тақсимоти об ба 

низоъҳо оварда расонид, ки ИМА кӯшиш намудаанд, ки ҳавзаи дарёро тавассути суд ҳал 

кунанд. Аммо, тартиби судӣ гарон, тағйирнопазир ва аз нигоҳи техникӣ ғайри қобили қабул 

буд. Фаҳмише фаро расид, ки таҳкими иқтидори техникӣ зарур аст ва муҳити барои тарафҳо 

муфид ҷиҳати баргузор намудани музокирот таъмин карда шавад. Хушксолӣ дар соли 1940 

нақши мақомоти судиро баланд бардошт, ки принсипҳои адолатро муқаррар кард. Бо 

вуҷуди ин, он низ барои идоракунӣ дар вақти хушксолӣ қобили қабул набуд. Ин ба он 

оварда расонид, ки дар солҳои 1960 Комиссияи ҳавзавии дарёи Делавэр ташкил карда шуд, 

ки аз соли 1961 фаъолият мекунад ва ба сохтори ғайримарказонидашудаи музокирот табдил 

ёфтааст. Комиссияи ҳавзавии дарёи Делавэр губернаторони 4 иёлати ҳавза ва намояндаи 

Президенти ИМА-ро дар бар мегирад. Дар тӯли хушксолии оянда таҷрибаи баргузор 

намудани музокирот дар чорчӯби сохтори Комиссияи ҳавзавии дарёи Делавэр қонунияти 

онро афзоиш дод. Дар натиҷа, сифати нақшаҳои ҳавзавӣ дар вазъиятҳои ногаҳонӣ беҳтар 

шуд ва дар аввали соли 1980 байни иёлатҳо созишномаҳои иродаи нек ба имзо расиданд 

[12]. 

Ҳавзаи дарёи Колорадо 

Дар ҳавзаи Колорадо 7 иёлат дар ибтидо низ кӯшиш кардаанд, ки аз раванди 

созишномаҳои байнииёлатҳо истифода кунанд. Аз соли тақсимоти асосии об дар соли 1920 

сар карда, санадҳои федералӣ ва қонунҳои иёлатҳо, шартномаҳои байнииёлатҳо, қарорҳои 

суд, созишномаҳои байналмилалӣ ва қарорҳои маъмурӣ таҳия карда шудаанд, ки ба ном 

"Қонунҳо оид ба дарё"-ро ба вуҷуд оварданд. Аз соли 1920 то ибтидои соли 1970, Ҳукумати 

ИМА созишномаҳои байнииёлатҳоро дар дарёи Колорадо оғоз кард. Аз соли 1970 инҷониб 

қарорҳои сохторӣ ва ҳамчунин истифодаи оқилона ва ҳифзи захираҳои об аҳамият пайдо 

карданд, ки вазъиятро ба таври назаррас беҳтар кард, ҳарчанд як қатор мушкилот 

ҳалношуда боқӣ мондаанд [12]. 

Ҳавзаи дарёи Потомак 

Комиссияи байнидавлатии дарёи Потомак дар натиҷаи зарурати идоракунии 

хушксолиҳо таъсис дода шуд. Комиссияи байнидавлатии дарёи Потомак аҳамияти маълумот 

ва таҳлили техникиро барои рушди ҳамкорӣ таъкид мекунад. Ба туфайли кормандони касбӣ 

ва таҷҳизоти олии техникӣ, Комиссияи байнидавлатии дарёи Потомак раванди мониторинги 

дарёро дар вақти воқеӣ идора мекунад, ки маълумотҳои ҳарсоатаи пешгӯишавандаи 

ҷараёни обро пешниҳод мекунад ва ҳамчунин ба иёлатҳои ҳавза имкон медиҳад, ки вобаста 

ба маълумотҳо тадбирҳои ҷавобии худро муҳокима кунанд. Дар як сол як маротиба, 

Комиссияи байнидавлатии дарёи Потомак хушксолиҳои ғайричашмдошти дарёро моделсозӣ 

мекунад. Комиссия ба як созмони асосие табдил ёфт, ки ба бастани созишномаҳои 

тағйирпазир байни иёлатҳои ҳавзаи дарё мусоидат мекунад [12]. 

АМРИКОИ ҶАНУБӢ (ЛОТИНӢ) 

Амрикои Ҷанубӣ (аз ҷумла Мексика, Амрикои Марказӣ ва Кариб) захираҳои оби тоза 

доранд, ки 9,530 км3 дар як сол ё зиёда аз 30% захираҳои ҷаҳониро ташкил медиҳанд. Ба ҳар 
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сари аҳолӣ, 29,790 м3/сол рост меояд. Дар Амрикои Ҷанубӣ, дарёи аз ҳама калонтарин дар 

ҷаҳон –  дарёи Амазонка бо харҷи миёнаи солона дар резишгоҳ зиёда аз 200,000 м3/с ҷорӣ 

мешавад. Захираҳои об, ба истиснои минтақаҳои алоҳида (шимоли Мексика, шимолу шарқи 

Бразилия ва минтақаҳои дигар), нисбатан баробар тақсим карда шудаанд. Мутобиқи 

маълумоти Барномаи СММ оид ба муҳити зист, 3 ноҳияи гидрографӣ (ҳавзаҳои халиҷи 

Мексика, Атлантикаи Ҷанубӣ ва дарёи Ла-Плата), ки дар онҳо 40% аҳолӣ зиндагӣ мекунанд 

ва 25% масоҳати минтақаро ишғол менамоянд, танҳо 10% захираҳои оби тозаро доранд. 

Бештари проблемаҳои ИҲЗО аз ҳудуди сарҳадҳои миллӣ берун мебароянд. Ноҳияҳои асосии 

камбуди об дар Амрикои Ҷанубӣ – Мексика, ки асосан обҳои зеризаминиро истеъмол 

мекунанд ва ҷазираҳои баҳри Кариб мебошанд, ки баъзан аз оби борон истифода мебаранд 

[12]. 

Ҳавзаи дарёи Амазонка, ба истиснои қисмати болооби дарё, қариб пурра дар дохили 

Бразилия ҷойгир аст. Дар соли 1978 -  8 давлати ҳавзаи Амазонка Созишнома оид ба ҳамкорӣ 

дар ҳавзаи Амазонкаро ба имзо расониданд, ки барои рушди муштараки захираҳои оби 

ҳавза пешбинӣ шуда буд. Нақшаҳои минтақавии рушди Амазонка берун аз ҳавзаҳои дарёҳо, 

ки ба Созишнома дохил карда шудаанд аз ҷониби кишварҳои ҳавза мустақилона таҳия карда 

мешуданд. Аз ҷумла, Бразилия таҳияи иқтидори гидроэнергетикии Амазонкаро ба нақша 

гирифтааст, ки метавонад барои кишварҳои поёноб оқибатҳои нохуш дошта бошад. 

Мутобиқи назари коршиносон, дар системаи дарёҳои ҳавзаи Амазонка ва Рио-Ла-Плата, 

созишномаҳо амали кишварҳоро пурра назорат намекунанд. [12] 

Мутобиқи арзёбиҳо, интизор меравад, ки дар натиҷаи гармшавии ҷаҳонии иқлими 

Амрикои Ҷанубӣ бо яхбандии минтақаҳои обҷамъшавии дарёҳо ҷараёни об дар маҷмӯъ ва 

ҳамчунин зуд-зуд рух додани обхезиҳо, шиддати сиклонҳои тропикӣ (тундбодҳо) зиёд 

мешавад. Дар бисёр минтақаҳо мумкин аст ҳосили зироатҳои асосӣ коҳиш ёбад ва дар 

минтақаҳои кишоварзии обёришаванда талаботҳои иловагии об ба вуҷуд хоҳад омад. 

Ҳавзаи дарёи Ла-Плата (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай, Уругвай) 

Дарёи Ла-Плата (дарозӣ – 290 км, харҷи миёна – тақрибан 22000 м3/с, масоҳати ҳавза – 

3200000 км2) дар натиҷаи омезиши дарёҳои Уругвай ва Парана ташаккул меёбад. Дарёи Ла-

Плата резишгоҳ (эстуарий) мебошад (аз рӯи таъриф – резишгоҳи якшоха, даҳанашакл 

мебошад, ки ба андозаи ҳаракат ба самти баҳр васеъ мешавад), зеро он чуқурии 

даҳанашаклро дар соҳили ҷанубу шарқи Амрикои Ҷанубӣ дар натиҷаи омезиши дарёҳои 

зикршуда ишғол менамояд ва дар масоҳати 290 км аз нуқтаи омезиши дарёҳо то уқёнуси 

Атлантика паҳн шудааст. Дар ҷойи омезиши дарёҳои Уругвай ва Парана, бари дарёи Ла-

Плата 48 км буда, то ба уқёнус ҷорӣ шудан то 220 км васеъ мешавад. Дарёи Ла-Плата дарёи 

васеътарин дар ҷаҳон аст, ки як қисми сарҳади байни Аргентина ва Уругвайро ташкил 

медиҳад [12]. 

Масоҳати минтақаи обҷамъшавии шохобҳои асосии дарёи Ла-Плата (дарёҳои Уругвай, 

Парана бо шохоби асосии дарёи Парагвай) тақрибан 20% қаламрави Амрикои Ҷанубӣ, аз 

ҷумла ноҳияҳои ҷанубу шарқи Боливия, Бразилияи Ҷанубӣ ва Марказӣ, ба пуррагӣ Парагвай, 

қисми зиёди Уругвай ва шимоли Аргентинаро дар бар мегирад. Тибқи ҳисобҳо, ҳар сол ба 
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эстуарий 57 млн м3 лойи дарё ворид мешаванд ва роҳи киштигард бо корҳои тоза кардани 

қаъри дарё таъмин карда мешавад. Минтақаи обҷамъшавии дарёи Ла-Плата ноҳияе 

мебошад, ки дар Амрикои Ҷанубӣ захираҳои об бештар ба шиддат истифода мешаванд. Дар 

ин ҷо 50% аҳолии кишварҳое зиндагӣ мекунанд, ки тавассути онҳо Ла-Плата ҷорӣ мешавад ё 

аз се як ҳиссаи аҳолии қитъа зиндагӣ мекунанд. Дар марзҳои ҳавзаи дарё бо масоҳати зиёда 

аз 3 млн км2, 70% маҷмӯи маҳсулоти миллии солонаи 5 кишвари ҳавзаи дарё ташкил карда 

мешавад. Дар минтақаи обҷамъшавии дарё афзоиши фишори антропогенӣ ба андозаи 

афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисод ба назар мерасад. Дар дарёи Ла-Плата ва шохобҳои он 11 

НБО ва 20 обанбор сохта шуданд [12]. 

Дар ҳавзаи Ла-Плата Кумитаи ҳамоҳангкунандаи байниҳукуматӣ созмон дода шуд, ки 

ба омода кардани созишномаи ҳавзаи дарё мусоидат намуд. Системаи ҳавзаи дарёи Ла-

Плата мавзӯи Созишномаи соли 1970 ба ҳисоб меравад, ки тарафҳои он Аргентина, Боливия, 

Бразилия, Парагвай, Уругвай мебошанд. Як қатор муқаррароти Созишнома дар мавриди 

иқдомоти муштарак оид ба рушди устувор ва ҳамгиро намудани талошҳо аз ҷониби тарафҳо 

дар баъзе мавридҳо рад карда шуданд. Кумитаи ҳамоҳангкунандаи байниҳукуматӣ тобеъи 

конфронси вазирони корҳои хориҷии кишварҳои ҳавзаи дарё мебошад. Коршиносон чунин 

мешуморанд, ки дар амал Кумитаи ҳамоҳангкунандаи байниҳукуматӣ ба таври самарабахш 

фаъолият намекард [12]. 

5.3. ИҲЗО дар Осиёи Марказӣ 

          Кишварҳое, ки Осиёи Марказиро ташкил медиҳанд – Қазоқистон, Қирғизистон, 

Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон мебошанд, ки бо ҳамдигар тавассути захираҳои 

умумии об, асосан Сирдарё ва Амударё пайваст мебошанд. 

         Қисмати зиёди аҳолии Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон ба таври мустақим ё 

ғайримустақим аз кишоварзии обёришаванда вобаста мебошанд ва 90 фоизи талаботҳои 

энергетикии минтақа аз ҳисоби нерӯи барқии обӣ (гидроэнергетика) таъмин карда мешавад. 

Якҷо, кишварҳои мазкур бо мушкилоти захираҳои маҳдуди об, афзоиши талабот ба об ба 

сабаби афзоиши аҳолӣ ва рушди иқтисод ва ҳамчунин рақобат ва афзоиши хавфи зуҳури 

низоъҳои вобаста ба об дар байни истифодабарандагони мухталифи об дучор мебошанд. 

Монанди бисёр минтақаҳои ҷаҳон, Осиёи Марказӣ роҳҳои истифодаи оптималии захираҳои 

маҳдуди обро меҷӯяд ва идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об ҳамчун воситаи ба даст 

овардани ҳадафи мазкур баррасӣ карда мешавад. 

          ИҲЗО дар бисёр кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла дар Осиёи Марказӣ татбиқ карда шудааст, ки 

он ҷо дарёҳои бузурги Амударё ва Сирдарё аз минтақаҳои болооб ба Қирғизистон, Тоҷикистон 

ва Афғонистон, дар поёни ҷараён дар водии Фарғона ба Қазоқистон, Туркманистон ва 

Ӯзбекистон ҷорӣ мешаванд ва ҳамчунин бахше аз ҳавзаи баҳри Арал мебошанд. Талабот ба об 

аз талаботи энергетика ва обёрӣ зиёдтар аст, ки дар ҳаёти иқтисодии минтақа мақоми марказӣ 

дорад. Дар минтақа таърихи тӯлонии обёрӣ, таъсири Иттиҳоди Шӯравӣ ва тақрибан таҷрибаи 

15-солаи ҷорӣ намудани ИҲЗО дар водии Фарғона пас аз ба даст овардани истиқлолият вуҷуд 

дорад [13]. 
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          Бахши кишоварзии минтақа ислоҳоти радикалиро аз сар гузаронида истодааст, зеро 

совхозҳо ва колхозҳо дар шароити иқтисоди бозаргонӣ бо манфиатҳо ва хавфҳои ноустувор 

шахсӣ карда шудаанд. Банақшагирии ИҲЗО дар водии Фарғона дар ибтидо бо истифода аз 

рӯйкарди «аз боло ба поён» оғоз ёфт, зеро тасмимгирандагон дарк карданд, ки тағйироти 

назарраси институтсионалӣ ва қонунӣ талаб карда мешаванд, аммо ҳамзамон 

истифодабарандагони сатҳи поёни об ва истифодабарандагони ниҳоии об ҷалб карда 

нашуданд. Барои ҳалли ин мушкил, рӯйкарди “аз боло ба поён” бо рӯйкарди “аз поён ба боло” 

муттаҳид карда шуд, вақте ки раванди “гидрографизатсия” шурӯъ шуд ва идоракунии 

захираҳои обро бар асоси сарҳадҳои маъмурӣ иваз кард. Маҳз дар сарҳадҳои тақсимоти об 

гурӯҳҳои истифодабарандагони об ташкил карда шуданд, ки барои иҷрои вазифаҳои вобаста ба 

идоракунии захираҳои об дар чаҳорчӯби таҷдидшудаи идоракунии захираҳои об пешбинӣ 

шуда буданд [13]. 

          Таҷрибаи корӣ дар минтақа дар тӯли 15 соли охир нишон медиҳад, ки ИҲЗО метавонад 

барои баланд бардоштани амнияти об замина гузорад. Муваффақиятҳо қисман ба сабаби 

дарки хуби зарурати истифодаи бештар самарабахши захираҳои ками об аз ҷониби 

мутахассисони соҳаи об ба даст омадаанд. Эҷоди қувваҳои ҳаракатдиҳанда барои таъмини 

механизми оғоз кардани тағйирот ва дастгирии рушд ва такмилдиҳии баъдӣ муҳим буд. 

Дастгирии сиёсӣ низ муҳим буд, зеро мансабдорон дар бораи афзалиятҳои намоёни ислоҳоти 

ИҲЗО огоҳӣ пайдо намуданд. Натиҷаҳои он – коҳиши талафоти об, афзоиши ҳосилнокии меҳнат 

ва бахши идоракунии об бо иштироки бештар  демократии ҷонибҳои манфиатдор ва таъсири 

камтари шахсони мансабдор ва мутахассисон буданд [13]. 

          Яке аз вазифаҳои асосии мутахассисони соҳаи об – ташаккул додани массаи интиқодии 

қувваҳои ҳаракатдиҳандаи ИҲЗО дар сатҳҳои гуногун мебошад. Теъдоди ҷонибдорони ИҲЗО 

меафзояд, вале иштироки ҷонибҳои манфиатдор дар ҳамаи сатҳҳо ва афзоиши шумораи 

пайравони ИҲЗО барои расидан ба муваффақият муҳим аст. Инро метавон ба даст овард, аммо 

танҳо дар сурати вуҷуд доштани ангезаҳо (стимул), ҳавасмандӣ ва ташвиқ барои таъмини он 

сатҳи ИҲЗО, ки дар он раванди амалисозӣ аз дастгирии назарраси берунӣ мустақил хоҳад буд 

ва худи пешрафт бо суръати тезтар идома хоҳад ёфт. 

          Кишварҳои Осиёи Марказӣ – Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва 

Ӯзбекистон бо якдигар бо захираҳои умумии об пайваст мебошанд ва якҷо онҳо бо мушкилоти 

ҷиддии об дучор мешаванд. Захираҳои об маҳдуд мебошанд, талабот ба об меафзояд ва ба 

андозаи афзоиши шумораи аҳолӣ ва рушди иқтисод, рақобат ва низоъҳои эҳтимолӣ дар 

мавриди об байни истифодабарандагони гуногуни об зиёд мешаванд. Монанди бисёр 

минтақаҳои саросари ҷаҳон, Осиёи Марказӣ роҳҳои истифодаи беҳтари захираҳои маҳдуди 

обро меҷӯяд. Эътимод ба муфид будан, дақиқӣ ва саривақт будани рӯйкарди нав дар байни 

мутахассисони амалии соҳаи об, ки дар як қатор лоиҳаҳои калон, чӣ дар сатҳҳои поёнӣ ва чӣ 

дар сатҳҳои миёнаи силсилаи (иерархияи) идоракунии захираҳои об иштирок мекунанд, 

афзоиш меёбад. Шабоҳат байни ИҲЗО ва қоидаҳои анъанавии мусалмонӣ ва ахлоқии 

истифодаи об бисёр одамонро водор кардааст, ки равиши мазкурро оғоз ва татбиқ кунанд ва 

ҳамчунин истифодабарандагони обро дар раванди идоракунӣ ҷалб намоянд. Ин дар робита бо 

реструктуризатсияи соҳаи кишоварзӣ ва ташкилотҳои хоҷагиҳои об ҳангоми гузариш ба 
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иқтисоди бозоргонӣ муҳим дониста мешавад. Ин бо дурнамоҳои қаблии банақшагирӣ ва 

идоракунии захираҳои об “аз боло ба поён” мухолиф аст [13]. 

        Татбиқи банақшагирии ИҲЗО дар Қазоқистон ва Ӯзбекистон бо дастгирии лоиҳаҳои 

Барномаи рушди СММ (БРСММ) аз боло оғоз карда шуд, яъне таваҷҷуҳи аввал ба рӯйкарди “аз 

боло ба поён” тавассути ҳукуматҳои миллӣ дода мешуд. 
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6. МАШҒУЛИЯТИ 3: ДУРНАМОИ РУШДИ  ИҲЗО ВА ТАТБИҚИ ОН ДАР ТОҶИКИСТОН 

6.1. Таърихи ИҲЗО дар Тоҷикистон 

Ҳолати кунунии системаи идоракунии захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон   

Об яке аз сарватҳои табиии Тоҷикистон аст. Оби табиӣ мол ҳисоб намеёбад, аммо бар 

хилофи бисёр захираҳои табиӣ, ки дар равандҳои бозор фаъолона ҷалб шудаанд (махсусан 

нафт ва газ), онро бо чизи дигар иваз кардан ғайриимкон аст; об бештар аз мол арзиш дорад, 

он ҳаёт мебошад. 

Тақрибан 20 фоизи ММД-и кишвар аз ҳисоби кишоварзии обёришаванда истеҳсол карда 

мешавад ва бештар аз 95 фоизи қувваи барқ дар нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол мешавад. 

Об яке аз омилҳои асосии таъмини амнияти озуқаворӣ ва шуғли аҳолии минтақаҳои деҳот 

мебошад ва об ҳамчунин дар дастгирии устувории экосистемаҳо иштирок мекунад. 

Агар бештар аз 90% оби истифодашаванда барои эҳтиёҷоти обёрӣ истифода шавад, 

танҳо 2-3 фоиз барои нӯшокӣ, 2-3 фоиз дар саноат ва тақрибан 1-2 фоиз дар хоҷагиҳои 

моҳипарварӣ истифода мешавад. Гидроэнергетика истеъмолкунандаи об нест, вале 

ҳамасола бештар аз 30 км3 об аз турбинаҳо мегузарад. 

Системаи муосири идоракунии захираҳои об робитаи мутақобилаи маҷмӯии 

манфиатҳои байнисоҳавӣ дар банақшагирӣ, идоракунии истифода ва ҳимоя, маблағгузории 

бахши обро дар кишвар инъикос мекунад (Расми 1). Ҳатто такмили интизорравандаи 

сохтори институтсионалии идоракунӣ робитаҳои мазкури байниидоравиро сахт осон 

намекунад. Мантиқӣ аст, ки аз ҳама гуна такмили сохтори институтсионалӣ баланд 

бардоштани сатҳи самарабахшии системаи банақшагирӣ ва идоракунӣ интизор меравад. 

Тоҷикистон бо мушкилоти об, ки ба шароитҳои мураккаби табиию иқлимӣ, иқтисодӣ ва 

ҳамчунин номукаммалии системаи танзимкунӣ, банақшагирӣ ва идоракунӣ дучор аст [14]: 

o тақрибан 57 фоизи аҳолӣ ба оби тозаи ошомиданӣ дастрасӣ доранд; 

o инфрасохтори обёрии куҳнаи фарсуда ва зарурат барои барқарорсозӣ ва навсозӣ 

(модернизатсия); 

o системаи ғайрисамарабахши идоракунӣ ва маблағгузории ноустувор; 

o бештар аз 98% қувваи барқ аз нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол мешавад ва ба сабаби кам 

шудани ҷараёни оби дарё дар зимистон, кишвар ба норасоии назарраси нерӯи барқ дучор 

мешавад; 

o Релефи кӯҳӣ ва зуд-зуд рух додани обхезиҳо ва селҳо, талафоти азими иқтисодӣ ва зарар ба 

муҳити зист. 
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ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
СИСЁСАТИ УМУМИИ ОБ 
 
МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОН 
ҚОНУНГУЗОРӢ ДАР СОҲАИ ОБ 
 
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
СИЁСАТ ВА РОҲБАРИЯТ 
 
ШӮРОИ МИЛЛИИ ОБУ ЭНЕРГЕТИКА 
ҲАМОҲАНГСОЗӢ 
 
ВАЗОРАТИ ЭНЕРГЕТИКА ВА ЗАХИРАҲОИ ОБ 
Сиёсат дар соҳаи об, танзим, меъёрҳо, ИҲЗО, гидроэнергетика 
 
ВАЗОРАТИ КИШОВАРЗӢ 
Истифодаи об дар кишоварзии обёришаванда 
 
ВАЗОРАТИ  САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВ 
Обтаъминкунии саноат 
 
ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛӢ 
Назорати сифати таъмини оби нӯшокӣ 
 
ВАЗОРАТИ РУШДИ ИҚТИСОД ВА САВДО 
Банақшагирии иқтисодии соҳаи об 
 
ВАЗОРАТИ КОРҲОИ ХОРИҶӢ 
Сиёсат ва робитаҳои байналмилалӣ 
 
ВАЗОРАТИ АДЛИЯ 
Қонунгузорӣ дар соҳаи об 
 
ВАЗОРАТИ МОЛИЯ 
Маблағгузории соҳаи об 

 



 36 

 
АГЕНТИИ БЕҲДОШТИ ЗАМИН ВА ОБЁРӢ 
Беҳдошти замин, хидматрасониҳо оид ба обёрӣ ва заҳкашӣ 
 
КУМИТАИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ 
Назорати ҳифзи муҳити зист 
 
КУМИТАИ ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДДА ВА МУДОФИАИ ГРАЖДАНӢ 
Назорати обхезиҳо, селҳо ва ярчҳо 
 
КВД ХОҶАГИИ МАНЗИЛИЮ КОММУНАЛӢ 
Обтаъминкунии шаҳрҳо ва шаҳракҳо 
 
САРИДОРАИ ГЕОЛОГИЯ 
Арзёбӣ ва назорати обҳои зеризаминӣ 
 
ХАДАМОТИ НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ БЕХАТАРИИ КОРҲО 
Назорати истифодаи обҳои ҳароратӣ (гарм) ва минералӣ 
 
МАҚОМОТИ ҲОКИМИЯТИ ИҶРОИЯ ДАР МАҲАЛҲО (ВИЛОЯТӢ, НОҲИЯВӢ, ҶАМОАТҲО) 
 
ТАШКИЛОТҲОИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ (АССОСИАТСИЯИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ 
ОБ, ФЕДЕРАТСИЯҲО Ё ИТТИҲОДҲОИ АССОСИАТСИЯИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ, 
КУМИТАҲОИ ОБ) 
Обтаъминкунӣ, обёрӣ, заҳкашӣ ва дигар соҳаҳо 
 
ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ 

Расми 4. Сохтори муосири идоракунии захираҳои об дар Тоҷикистон 

Сохтори муосири идоракунии захираҳои об дар Тоҷикистон ва проблемаҳои 

ҷамъшуда дар бахши об зарурати ислоҳоти ҳамаҷонибаи бахши обро ба вуҷуд оварданд. 

Мутобиқи Кодекси об, идоракунии давлатӣ дар соҳаи истифода ва ҳифзи об ба 

маҷмӯи принсипҳои ҳавзавӣ, сарҳадӣ ва маъмурию ҳудудии идоракунӣ асос ёфта, аз ҷониби 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо ва ҳамчунин 

мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба танзими истифода ва ҳифзи захираҳои об, мувофиқи 

конунгузорӣ анҷом мешавад. Бо вуҷуди ин, то ба имрӯз идоракунии захираҳои об танҳо дар 

заминаи принсипи маъмурию ҳудудӣ идора карда мешавад. Чунин принсипи идоракунӣ аз 

замони Шӯравӣ ба мо мерос мондааст. Пас аз ба даст овардани истиқлолияти Тоҷикистон, 

чунин тарзи идоракунӣ самарабахшии худро тасдиқ накард, аз ҷумла, системаҳои обёрӣ 

тадриҷан аз кор мебароянд ва хоҷагиҳои фермерӣ дар назди таъминкунандагони об ва дар 

натиҷа дар назди таъминкунандагони нерӯи барқ қарздор буданд.  

 Дар моҳи марти соли 2006, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бар асоси Фармони Президент 

№1713 татбиқи “Стратегияи ислоҳоти системаи идоракунии давлатӣ”-ро оғоз кард. Ҳадафи 

стратегия эҷоди системаи устувори институтсионалӣ мебошад, ки таҳияи рӯйкардҳои навро дар 

ҳалли масъалаҳои идоракунӣ дастгирӣ мекунад, ки ба рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар 

таъсир мерасонанд. Стратегия ба баланд бардоштани самарабахшии идоракунӣ, беҳтар 

кардани идоракунии давлатӣ мутобиқи принсипҳои иқтисоди бозоргонӣ тавассути хадамоти 

давлатии муосир ва касбӣ равона шудааст. Дар робита ба ин, дар соли 2011, бо дастгирии 

молиявии Иттиҳодияи Аврупо, дар Тоҷикистон таҳияи стратегияи ислоҳоти бахши об шурӯъ 

шуд. Стратегияи пешниҳодшуда бояд ба принсипҳои дар боло овардашуда мутобиқ бошад [10]. 

 Ислоҳоти бахши об ба эҷоди замина ҷиҳати истифода аз рӯйкардҳои идоракунии 

ҳамгироишудаи захираҳои об (ИҲЗО) дар Тоҷикистон бар асоси ғайримутамарказонидан ва 
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интиқоли як қисми хидматрасониҳо дар раванди тақсими уҳдадориҳо байни Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар маҷмӯъ ҷомеаи шаҳрвандӣ пешбинӣ шудааст. Ислоҳоти 

пешниҳодшуда ба принсипҳои маъмулии танзими ИҲЗО асос ёфта, ба баҳисобгирии 

манфиатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ тавассути идоракунии устувор ва тавозуншуда ва 

рушди захираҳои об нигаронида шудааст. Барои ин, дар соли 2012, ба Кодекси об як фасли 

иловагӣ оид ба идоракунии ҳавзавии истифода ва ҳифзи захираҳои об ворид карда шуд. Яъне, 

мутобиқи кодекси мазкур, идоракунии захираҳои об дар Тоҷикистон ба идоракунии ҳавзавии 

захираҳои об бар асоси принсипи ИҲЗО дар сарҳадҳои алоҳидаи гидрографикӣ бо 

дарназардошти манфиатҳои ҳамаи истифодабарандагони об мегузарад. Аз ҷумла, ҳудуди 

тақсимоти оби ҳавзаҳои дарёҳои калон минтақаҳои банақшагирӣ ва идоракунии захираҳои 

обро муайян мекунанд. 

 Ҳама медонанд, ки идоракунии ҳавзавии захираҳои об бидуни нақшаи ҳавзавӣ номумкин 

аст. Аз ин рӯ, дар кодекс инъикос карда шудааст, ки лоиҳаҳои нақшаҳои ҳавзавии истифода ва 

ҳифзи захираҳои об барои ҳавзаҳои алоҳида аз ҷониби ташкилотҳои ҳавзавии захираҳои об бо 

дарназардошти ИҲЗО бар асоси Стратегияи миллии об таҳия карда мешаванд. 

 Ин ҷо бояд зикр кард, ки Стратегияи миллии об, ки дорои нақшаҳои кӯтоҳмуддат, 

миёнамуддат ва дарозмуддат оид ба истифода ва ҳифзи захираҳои об дар ҳудуди ҳавзаи 

муайян мебошад, аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба танзими истифода ва ҳифзи 

захираҳои об бо ҷалби дигар мақомоти манфиатдор таҳия карда мешавад. Минбаъд стратегия 

дар Шӯрои миллии об баррасӣ ва аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда 

мешавад. 

 Лоиҳаҳои нақшаҳои ҳавзавии истифода ва ҳифзи захираҳои об, дар навбати худ, аз 

ҷониби Шӯрои ҳавзавии об мутобиқи тартиби муқарраршуда баррасӣ ва барои тасдиқ ба 

Шӯрои миллии об пешниҳод карда мешавад. 

 Ҳамин тавр, мутобиқи мавридҳои дар боло зикршуда гуфтан мумкин аст, ки қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи об салоҳиятҳои асосии мақомотро оид ба идоракунии 

захираҳои об аз нуқтаи назари идоракунӣ ва банақшагирии ҳавзавӣ ба таври муфассал муайян 

кард. Мо танҳо бояд онро дар амал татбиқ кунем. 

Бо назардошти маҷмӯӣ будани ИҲЗО, раванди мазкур дар сатҳи миллӣ ё ҳавза дар як 

вақт (дар фосилаи муайяни вақт) амалӣ карда намешавад. Принсипҳои ИҲЗО бояд марҳила ба 

марҳила дар натиҷаи банақшагирии стратегӣ ва ҳамоҳангшуда дар тӯли чанд сол ҷорӣ карда 

шаванд. Муҳлати ҷорӣ кардан ва татбиқи амалии принсипҳои ИҲЗО аз дастгирии давлатии 

раванд, вазъияти молиявӣ ва иқтисодии кишвар ва ҳамчунин (барои кишварҳои дар ҳоли рушд 

ва кишварҳои дорои иқтисоди дар ҳоли гузариш) аз кӯмаки беруна вобаста аст [2]. 

 Нақшаи амалҳо оид ба ҷорӣ кардани ИҲЗО дар Тоҷикистон 

 иттилоъ додан ва дастгирии раванди ИҲЗО; 

 таҳияи оинномаҳои намунавӣ ва муқаррароти дохилӣ барои ҳамаи сатҳҳо; 

 таълими амалии кормандони ҳамаи сатҳҳо; 

 мониторинг ва арзёбии раванди татбиқи ИҲЗО; 

 эҷоди шабакаҳои иттилоотӣ, паҳн кардани бюллетенҳои иттилоотӣ; 

 арзёбии ҳаҷми корҳои барқарорсозӣ; 

 муайян кардани ҳудуди идоракунии ҳавзавии об, системаҳои обёрӣ 
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 кӯмаки техникӣ; 

 арзёбии талабот ба маблағгузорӣ. 

6.2. Тоҷикистон: Барномаи ислоҳоти бахши об барои солҳои 2016-2025 

Дар соли 2006 бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Стратегияи 

ислоҳоти системаи идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул карда шуд (аз 15 

марти соли 2006, №1713). Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба парламенти 

кишвар –  Маҷлиси Олӣ (2009) зарурати ислоҳоти бахши об зикр карда шуд [14]. 

Дар моҳи январи соли 2012, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори худ 

"Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020"-ро тасдиқ 

кард, ки гузариш ба идоракуниро дар ҳавзаҳои дарёҳо ва ИҲЗО пешбинӣ мекунад). 

Мутобиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 ноябри соли 2013, 

№12 "Дар бораи такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон" собиқ Вазорати мелиоратсия ва захираҳои об барҳам дода шуда, Вазорати 

энергетика ва захираҳои об ва Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ таъсис дода шуданд. 

Функсияҳои танзим ва сиёсати идоракунии захираҳои об ба Вазорати энергетика ва 

захираҳои об интиқол дода шуда, функсияҳои асосии идоракунии системаҳои 

гидромелиоративӣ, сиёсати соҳавӣ ва корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ба Агентии беҳдошти 

замин ва обёрӣ  супорида шуд [14]. 

Бо содир намудани қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи 

муқаррарот, Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(02.27.2014, №125) ва Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(03.03.2014, №149), қадами аввал дар самти ислоҳоти воқеии бахши об гузошта шуд. 

Тавре ки дар боло зикр карда шуд, барои татбиқи ҳадафҳо ва принсипҳои ислоҳоти 

бахши об бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2015 №791 

Барномаи ислоҳоти бахши оби Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2025 тасдиқ карда 

шуд. Ислоҳот мутобиқ бо як қатор принсипҳои роҳбарикунанда гузаронида мешавад: ин 

гузариш ба ИҲЗО бо идоракунии ҳавзавӣ ва тақсим кардани функсияҳои сиёсӣ ва 

танзимкунанда аз вазифаҳои истеҳсолию хоҷагидорӣ, аз ҷумла истифода ва нигоҳдории 

инфрасохтор, таъмини хидматрасониҳои вобаста ба об мебошад, ки нақши муҳимро бозӣ 

мекунад. Ҳадафи асосии ислоҳот мавридҳои зеринро дар бар мегирад: банақшагирӣ, рушд 

ва идоракунии самарабахши соҳаи об мувофиқи сиёсати оқилона, таҳлил ва идоракунии 

муштараки ҳаҷм ва сифати обҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ, истифодаи тавозуншудаи об аз 

ҷониби зерсохторҳои мухталиф тавассути рӯйкарди ҳавзавӣ ва системаҳои гидрографикӣ 

ҳамчун минтақаҳои идоракунӣ барои рушди баланди иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон бар 

асоси адолат, баробарӣ ва бидуни зарар ба устувории экологӣ [14]. 

Принсипҳои асосии ислоҳот тақсими функсияҳо оид ба сиёсати об ва танзим аз 

фаъолияти истеҳсолию хоҷагидорӣ; ҷорӣ кардани принсипҳои ИҲЗО дар ҳавзаҳои дарёҳо бо 

таваҷҷуҳи махсус ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва беҳбудии некӯаҳволии мардум, 

ҳамоҳангсозӣ дар байни ҳамаи истифодабарандагони об; гузариш ба банақшагирӣ ва 
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идоракунии ҳавзавии захираҳои об мебошанд, ки ба марзҳои гидрологӣ бо таъсис додани 

ташкилотҳои ҳавзавӣ ва зерҳавзавӣ асос ёфтааст. 

Имрӯз таъмини амнияти озуқаворӣ, амнияти экологӣ ва рушди устувори соҳаҳои иқтисод 

беш аз пеш аз идоракунии самарабахши захираҳои вуҷуддоштаи об вобаста аст. Дар робита ба 

ин, бо дарназардошти талаботи афзоишёбанда ба шакли бештар самарабахш ва устувори 

идоракунии захираҳои об, мушкилоти вуҷуддошта дар бахши оби кишвар ва бо мақсади ҷорӣ 

кардани механизмҳои пешрафта ва дар саросари ҷаҳон эътирофшудаи институтсионалию 

ҳуқуқии идоракунии захираҳои об, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт, ки ислоҳоти 

бахши обро анҷом диҳад. 

       Ҳадафҳои ислоҳот: 

1. Таъмини кафолатдодашудаи ҳамаи истеъмолкунандагони об бо об; 

2. Расидан ба идоракунии аз ҷиҳати иқтисодӣ самарабахш ва аз ҷиҳати экологӣ 

устувори об; 

3. Беҳтар кардани идоракунии захираҳои об тавассути татбиқи комили идоракунии 

ҳавзавӣ ва ҳамгирошудаи захираҳои об (ИҲЗО). 

 

Принсипҳои асосии ислоҳот: 

1. Гузариш ба идоракунии ҳавзавии захираҳои об, ки ба сарҳадҳои гидрологии 

ҳавзаҳои дарёҳо бо созмон додани ташкилотҳои ҳавзавӣ ва зерҳавзавӣ асос 

ёфтааст; 

2. Баҳисобгирии баробари талаботҳои ҳамаи истифодабарандагони об ҳангоми 

идоракунӣ ва тақсими захираҳои об, яъне ҷорӣ кардани идоракунии 

ҳамгироишудаи захираҳои об бо таваҷҷуҳи махсус ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

ва беҳбудии некӯаҳволии мардум ва ҳамчунин ҳамоҳангсозии мувофиқ байни 

ҳамаи бахшҳои истифодабарандагони об; 

3. Тақсимоти функсияҳо оид ба сиёсат ва танзими об аз фаъолиятҳои истеҳсолӣ ва 

хоҷагидорӣ.  

 

Ба сабаби зичии баланди шабакаи дарёҳо ҳангоми муайян кардани сарҳадҳои 

гидрологӣ воҳидҳои банақшагирӣ ва идоракунии захираҳои об меъёрҳои зерин ба ҳисоб 

гирифта шудаанд: сарбаста будани ҳавзаи дарё бо шохобҳои он (минтақаи гидрографӣ); 

минтақаҳои ҷойгиршавии манбаъҳои обҳои зеризаминӣ; ҷойгиршавии минтақаҳои 

фармондеҳии системаҳои вуҷуддоштаи обёрӣ; алоқаҳои вуҷуддоштаи нақлиёт (роҳҳо); 

имкониятҳои рушди феълӣ ва ояндаи иқтисод. Мутобиқи меъёрҳои мазкур, дар ҳудуди 

Тоҷикистон марзҳои ҳавзаҳои (зерҳавзаҳои) дарёҳои асосӣ ҳамчун воҳидҳои банақшагирӣ ва 

идоракунӣ муайян карда шудаанд, тавре ки дар расми зер нишон дода шудааст.  
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Расми 5. Ҳавзаҳо ва зерҳавзаҳои дарёҳои Тоҷикистон ҳамчун воҳидҳои банақшагирӣ 

ва идоракунии захираҳои об 

Дар марҳилаи аввал ташкил намудани Созмонҳои ҳавзавии дарё (СҲД дар ҳудуди 

ҳавзаҳои мувофиқашудаи Сирдарё, Қаратоғ, Вахш, Панҷ ва Кофирниҳон), ҳарчанд ҳудуди 

СҲД-и мазкур ба принсипҳои гидрографӣ кофилан мувофиқат намекунанд, онҳо мавҷудияти 

роҳҳо, робитаҳои иқтисодӣ, ки ташкили идоракуниро осон мекунанд, робитаи мутақобила ва 

ҳамоҳангсозиро бо дигар мақомоти идоракунии давлатӣ дар маҳалҳо ба назар мегиранд. 

Қисмати тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё аз Сирдарё ва шохобҳои он дар марзҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иборат аст. Ҳавзаи дарёи Зарафшон ҳамчун воҳиди идоракунӣ низ қисмати 

тоҷикистонии ҳавзаи дарёро дар бар мегирад. Ҳар ду дарё аҳамияти байнидавлатӣ доранд 

ва идоракунии захираҳои оби дарёҳои мазкур бо қарорҳои Комиссияи байнидавлатии 

ҳамоҳангсозии хоҷагии оби кишварҳои Осиёи Марказӣ танзим карда мешавад. 

Ҳавзаи дарёи Кофарниҳон аз системаи дарёи Кофирниҳон ва шохобҳои он – Элок, Сорбо 

ва Варзоб иборат аст; қисми поёноби сарҳади ҳавза аз ҳисоби шохобҳои Кофарниҳон ташкил 

карда мешавад. Қисми болооби ҳавзаи дарёи Кофарниҳон зери ҳавзаи дарёи Қаратоғ, ки 

ҳавзаи фаросарҳадии байни Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон мебошад ва ба болооби 

ҳавзаи дарёи Сурхондарё дохил карда мешавад [14]. 
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Ҳавзаи дарёи Вахш аз дарёи Вахш ва ҳамаи шохобҳои он, ба истиснои қисмати болоии 

ҳавза, ки дар Ҷумҳурии Қирғизистон ҷойгир аст, иборат мебошад. 

Қисмати тоҷикистонии ҳавзаи дарёи Панҷ минтақаи дарёи Панҷ ва шохобҳои онро дар 

бар мегирад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгиранд. Дар шимол ва ғарб ҳавза бо ҳавзаи 

дарёи Вахш ва дар ҷануб бо маҷрои дарёи Панҷ, ки сарҳадро бо Афғонистон ифода мекунад, 

ҳамсарҳад мебошад. 

Барномаи ислоҳот мушкилоти вуҷуддоштаи бахши обро тавсиф менамояд, ҳадафҳо ва 

вазифаҳои ислоҳот, механизмҳои татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои мазкур ва ҳамчунин захираҳои 

зарурии молиявиро барои татбиқи ислоҳот муайян мекунад. 

Барнома ҳамчунин аз Нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи ислоҳоти бахши об барои 

давраи солҳои 2016-2025 иборат мебошад, ки чор фасл ва 35 чорабинии вобаста ба рушди 

қонунгузорӣ ва танзим, рушди институтсионалӣ, барқарорсозии инфрасохтор ва воситаҳои 

ёрирасони ислоҳоти бахши обро дар бар мегирад. 

Ислоҳоти бахши об барои ҳалли мушкилоти вуҷуддоштаи зерин равона карда шудааст:  

 қонунгузорӣ; 

 институтсионалӣ; 

 молиявӣ-иқтисодӣ; 

 ҷалб ва иштироки истифодабарандагони об; 

 баланд бардоштани нақши занон дар идоракунӣ;  

 ҳифзи захираҳои об; 

 таъмини истифодаи устувори захираҳои об. 

Қисми таркибии Барномаи ислоҳот Нақшаи татбиқи он мебошад, ки дорои бахши рушди 

қонунгузорӣ ва танзим мебошад. Аз ҷумла, дар онҳо марвидҳои зерин пешбинӣ карда 

шудаанд: 

 Таҳия ва қабули қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи тасдиқи Низомнома дар бораи 

салоҳиятҳои мақомоти махсуси ваколатдори давлатӣ оид ба истифода ва ҳифзи 

об”; 

 таҳлил ва баррасии нусхаи нави Низомнома ва дигар вазорату идораҳои 

танзимкунандаи фаъолият, ки дар соҳаи идоракунии захираҳои об иштирок 

мекунанд; 

 таҳияи лоиҳаи Стратегияи миллии оби Тоҷикистон; 

 таҳлил, таҳия ва пешниҳод намудани таҳрири нави Кодекси оби Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

 таҳияи лоиҳаи Барномаи рушди беҳдошти замин ва обёрӣ; 

 таҳияи Қонуни ҶТ "Дар бораи беҳдошти замин ва обёрӣ"; 
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 ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қонуни ҶТ "Дар бораи ассосиатсияи 

истифодабарандагони об"  

 таҳияи барномаи нав оид ба таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ барои давраи то 

соли 2030; 

 таҳияи таҳрири нави Қонуни ҶТ "Дар бораи оби нӯшокӣ ва таъмини он" («О 

питьевом водоснабжении и водоотведении»); 

 таҳияи Барномаи барқарорсозӣ ва рушди инфрасохтори обтаъминкунӣ дар 

корхонаҳои саноатӣ ва муҷаҳҳаз кардани онҳо бо ҳисобкунакҳои муосир; 

 таҳияи тартибот ва дастурҳо оид ба интиқол ба тавозуни ассосиатсияи 

истифодабарандагони об ё додани ҳуқуқи идоракунӣ ба шабакаи дохилихоҷагии 

обёрӣ, заҳбур ва дигар инфрасохтор; 

 таҳияи методологияи нави муайян кардани тарифҳо барои хидматрасониҳои 

обёрӣ ва таъмини оби нӯшокӣ (дар робита ба қонунҳои нав оид ба беҳдошти 

замин, обтаъминкунӣ ва тақсими об); 

 таҳияи дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ. 

6.3. Ҷанбаҳои ҳуқуқии ИҲЗО дар Тоҷикистон 

Мутобиқи моддаи 13 Конститутсияи (Сарқонуни) Тоҷикистон, об моликияти истисноии 

давлат мебошад ва давлат истифодаи самарабахши онро ба манфиати халқ кафолат медиҳад. 

Дар моддаи 12 Конститутсияи Тоҷикистон омадааст: “Асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро 

шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳанд. Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, 

баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро 

кафолат медиҳад”. Вобаста ба пешбурди муносибатҳои бозоргонӣ, тағйир додани сохтори 

идоракунӣ ва таъсиси як қатор вазоратҳо, идораҳо ва ташкилотҳои нав, қабули Стратегияи 

миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дигар ҳуҷҷатҳо зарурати аз нав дида 

баромадани қонунҳои куҳна ба вуҷуд меоянд, ки дар он ҳатто далелҳои мутақобила вуҷуд 

доранд. Ба таври мисол, дар Кодекси об хусусигардонии шабакаҳои давлатии таъмини оби 

нӯшокӣ иҷоза дода нашудааст, дар қонун дар бораи оби нӯшокӣ ин иҷоза дода шудааст. Дар 

санадҳои мазкур механизми иқтисодии истифодаи об ва нақши ҷомеа дар идоракунии 

захираҳои об заиф аст [15]. 

Дар ҳоли ҳозир, мутобиқи барномае, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

санаи 30 декабри соли 2015 №791 тасдиқ шудааст, ислоҳоти бахши об барои солҳои 2016-

2025 ҷараён дорад. Ҳадафи ислоҳот фароҳам овардани асосҳои ғайримутамарказонидани 

(десентрализатсияи) системаи идоракунии зерсоҳаҳои гуногуни бахши об, ҷудо кардани 

функсияҳои сиёсӣ, танзимкунанда аз фаъолияти истеҳсолию хоҷагидорӣ ба принсипҳои 

умумии Идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об бо рӯйкарди ҳавзавӣ бо дарназардошти 

манфиатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва зарурати ҳифзи муҳити зист мебошад. Яке аз самтҳои 

муҳими ислоҳоти мазкур такмили блоки меъёрии ҳуқуқӣ мебошад. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ" аз 26 марти 2009, 

намудҳои зерини санадҳои меъёрии ҳуқуқиро пешбинӣ мекунад [15]: 

 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
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 Қонунҳое, ки дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул карда шудаанд; 
 Қонунҳои конститутсионӣ; 
 Кодексҳо; 
 Қонунҳо; 
 Қарорҳои муштараки Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Фармон ва амрҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
 Қарорҳо ва фармонҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
 Санадҳои меъёрии ҳуқуқии вазоратҳо, кумитаҳои давлатӣ ва дигар мақомоти 

давлатӣ; 
 Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлиси вакилони халқи ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри 

Душанбе ва раисони ВМКБ, вилоятҳо, шаҳри Душанбе; 
 Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлиси вакилони халқи шаҳрҳо, вилоятҳо ва раисони 

онҳо; 
 Санадҳои меъёрии ҳуқуқии мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот; 
 Низомнома, муқаррарот, оиннома; 
 Қоидаҳо, дастурҳо, дастурамалҳо, меъёрҳо, стандартҳо, СНИП-ҳо, САНПИН-ҳо ва 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ. 
Асоси ҳуқуқии идоракунии захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии зерин мебошанд [15]: 

 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 1994 бо ворид 

намудани тағйиру иловаҳо дар соли 2016; 

 Дар моддаи 12 Конститутсияи Тоҷикистон омадааст: “Асоси иқтисодиёти 

Тоҷикистонро шаклҳои гуногуни моликият ташкил медиҳанд. Давлат фаъолияти 

озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои 

моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро кафолат медиҳад”; 

 Дар моддаи 13 Конститутсияи Тоҷикистон омадааст: “Замин, сарватҳои 

зеризаминӣ, об, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигарии табиӣ 

моликияти истисноии давлат мебошанд ва давлат истифодаи самараноки онҳоро 

ба манфиати халқ кафолат медиҳад”; 

 Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 ноябри соли 2000 бо тағйироту иловаҳои 

ворид кардашуда дар солҳои 2006, 2008, 2009, 2011 ва 2012; 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 ноябри соли 2006, №213 "Дар бораи 

ассотсиатсияи истифодабарандагони об"; 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2010, №670 «Дар бораи оби 

нӯшокӣ ва таъмин он»; 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2011, №760 «Дар бораи ҳифзи 

муҳити зист»; 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августи соли 2012, №751 «Дар бораи низоми 

иҷозатдиҳӣ»; 

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ», ки дар он обҳои 

зеризаминӣ ҳамчун сарвати зеризаминӣ ҳисобида мешаванд; 

 Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Қонуни ҶТ «Дар бораи бехатарии иншоотҳои гидротехникӣ»; 



 44 

 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Қонунҳои ҳарсола дар бораи буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2014, № 149 "Дар бораи 

Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон", ки Низомномаи 

онро тасдиқ кард; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2014, №125 "Дар бораи 

Агентии беҳдошти замин ва обёрии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон", ки 

Низомномаи онро тасдиқ кард; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2014, №755 "Дар бораи 

муайян кардани мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзим ва дастгирии 

давлатии ассотсиатсияи истифодабарандагони об". Он Агентии беҳдошти замин ва 

обёрӣ шуд; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 сентябри соли 2015 №620 "Дар бораи 

таъсиси Комиссияи миллӣ оид ба обёрӣ ва заҳкашӣ". Онро Агентии беҳдошти 

замин ва обёрӣ роҳбарӣ мекунад; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 июни соли 1996 №281 “Дар бораи 

тасдиқи Муқаррарот оид ба тартиби рӯёнидани пардохт барои хидматрасонии 

таъмини об ба истеъмолкунандагон аз низомҳои давлатии обёрӣ ва 

обтақсимкунӣ”; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 феврали соли 2002, №39 "Низомнома 

дар бораи тақсимоти ваколатҳои мақомоти махсуси ваколатдори давлатӣ оид ба 

танзими истифода ва ҳифзи об";  

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2002, №193 "Дар бораи 

тартиби бурдани Кадастри давлатии оби Ҷумҳурии Тоҷикистон"; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2002, №349 «Дар бораи 

Тартиби  ҳавасмандгардонии  обистифодабарандагоне, ки  оиди ҳифз ва 

истифодаи оқилонаи об чорабиниҳои ҷамъиятии муфидро ба амал мебароранд»; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2002, №350 "Дар бораи 

тартиби эътироф намудани объектҳои об ҳамчун ёдгориҳои табиат ё фарҳанг"; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 сентябри соли 2002, №361 "Дар бораи 

тасдиқи Тартиби ба категорияи киштигард мансуб донистани роҳҳои обӣ ва 

муқаррар намудани қоидаҳои истифодабарии онҳо"; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 ноябри соли 2002, №421  «Дар бораи 

тасдиқи  Тартиби истифодаи обҳои зеризаминӣ,  ки ба обҳои нушокӣ  ва табобатӣ  

мансуб  дониста  нашудаанд»;  

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2002, №437 "Тартиби 

истифодаи объектҳои об барои эҳтиёҷоти хоҷагии моҳипарварӣ"; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 ноябри соли 2002, №439 "Дар бораи 

тасдиқи Тартиби истифодаи объектҳои об барои истгоҳ, парвоз ва фурудоӣ, 

инчунин барои дигар эҳтиёҷоти нақлиёти ҳавоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"; 
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 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2002, №485 "Тартиби 

барасмиятдарорӣ, бақайдгирӣ ва додани иҷозатномаҳо барои истифодаи махсуси 

об"; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 4 марти соли 2003 №95 "Дар бораи 

тасдиқи қоидаҳои истифодаи объектҳои об барои эҳтиёҷоти гидроэнергетикӣ"; 

 Санади меъёрии "Дастурамал дар бораи тартиби тасдиқ ва додани иҷозатномаҳо 

барои истифодаи махсуси об", ки дар санаи 10 феврали соли 2005  дар Вазорати 

адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №128 ба қайд гирифта шудааст; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2006 №514 "Дар бораи 

тасдиқи Барномаи беҳтар намудани таъминоти аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

оби тозаи нӯшокӣ барои солҳои 2008-2020"; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 майи соли 2009 №308 «Дар бораи 

тасдиқи феҳристи давлатии объектҳои хоҷагии об»; 

  Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2011 №234 "Дар бораи 

тасдиқи Қоидаҳои истифодабарии системаҳои коммуналии обтаъминкунӣ ва 

канализатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон"; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2011 № 679  "Дар 

бораи тасдиқи Тартиби назорати давлатии таъмини оби нӯшокӣ"; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2011 № 680 "Дар бораи 

тасдиқи Тартиби баҳисобгирӣ дар соҳаи оби нӯшокӣ"; 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли 2010 №321 "Дар бораи 

Консепсияи ислоҳоти хоҷагии манзилию коммуналӣ барои солҳои 2010-2025". 

 Тартиби бастани қарордодҳо оид ба истифодабарии сарватҳои зеризаминӣ 

(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2001, №594); 

 Тартиби муайян кардани меъёрҳои роялтӣ ҳангоми бастани қарордодҳо оид ба 

истихроҷи канданиҳои фоиданок, Тартиби ҳисобкунии бонусҳо, Тартиби муайян 

кардани меъёри дохилии фоида ва Тартиби баргузор намудани экспертизаи андоз 

барои қарордодҳои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30.12.2000, № 513); 

 Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият 

(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 04.03.2007, № 172); 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2009, №660 "Дар бораи 

Шӯрои ҳамоҳангсозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои об 

ва энергетика" (Бояд шӯрои мазкур муайян карда шавад, зеро Шӯрои миллии об 

дар Кодекси об пешбинӣ шудааст).  

Дар ҳоли ҳозир, мутобиқи Барномаи ислоҳоти бахши об корҳо оид ба таҳрири нави 

Кодекси об, Қонун “Дар бораи ассосиатсияи истифодабарандагони об”, Қонун “Дар бораи оби 

нӯшокӣ ва таъмини он”, лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маҳдуд 

кардани ваколатҳои мақомоти махсуси ваколатдори давлатӣ оид ба танзими истифода ва 

ҳифзи об» анҷом мешаванд, то ки онҳо на танҳо бо ҳамдигар, балки ҳамчунин байни дигар 

санадҳои об ва қонунгузориҳои дигар ҳамоҳанг карда шаванд. Барои таъмини яксонии 

рӯйкардҳо на танҳо дар коркарди санадҳои қонунгузории об, балки дар ҳалли дигар 
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масъалаҳои ислоҳоти тамоми бахши об лоиҳаи Стратегияи миллии оби Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030 таҳия карда мешавад.  

6.4. Институтҳои ҳавзавӣ ва воситаҳои идоракунӣ 

Идоракунии ҳавзавии захираҳои об 

Идоракунии ҳавзавии захираҳои об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи сарҳадҳои 

гидрографии ҳавзаҳои дарёҳо ва объектҳои оби зеризаминии вобаста ба онҳо мутобиқи 

принсипҳои идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об амалӣ карда мешавад. 

Барои татбиқи идоракунии ҳавзавии захираҳои об, ҳавзаҳои дарёҳо ва объектҳои оби 

зеризаминии вобаста ба онҳо ба минтақаҳои ҳавзавӣ ҳамчун воҳидҳои ҳудудии идоракунии 

захираҳои об тақсим карда мешаванд.  

Минтақаҳои ҳавзавӣ воҳидҳои асосии идоракунии захираҳои об ба ҳисоб рафта, аз 

ҳавзаҳои дарёҳо ва объектҳои оби зеризаминии вобаста ба онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон иборат хоҳанд буд. 

Дар доираи татбиқи ислоҳоти бахши об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаи ҳавзаи 

Сирдарё, минтақаи ҳавзаи Зарафшон, минтақаи ҳавзаи Панҷ, минтақаи ҳавзаи Вахш ва 

минтақаи ҳавзаи Кофарниҳон таъсис дода мешавад. 

Механизмҳои нави институтсионалии идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об 

Ислоҳоти бахши об барои татбиқи идоракунии ҳамгирошудаи захираҳои об эҷоди 

механизмҳои нави институтсионалиро дар сатҳҳои миллӣ ва ҳавзавӣ монанди Шӯрои миллии 

об, созмонҳои ҳавзавии дарё ва шӯроҳои ҳавзавии дарё пешбинӣ менамояд. 

Шӯрои миллии об 

Шӯрои миллии об мақоми олии машваратии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, 

фаъолияти вазоратҳо, идораҳо ва дигар мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба банақшагирӣ, 

истифода, ҳифзи захираҳои обро ҳамоҳанг месозад. 

Ба ҳайати Шӯрои миллии об роҳбарони вазоратҳо, идораҳо ва дигар мақомоти давлатии 

масъул барои истифода ва ҳифзи захираҳои об ва ҷалбшуда дар раванди идоракунии 

ҳамгирошудаи захираҳои об дохил мешаванд. Шўрои миллии об ҳамчунин метавонад 

намояндагони созмонҳои ғайридавлатӣ, мутахассисон ва коршиносони ҷудогона дар соҳаи 

захираҳои об, ҳифзи муҳити зист ва иқтисодро дар бар гирад. 

Созмонҳои ҳавзавии дарё  

Барномаи ислоҳоти бахши об таъсиси созмонҳои ҳавзавии дарёҳоро дар ҳавзаҳои 

муқарраршудаи дарёҳои Сирдарё (қисмати Тоҷикистон), Зарафшон, Кофирниҳон, Вахш ва 

Панҷ пешбинӣ менамояд. Ҳамчунин, созмонҳои зерҳавзавӣ таъсис дода мешаванд, ки 

воҳидҳои созмонҳои ҳавзавии дарё мебошанд. Дар марҳилаи аввал таъсиси институтҳои 

оддии ҳавзавӣ бо шумораи ками кормандон ва вазифаҳои мувофиқ оид ба ташкили 
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системаи банақшагирӣ ва идоракунии ҳавзаҳои дарёҳо ва ҷорӣ намудани ИҲЗО пешбинӣ 

шудааст [14]. 

 

Директор оид ба татбиқи ИҲЗО 
Муовини директор 
Банақшагирии ҳавзавӣ 
Шуъбаи молия ва иқтисод 
Шуъбаи алоқа ва маърифати ҷамъиятӣ 
Шуъбаи мониторинг ва системаҳои иттилоотӣ 
Бозрасӣ 
Шуъбаи муҳити зист ва пешгӯӣ 
 

Расми 6. Сохтори Созмони ҳавзавии дарё 

Созмонҳои ҳавзавии дарёҳо ва шуъбаҳои онҳо созмонҳое мебошанд, ки барои ташкили 

идоракунии захираҳои об, банақшагирии истифодаи захираҳои об, мониторинги истифодаи 

захираҳои об ва татбиқи нақшаҳои ҳавзавии идоракунии захираҳои об дар минтақаҳои 

ҳавзавӣ масъул мебошанд. Дар ҳар як аз панҷ минтақаи ҳавзавӣ як Созмони ҳавзавии дарё 

таъсис дода мешавад. 

Дар ҷараёни татбиқи Созмони ҳавзавии дарё иҷрои корҳои зерин зарур аст: 

1. Таҳияи Барномаи эҷоди Созмони ҳавзавии дарё; 

2. Дақиқ кардани тақсими функсияҳои ҳар Созмони ҳавзавии дарё бо дарназардошти 

шароитҳои мушаххас дар маҳалҳо; 

3. Таҳияи ва мувофиқа намудани Муқаррарот дар бораи Созмони ҳавзавии дарё; 

4. Таъйин кардани роҳбарони Созмони ҳавзавии дарё, муовинони онҳо ва 

мутахассисони асосӣ; 

5. Тақвияти потенсиали Созмони ҳавзавии дарё, аз ҷумла таҷҳизоти техникӣ ва 

баргузор намудани тренингҳои муносиб.  

Функсияҳои асосии Созмони ҳавзавии дарё аз мавридҳои зерин иборат мебошанд: 

• таҳияи нақшаҳои мавсимӣ ва солонаи тақсими байнисоҳавии об дар ҳавза ва зерҳавза; 

• таҳия ва татбиқи нақшаи миёнамуддат ва дарозмуддати ҳавзаи об якҷо бо 

истифодабарандагони манфиатдори об; мунтазам нав кардани нақшаи ҳавзавии об; 
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• кор бо истифодабарандагони об, ба ҳисоб гирифтани пешниҳодҳои онҳо дар нақшаи 

ҳавзавии об; 

• иҷро намудани функсияҳои котиботи Шӯрои ҳавзавии об; 

• мониторинги тақсими об ва сифати он ва пешниҳоди чораҳои ҳатмӣ дар ҳолатҳои 

ғайринақшавӣ; 

• таҳияи нақшаҳо оид ба кам кардани оқибати хушксолӣ, обхезиҳо ва назорати татбиқи 

онҳо; 

• арзёбии ҳолати муҳофизати соҳилҳои дарёҳо ва дигар корҳои вобаста ба муҳофизат аз 

обхезиҳо ва муайян кардани корҳои зарурии таъмиру тармим дар сатҳҳои ҳавза ва 

зерҳавза.  

Шӯроҳои ҳавзавии дарёҳо 

Бо мақсади мусоидат ба идоракунии самарабахши захираҳои об ва ҳамоҳангсозии 

фаъолияти ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор дар ҳудуди ҳар минтақаи ҳавзавии Шӯрои ҳавзавии 

дарё таъсис дода мешавад. 

Шӯроҳои ҳавзавии дарёҳо платформаи асосии баррасии масъалаҳои об мебошад, ки дар 

он намояндагони ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор метавонанд иштирок намоянд ва 

манфиатҳои худро ҳимоя кунанд. Ба ҳаёати шӯроҳои ҳавзавии дарёҳо намояндагони 

мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи танзими истифода ва ҳифзи захираҳои об, 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҳамчунин намояндагони 

истифодабарандагони об, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдор дохил 

мешаванд. Аъзои Шӯрои ҳавзавии дарё аз ҷумлаи намояндагони ҳукуматҳои ноҳиявӣ ва 

вилоятӣ иборат хоҳанд буд; ташкилотҳои обтаъминкунӣ ва санитария – водоканалҳои шаҳрӣ 

ва ноҳиявӣ; шуъбаи беҳдошти замин ва обёрӣ – вилоятӣ ва ноҳиявӣ; мутахассисони соҳаи 

гидроэнергетика; шуъбаҳои кишоварзӣ; бахшҳои маҳаллии Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва 

мудофиаи гражданӣ; шуъбаҳои маҳаллии Кумитаи ҳифзи муҳити зист ва Агентии 

обуҳавошиносӣ; гидрогеология; хадамоти санитарӣ-эпидемиологӣ; истифодабарандагони об 

(АИО ва Федератсияҳои онҳо) [14]. 

Вазифаҳои асосии Шӯрои ҳавзавии дарё аз мавридҳои зерин иборат мебошанд: 

• баррасӣ ва тавсияи нақшаҳои мавсимии тақсимоти об байни истифодабарандагони 

гуногун, нақшаҳои миёнамуддат ва дарозмуддат оид ба рушди захираҳои оби ҳавза; 

• баррасӣ намудани иҷрои воқеии нақшаҳои мазкур бо Шӯрои ҳавзавии дарё ва дигар 

ҷонибҳои манфиатдор; 

• баёни идеяҳо ва назарҳо оид ба масъалаҳои мухталифи вобаста ба идоракунӣ, тақсимот, 

истифода, ҳифз ва сифати об; 

• кӯмак ва ҳалли баҳсҳо байни ҷонибҳои манфиатдор ва истифодабарандагони об, 

ассотсиатсияҳо ва федератсияҳои онҳо. 
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• ҷамъоварии маълумот аз созмонҳо оид ба тақсим, интиқоли об ва сифати он дар доираи 

нақшаҳои солона ва пешниҳоди таклифҳо оид ба беҳтар кардани онҳо; 

• ҷамъоварии фикру ақидаи ҷонибҳои манфиатдор оид ба идоракунӣ ва танзими захираҳои 

об; тақсими об, сифати об; сифати хидматрасониҳо ва пешниҳоди онҳо ба Шӯрои ҳавзавии 

дарё. 

Нақшаҳои ҳавзавӣ оид ба идоракунии захираҳои об 

Дар чорчӯби ислоҳоти бахши об барои ҳавзаҳои дарёҳои Сирдарё, Зарафшон, Панҷ, Вахш 

ва Кофарниҳон нақшаҳои ҳавзавӣ оид ба идоракунии захираҳои об таҳия карда мешаванд. 

Таҳия ва татбиқи нақшаҳои ҳавзавӣ ба созмонҳои ҳавзавии дарёҳо имкон медиҳанд, ки таҳлил 

ва арзёбии маҷмӯии вазъияти вуҷуддоштаи хоҷагии обро баргузор намоянд, банақшагирии 

истифодаи об ва ҳифзи объектҳои обро дар ҳавза барои дурнамоҳои кӯтоҳмуддат, 

миёнамуддат ва дарозмуддат ба роҳ монанд. 

Нақшаҳои ҳавзавӣ аз маводҳои муназзам дар бораи ҳолати объектҳои об ва истифодаи 

онҳо иборат хоҳанд буд ва барои татбиқи чорабиниҳои хоҷагии об ва чорабиниҳо оид ба 

ҳифзи объектҳои об, ки дар марзҳои ҳавзаҳои дарёҳо ҷойгиранд, асос мебошанд. 

6.5. ИҲЗО: Гендер ва илм 

Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқотҳои гузарондашуда, некӯаҳволии истиқоматкунандагони 

кишварҳои Осиёи Миёна аз таъминоти захираҳои обӣ, одилона тақсимоти оби бо идоракунии 

захираҳои обӣ асосноккардашуда вобастагӣ дорад, ки манфиатҳои ҳамаи аҳолӣ, ҳам мард ва 

ҳам занҳоро дар назар мегирад. Ин ҳамчунин шароити муҳими рушди тамаддуни инсоният ва 

амалисозии ҲРУ, Стратегияи миллии рушди ҶТ то солҳои 2030 ба шумор меравад, ки 

амалисозии ислоҳоти соҳаи обро дар бар мегирад.  

Дар Тоҷикистон дар умум шароити фароҳам барои амалисозии барномаҳои гендерӣ, пеш 

аз ҳама, дар сатҳи сиёсати гендерӣ ташкил карда шудааст, аммо мушкилиҳои нобаробарии 

гендерӣ, аз ҷумла дар соҳаи оби кишвар вуҷуд доранд ва инҳо ба рушди ҷамъият халал 

мерасонанд. Мувофиқи “Ҳисоботи солонаи умумиҷаҳонии оид ба парокандагиҳои гендерӣ 

барои соли 2017” дар форуми иқтисодии умумиҷаҳонӣ чопшуда, Тоҷикистон дар байни 144 

кишвари ҷаҳон дар ҷои 95 бо таъминоти баробарҳуқуқии ҷинсҳо бо 67,8 фоиз ҷойгир аст. Ин 

нисбат ба сатҳи миёнавӣ камтар мебошад, ки 68 фоизро ташкил медиҳад.  

Занон яке аз иштирокчиёни ҳавасманд оид ба идоракунии захираҳои обӣ дар хоҷагии 

қишлоқ мебошанд – онҳо нақши муҳимро дар ҳифз ва самаранок истифода бурдани захираҳои 

обӣ ва заминӣ, ҷамъи ҷоришавии дарё ва идоракунии захираҳои ҳавзаи обпарторо 

мебозанд17.  Ғайр аз ин, боз парокандагии гендерӣ дар идоракунии захираҳои обӣ вуҷуд дорад, 

ки пайгирии ҷудокунии меҳнати гендерӣ ва меъёри гендерӣ дар ҷамъият ба шумор меравад, 

ки вобаста ба ин, бисёри ӯҳдадориҳои бо об мансуббуда ба занон муносиб аст ва бисёри ҳуқуқу 

вазифаҳои бо об мансуббуда ба мардон вобаст аст.   

Мафҳуми «ҷинс», «гендер», «нақшҳои гендерӣ», «муқаррароти гендерӣ» 

«мушкилиҳои гендерӣ» 
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 Аз рӯи ҷинсият одамонро метавон ба мардон ва занон ҷудо намуд. Ин ҷинси 

биологӣ – фарқияти биологии мардон ва занон аст;  

 Ғайр аз фарқиятҳои биологӣ боз фарқиятҳои иҷтимоӣ ва ё гендерии байни марду 

зан дар дилхоҳ ҷамъият вуҷуд дорад – ин гендер – ҷинси иҷтимоӣ – фаҳмиши 

иҷтимоии фарқияти байни марду зан аст.  

 Нақшҳои гендерӣ – намунаҳои чашмдошти рфатори марду зан дар ҷомеа.  

 Муқарраротҳои гендерӣ – дар маданият ҳамчун пешниҳодҳои умумикардашудае, 

ки чӣ тавр мардону занон худро бояд риоя кунанд.  

 Мушкилиҳои гендерӣ – ин пеш аз ҳама, мушкилиҳои иҷтимоӣ, яъне мушкилиҳои 

на танҳо занон, балки мардон ҳам аст, инчунин мушкилиҳои тамоми ҷомеа ҳам ба 

шумор меравад.  

Баробарии ҷинсиятҳо – баробарии гендерӣ 

 Баробарҳуқуқӣ – баробарҳуқуқии мардону занон (принсипи баробарӣ дар назди 

қонун) – баробарии де-юре 

 Имкониятҳои баробар будани мардону занон (дастрасӣ ба хизматрасониҳои – 

таҳсилот, тандурустӣ, меҳнат, сиёсат, замин, об ва ғ.) – баробарии де-факто 

 Масъулияти баробарӣ (дар оила, кор, сиёсат ва ғ.) 

 Муносибатҳои баробарии шарикӣ (дар оила, кор, сиёсат ва ғ.) 

Нобаробарии гендерӣ яке аз нобаробариҳои паҳншудаи ҷаҳон мебошад, ки чунин 

фаҳмишҳоро шаҳодат медиҳад:  

Қонунгузорӣ: 

 тақрибан 60 % кишварҳо қонунгузории худро надоранд, ки имкониятҳои 

баробариро ҳангоми қабул ба кор, ки бо меҳнати ҳалол баробар тӯҳфа мегардад, 

таъмин намояд; 

 тақрибан ҳамаи кишварҳо қонунҳои худро доро ҳастанд, ки пешниҳоди рухсатии 

ҳомиладорӣ ва таваллудкуниро талаб менамоянд; 

 тақрибан дар баъзе кишварҳо вазифадории эквивалентии оид ба баргаштан ба кор 

баъди таваллуди кӯдак кафолат дода намешавад. 

Иқтисодиёт: 

 Занон камтар фаъол ҳастнад нисбати мардҳо дар бахши ҷамъиятӣ; 

феминизатсияи камбизоатӣ; 

 Аз ҳама шумораи занони бисёр кор мекардагӣ – ин дар кишварҳои скандинавия 

мебошанд ва онҳо ҳамаи шаклҳои дастгирии низоми таъминоти иҷтимоиро 



 51 

мегиранд. Аз ҳама нишондиҳандаҳои пастарин дар Шарқи Наздик, Африқои 

Шимолӣ ва Осиёи Ғарбӣ ва ҳамчунин дар Осиёи Ҷанубӣ дида мешавад, ки занон ё 

ин ки бо сабабҳои юридикӣ ва ё маданӣ кору фаъолият намекунанд. Ҳатто занҳои 

маълумоти олидошта берун аз хона кор намекунанд. Лекин ин имконияти аз 

дастдода мебошад, аз ҷумла хоҷагии хонагӣ камбизоаттар ба шумор меравад;  

 Дар ҷаҳон 83% ширкатҳо менеҷерҳояшон ин мардҳо ба ҳисоб мераванд; 

 Дар 66 % ширкатҳо занҳо моликияти хусусии худро доро нестанд; 

 Занон барои кори ғайринақдӣ нисбат ба мардҳо 4 маротиба вақт бисертар сарф 

менамоянд. 

Сиёсат: 

 Занҳо ба ҳисоби миёна дар ҷаҳон 23% ҷойҳо дар маҷлисҳоро ишғол менамоянд; 

Аз ҳама нишондоди баланд дар ҷаҳон ин – Руанда (давлат дар Африқо) мебошад, 

ки дар маҷлис 63,8% занон аст.  

 Барои муқоиса дар Йемен - 1%, дар Тоҷикистон – 20,6%. 

Стандартҳои байналмилалии сиёсати гендерии ҶТ 

 Декларатсияи умумии ҳуқуқи инсоният 

 Конвенсияи оид ба барҳамдиҳии ҳамаи шаклҳои маҳдудкунии ҳуқуқ нисбати занон 

(1993) 

 Конвенсияи ҳуқуқи кӯдак (1993) 

 Аҳдномаи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ (1998) 

 Аҳдномаи байналмилалӣ оиди ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва маданӣ (1998) 

 Декларатсияи Пекин ва Платформаи амалиётҳо (1995) 

 Декларатсияи СММ Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола (2000) 

 Қарордоди СБ СММ 1325, 1820, 1888, 1889. 

Сиёсати гендерии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 Дар Тоҷикистон дар умум шароити фароҳам барои амалисозии барномаҳои 

гендерӣ, пеш аз ҳама, дар сатҳи сиёсати гендерӣ ташкил карда шудааст: 

 «Барномаи давлатӣ оид ба таъминоти баробарҳуқуқӣ ва имкониятҳо барои 

мардону занон барои солҳои 2001-2010», Тағйиру иловаҳо ба Барномаи давлатии 

«Дастрасии занҳои қишлоқ ба замин» (2004) 

 Қонуни ҶТ «Оид ба кафолатҳои давлатии баробарҳуқуқии мардону занон ва 

имкониятҳои баробарии амалисозии онҳо» (2005 с.) 
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 «Стратегияи Миллии фаъолкунии занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои  

2011-2020 » (2010 с.) 

Мушкилиҳои баробарии гендерӣ дар ҶТ  

 Нокифоя дарк намудани ҷамъият зарурияти баробарии гендерӣ ва малисозии 

сиёсати гендерӣ;  

 Доштани муқаррароти анъанавӣ доир ба нақш ва макони занон дар ҷомеа;  

 Нопурра будани маҳзани қонунгузорӣ;  

 Баробарии расмӣ будани мардону занон;  

 Монеаҳо барои занон дар амалисозии ҳуқуқҳои онҳо дар соҳаи меҳнат, 

иқтисодиёт, маданият, сиёсат ва ғ. боқӣ мемонад.  

Мушкилиҳои баробарии гендерӣ дар соҳаи идоракунии захираҳои обӣ  

 Сарқонуни ҶТ баробарҳуқуқии ҳамаҷонибаи мардону занонро кафолат медиҳад, 

аммо дар матни нобаробарии вуҷуддошта чораҳои махсус барои амалисозии ин 

ҳуқуқҳо дар ҳаёт дар бахшҳои гуногун зарур аст, аз ҷумла дастрасӣ ба оби 

ошомиданӣ ва санитария, ки ба занон ва нақши онҳо дар ҷомеа таъсири махсус  

мерасонад.  

 Сифат ва дастрасӣ ба об барои саломат будани аҳолӣ ва мубориза бо камбизоатӣ 

зарур аст.  

 Аҳолии қишлоқзаминҳо асосан барои воситаҳои оби нӯшокӣ оби ҳавзҳои кушода 

ва шабакаҳои обёриро истифода мебаранд. Ба ин тариқ, 80% аҳолии қишлоқҳо 

амалан ба оби нӯшокии тоза дастрасӣ надоранд.  

 Хусусан бо мушкилии дастрасӣ ба об, махсусан оби ошомиданӣ духтарону занон 

дучор мешаванд, чунки онҳо асосан дар оилаҳои худ бо хоҷагии хонагӣ, тайёр 

намудани хӯрок, ҷомашӯӣ ва ғ. машғуланд.  

Занон ва идоракунии захираҳои обӣ дар хоҷагии қишлоқ  

Занон яке аз иштирокчиёни ҳавасманд оид ба идоракунии захираҳои обӣ дар хоҷагии 

қишлоқ мебошанд – онҳо нақши муҳимро дар ҳифз ва самаранок истифода бурдани захираҳои 

обӣ ва заминӣ, ҷамъи ҷоришавии дарё ва идоракунии захираҳои ҳавзаи обпарторо мебозанд  

Вобаста ба баҳогузории Ташкилоти озуқаворӣ ва хоҷагии қишлоқ (ФАО), 925 миллион 

нафар одамон дар ҷаҳон аз гуруснагӣ танқисӣ мекашанд,  аммо ба соли 2050 истеҳсоли 

озуқавориро бояд ба 70% зиёд намуд, то ин ки аҳолиро таъмин кард, ки 9 миллиард нафар 

одамро дар бар мегирад. Аз 1,5 миллиард гектар заминҳои дар ҷаҳон буда, заминҳои 

обёришавандаи он танҳо 277 миллион гектарро ташкил медиҳад, боқимонда 82 % ба заминҳои 

обёринашаванда мансуб аст. Занон чӣ дар заминдории обёришаванда ва чӣ дар заминҳои 
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обёринашаванда нақши муҳимро мебозанд, ки аксаран се дар ҳиссаи озуқавории кишварҳои 

тараққикарда бисертар занон ҷалб ҳастанд, на ин ки мардон. Мувофиқи баҳогузориҳои ниҳоии 

ФАО занон ба ҳисоби миёна 43 % қувваи кории хоҷагии қишлоқ дар кишварҳои рушдёфтаро 

дар бар мегирад, лекин ба сиёсати обистифодабарӣ дар соҳаи хоҷагии қишлоқ нигоҳ накарда, 

чун пешина мардон фермерон ҳисобида мешавад, ки ин нақши занонро дар идоракунии 

захираҳои обӣ паст мекунад.  

Як мавриди муҳим вуҷуд дорад, ки тадбирҳои имрӯз татбиқшаванда ё барои оянда 

тавсияшавандаи амалисозии принсипҳои ИҲЗО-ро муттаҳид менамояд. Ин сарфакории 

ҳамаҷонибаи об ва муносибати эҳтиёткорона бо он аст. Ин ҷо як омили хеле муҳим, яъне 

омили инсониро ҷиддӣ баррасӣ кардаем. Обро метавон ва бояд на танҳо бо роҳи 

ҳавасмандсозии иқтисодии истифодабарандагони об, балки бо роҳи интенсификатсияи омили 

инсонӣ, яъне ба воситаи бозсозии шуури ҷамъиятӣ нисбат ба об, бо роҳи барҳам додани вартаи 

ташаккулёфтаи байни “аз они ман” ва “аз они мо” ё “давлатӣ” сарфаҷӯӣ кард. Ба ин мақсад 

тавассути ба шуури одамон, махсусан насли наврас, ҷорӣ намудани чунин мафҳумҳое мисли 

“об – бузургтарин неъмат ва ҳамзамон бузургтарин арзиши ба мо ҳадяшуда аст”, “инсон, мисли 

об, як ҷузъи табиат аст, аз ин рӯ, наметавонад на бар табиат ва на бар об ҳукмфармо бошад” 

метавон муваффақ шуд. Эҳё кардани муносибати пурҳаяҷони гузаштагони мо нисбат ба об – 

олуда кардани об гуноҳи азим аст, об рӯшноист, об зиндагист! Вале бо шиорҳову даъватҳо ин 

ҷо ба пайомади кам метавон комёб шуд. Шуури ҷамъиятиро ба самти зарурӣ танҳо бар асоси 

таълими бомақсад, маҷмӯӣ ва исроркорона бар асоси донишҳои ҷамъшуда дар бораи об, 

таҷрибаи андӯхтаи аҷдодону муосирони мо оид ба истифодаи об метавон тағйир дод, вале 

иштибоҳҳои беандеша ва хатокориҳои роҳдодаи наслҳои гузаштаро нисбат ба об ва дар 

маҷмӯъ, нисбат ба табиат набояд фаромӯш кард [2]. 

Дар ҳоли ҳозир, дар низоми таҳсилоти аксарияти кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Қафқоз 

вобастагии қавӣ аз барномаҳое мушоҳида мешавад, ки ҳанӯз дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ 

таҳия ва татбиқ мешуданд. Вале дар кишварҳои алоҳида аллакай беҳсозии муайяни 

барномаҳои таҳсилоти умумӣ ҷараён дорад. 

Дар самти дастгирии талошҳои зикршудаи ислоҳоти барномаҳои таҳсилоти умумӣ, 

Шарикии глобалии об барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Қафқоз якҷоя бо Маркази илмӣ-

тадқиқотии (МИТ) Комиссияи ҳамоҳангсозии байнидавлатии хоҷагии оби Осиёи Марказӣ 

(КҲБО) ва Маркази минтақавии экологии Осиёи Марказӣ (ММЭОМ) ташаббуси мусоидат 

намудан ба воридсозии масъалаҳои об ва муҳити зистро ба барномаҳои таълимӣ пешниҳод 

менамояд. Мақсади ташаббуси мазкур – таъмин намудани мусоидати илмӣ-методӣ ва кумак ба 

мутахассисони таҳсилоти умумӣ ва зершуъбаҳои илмӣ-методӣ дар маҳалҳо оид ба масъалаҳои 

такмил додани барномаҳои таҳсилоти умумӣ аз рӯи як қатор фанҳои мактабӣ (таърих, 

ҷуғрофия, кимиё, асосҳои донишҳои иқтисодӣ, донишҳои ҳуқуқӣ) бо мақсади дар хонандагон 

ҳангоми хатми мактаб тавлид намудани донишҳои устувор дар бораи масъалаҳои об мебошад, 

ки ба ташаккули муносибати огоҳона ва эҳтиёткорона нисбат ба об дар зеҳни онҳо мусоидат 

менамоянд [2]. 

Дар самти талош ба сӯи технологияҳои бештар пешқадам ва чорасозиҳои дар маҳал 

озмоиш ва мутобиқшуда ИҲЗО ҳамгиросозии илму истеҳсолотро тақозо менамояд. Тақвият 
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додани робитаи байни таълим, тадқиқоти амалӣ ва таҷрибаҳои пешқадам дар минтақа ва 

саросари олам тавассути таҷрибаомӯзиҳо, даъвати лексияхонҳои байналмилалӣ, тренингҳои 

муштараки минтақавӣ ва байналмилалӣ ва андӯхтани сабақ аз лоиҳаҳои пешбурди таҷрибаҳои 

пешқадам ва ба шароитҳои маҳаллӣ мутобиқшуда зарур аст. Баланд бардоштани зарфият бояд 

бо истифода аз натиҷаҳои тадқиқот ва озмоишҳои саҳроӣ сурат гирад [13].  

Татбиқи вазифаи мазкур иштироки доимии институтҳои илмӣ-тадқиқотӣ, донишгоҳҳо, 

доираҳои илмӣ ва кулли ҷомеаи илмиро дар раванди амалисозии ИҲЗО низ тақозо  менамояд; 

ва ба таври мувозӣ, баланд бардоштани зарфияти худ оид ба ИҲЗО тавассути фаъолияти 

муштарак бо таҷрибаомӯзон зарур мебошад. Ба масъалаҳои рушди навъҳои ба хушкӣ тобовари 

зироатҳои кишоварзӣ, арзёбии захираҳои об, идоракунии хавфҳое (рискҳое), ки бо кишоварзӣ 

алоқаманданд, инчунин таъсири бахши ноустувории об ба рушди кишоварзӣ таваҷҷуҳи махсус 

бояд зоҳир кард. 

Таҷрибаи минтақавии табодули донишҳо, навовариҳо ва шарикӣ 

Қатъиян муҳим аст, ки созмонҳои гуногуни хоҷагии об, институтҳои милливу минтақавӣ 

оид ба идоракунии захираҳои об, муассисаҳои таълимиву илмӣ, агентиҳои рушд ва созмонҳои 

байналмилалӣ бо мақсади эҷоди имкониятҳои таълим ва расонидани кумак ба тавлид ва 

азхудкунии донишҳо, маҳоратҳо ва мавқеъҳои нав шарикона кор кунанд. Маҷмӯи васеи 

платформаҳои табодули донишҳову навовариҳо бояд дастрас ва инкишофёфта бошад. 

Бо мақсади мусоидат намудан ба ҳамкории осоишта дар соҳаи обҳои фаросарҳадӣ ва 

дарёфти ҳамраъйӣ оид ба масъалаҳои об рушди зарфият ва маориф низ метавонад ба пешбурд 

ва эҷоди шароитҳо барои робита ва муколамаи интерактивии миёни намояндагони 

ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ ёрӣ расонад. Лоиҳаҳо ва семинарҳои таълимии муштараки 

минтақавӣ барои муоширати ғайрирасмӣ ва таълими муштарак имкониятҳои олиро эҷод 

менамоянд. Тавассути дастгирӣ намудани мутахассисони ҷавон дар хатми магистратура ва 

докторантура оид ба ИЗҲО дар хориҷ кишварҳо низ бояд ба пешвоёни оянда дар соҳаи 

захираҳои об маблағгузорӣ кунанд. Як қатор мутахассисони ҷавон аллакай таҳсили худро дар 

донишгоҳҳои Олмон, Ҳолланд (UNESCO-IHE), Британияи Кабир (Донишгоҳи Дандӣ) ва 

кишварҳои дигар хатм кардаанд. Мутаассифона, донишгоҳҳои маҳаллӣ дар минтақа ҳанӯз 

омода нестанд, ки ин талаботро қонеъ намоянд, вале баъзе қадамҳо дар ин самт аллакай пеш 

гузошта шудаанд. 

Таҷрибаи Осиёи Марказӣ нишон медиҳад, ки рушди зарфияти ИҲЗО раванди оҳиста буда, 

бояд бо тақозои маҳаллӣ қайду шарт ва мунтазам дастгирӣ шавад. Ин уҳдадориҳои 

дарозмуддат ва роҳбарияти нерӯмандро тақозо менамояд, ки метавонад ба катализатори 

тағйирот табдил ёбад. Имрӯз эътироф шудааст, ки роҳбариятро шахсони воқеӣ метавонанд дар 

ҳамаи сатҳҳо амалӣ намоянд (Линклаен Арриенс ва Вен де Монталво, 2013). Дар минтақа бояд 

ҳамаи корҳои имконпазир анҷом дода шаванд, то захираи бузургтарин – сармояи инсонӣ пурра 

истифода шавад [13]. 

Шабакаи Шарикии глобалии об барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Қафқоз, бо 

саҳмгузории Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид (Шабакаи байналмилалӣ оид ба 
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баланд бардоштани зарфият дар масъалаҳои ИҲЗО) ҷиҳати паҳнсозии донишҳои ИЗҲО дар 

минтақа нақши фавқулодда самаранок мебозад. 

6.6. Намунаи банақшагирии ҳавзавии Сирдарё  

Сирдарё яке аз дарёҳои асосии Осиёи Марказӣ дар ҳудуди Тоҷикистон буда, 105 км тӯл 

мекашад. Дар ҳудуди ҳавзаи Сирдарё кишварҳои соҳибистиқлоли Осиёи Марказӣ ҷойгир 

шудаанд: Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон. Дарозии Сирдарё аз макони якҷояшавии дарёи Норин ва Қарадарё то Баҳри 

Арал 2.337 километр ва якҷоя бо дарёи Норин 2.790 км ва майдони ҳавза 150.100 км2-ро 

ташкил медиҳад [16]. 

 

Расми 7.  Ҳавзаи Сирдарё ва қисми дар Тоҷикистон ҷойгиршудаи он 

Ҳоло аҳолии қисми тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё 2,13 миллион нафар (аҳолии вилояти 

Суғд 2,51 миллион нафар) ва масоҳати умумии 12.657 км²-ро ташкил медиҳад (9 % аз ҳудуди 

умумии тамоми ҳавзаи Сирдарё). 

Хусусиятҳои гидрологии қисми тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё ба таври кофӣ мураккаб 

аст, аз ҷумла бо сабаби шабакаҳои аз меъёр зиёди обёрие, ки дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ 

сохта шудаанд. Сохтмони тарҳҳои бузурги обёрӣ ва обанборҳо ба андозаи назаррас шакли 

шароитҳои гидрологиро тағйир дода, маҷрои дарёҳоро иваз ва чанд зерҳавзаро дар 

поёнобҳои онҳо бо ҳам муттаҳид намудааст. Қисми тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё аз нигоҳи 

гидрологӣ ба қисмҳо тақсим шудааст ва аз бисту ду зерҳавза иборат аст. Танҳо панҷ зерҳавза 

пурра дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгир шудаанд, дар ҳоле, ки ҳабдаҳ зерҳавзаи боқимонда 

зерҳавзаҳои фаросарҳадии дорои ҳудудҳои бузург буда, дар Ӯзбекистон ва Қирғизистон ҷой 

гирифтаанд. Ба сифати мисол, канали Фарғонаи Шимолӣ (зерҳавзаҳои шимолӣ-шарқии 

минтақаи захираҳои обии Ашт-Сирдарё) ва Канали калони Фарғонаро дар ҷануб метавон 

номбар кард, ки дарёи Исфара ва Хоҷабоқирғонро бо ҳам мепайвандад [16]. 

Қисми тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё яке аз чаҳор ҳавзаи миллии дарё мебошад, ки дар 

чорчӯбаи амалисозии Барномаи ислоҳоти бахши оби Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда, 

аз ҷониби Ҳукумати ҶТ моҳи декабри соли 2015, таҳти №791 тасдиқ шудааст. Он дар шимоли 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой гирифтааст ва бо хати сарҳадии Тоҷикистон бо Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон маҳдуд мешавад. Дар қаламрави Тоҷикистон хати 
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сарҳадии ҳавзаи Сирдарё аз минтақаҳои обҷамъкунии силсилакӯҳи Туркистон ва сарҳадҳои 

ҷанубӣ аз ноҳияҳои Шаҳристон ва Деваштич (ҳудуди гидрологӣ бо ҳавзаи Зарафшон), 

қисмҳои дигари марзҳои ҳавза аз сарҳади давлатӣ бо Ӯзбекистон ва Қирғизистон 

мегузаранд. 

Мутобиқи Барномаи ислоҳоти бахши об ҳавзаи Сирдарё, ҳамчун воҳиди идоракунии 

захираҳои об, зерҳавзаи Зарафшонро дар бар мегирад, сарфи назар аз далеле, ки зерҳавзаи 

гидрографии дарёи Зарафшон як қисми ҳавзаи Амударё мебошад. Қисми тоҷикистонии 

ҳавзаи Сирдарё бо дарназардошти зерҳавзаи Зарафшон ҳавзаи ягонаеро дар бар мегирад, 

ки масоҳати он бо масоҳати ҳудуди маъмурии вилояти Суғд баробар аст. Дигар ҳавзаҳои 

дарёи Тоҷикистон ба ҳудудҳои маъмурӣ ворид намешаванд. 

Муҳимтарин объекти гидрологии Сирдарё дар қаламрави Тоҷикистон обанбори “Баҳри 

Тоҷик” (собиқ Қайроққум) аст, ки дар самти танзими ҷоришавӣ, аз ҷумла бо мақсади обёрӣ 

барои кишварҳои наздисоҳилии Қирғизистон ва Ӯзбекистон (самти болооб), Ӯзбекистон ва 

Қазоқистон (самти поёноб), аҳамияти минтақавӣ дорад. 

Сирдарё аз Қирғизистон сарчашма гирифта, бо муттаҳидшавии ду шохоби асосии 

дарёҳои Норин ва Қарадарё ба вуҷуд меояд. Дарё ба Баҳри Арал мерезад. 

Қисми тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё ба 7 минтақаи захираҳои об тақсим шудааст  [16]: 

 Ашт-Сирдарё: зерҳавзаҳои Пунуксой, Понғозсой, Мулломирсой 

 Сомғор-Мирзоравот: зерҳавзаҳои Қаромазорсой, Сайҳунсой, Уткансой 

 Мастчоҳ-Сирдарё: зерҳавзаҳои Равотсой, Чолатсой, Такелисой 

 Зафаробод-Сирдарё: зерҳавзаҳои Шаҳристонсойи Поён, Калонсойи Поён 

(Каттасой) 

 Истаравшан: зерҳавзаҳои Шаҳристонсойи Боло, Калонсойи Боло (Каттасой), 

Ширинсой 

 Хоҷабоқирғон-Исфана-Оқсой: зерҳавзаҳои Оқсӯсой, Исфанасой, Томчисой, 

Хоҷабоқирғонсой, Аркасой 
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 Исфара: зерҳавзаҳои Конибодом, Исфара, Сох. 

 

Расми 8. Минтақаҳои захираҳои об 

Нақшаи оби қисми тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё барои солҳои 2020-2025 бо дастгирии 

Лоиҳаи миллӣ оид ба идоракунии захираҳои об таҳия шудааст, ки аз ҷониби Дафтари 

Швейтсария оид ба рушд ва ҳамкорӣ, дар чорчӯбаи Барномаи ислоҳоти бахши об барои 

солҳои 2016-2025 маблағгузорӣ шуда, аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон моҳи 

декабри соли 2015 тасдиқ шудааст. Мутобиқи методологияе, ки Лоиҳаи миллӣ оид ба 

идоракунии захираҳои об таҳия кардааст ва аз ҷониби Вазорати энергетика ва захираҳои об 

ба сифати дастурамали таҳия кардани нақшаҳои ҳавзавӣ дар ҳамаи ҳавзаҳои дарёҳои 

Тоҷикистон тасдиқ шудааст, дар ҷараёни банақшагирии ҳавза рӯйкарди даҳқадамӣ ба кор 

рафтааст. 

Нақшаи оби қисми тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё барои солҳои 2020-2025 – натиҷаи 

кори муштараки ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор ва истифодабарандагони ҳавза, бо ҷалби 

коршиносони миллӣ ва Гурӯҳи кории Созмони ояндаи ҳавзавии дарё мебошад, ки аъзоёни 

доимии Муколамаи ҳавзаи Сирдарё дар Тоҷикистон ҳастанд. Муколамаи ҳавзаи Сирдарё 

уҳдадориҳоеро иҷро менамояд, ки барои Шӯрои ояндаи ҳавзавии дарё пешбинӣ шудаанд. 

Маъмурияти маҳаллӣ, ҷонибҳои манфиатдор, аз ҷумла аҳолии ҳавза, дар бораи Нақшаи оби 

ҳавза огоҳ карда ва машварат дода шудаанд ва андешаҳову тавзеҳоти онҳо ба нусхаи ниҳоӣ 

ворид карда хоҳанд шуд [16].  
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Дар маҷмӯъ, Нақшаи оби ҳавза нақшаи тавозуншудаи истифодаи захираҳои дастраси об, 

бо дарназардошти талабот ба об ҷиҳати рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҳавза, ҳамзамон ҳифзи 

шароити хуби муҳити атроф мебошад. Ин нақшаи дарозмуддати стратегист, ки мақсаду 

вазифаҳоро муайян менамояд ва зарур аст, ки онҳо амалӣ шаванд, то дидгоҳи ҳавза то соли 

2030 ба воқеият таҷассум ёбад. Ҳамзамон — ин Нақшаи миёнамуддати амалҳоест, ки бояд 

дар давраи панҷсолаи барнома барои солҳои 2020-2025 ва 2025-2030 амалӣ шаванд то 

мақсаду вазифаҳои таъйиншудаи ҳавза ба даст оянд. 

Нақшаи қабулшудаи оби қисми тоҷикистонии ҳавзаи Сирдарё барои Созмони ояндаи 

ҳавзавии дарё ҷиҳати ҳамоҳангсозии амалҳои вобаста ба истифода, муҳофизат ва рушди 

захираҳои оби ҳавза миёни ҳамаи истифодабарандагони об ба абзоре табдил меёбад. Ин 

ҳатто дар шароити афзоиши аҳолӣ, сенарияҳои тағйирёбии иқлим таъмин шуда, вазъи хуби 

экологии ҳавзаро ҳифз менамояд. 
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7. ХУЛОСА 

Низоми муосири ҷамъоварӣ ва коркарди маълумот оид ба идоракунӣ ва истифодаи 

захираҳои об дар Тоҷикистон куҳна шудааст ва наметавонад идоракунии самараноки 

инфрасохтори мавҷудаи обро таъмин намояд. Созмонҳои гуногун бо ҷамъоварӣ, коркард ва 

паҳнсозии маълумоти мазкур машғуланд ва дар натиҷа, таҳия намудани манзараи умумии 

истифода ва ҳифзи захираҳои об, иҷро кардани нақша дар сатҳҳои гуногун: сатҳи ҳавзаи 

дарёҳо, сатҳи вилоятҳо ва сатҳи миллӣ мушкил аст.  

Барои ҷамъоварӣ кардани маълумоти боэътимод, пеш аз ҳама, барқарор намудани 

низоми мониторинги миқдор ва сифати об, яъне бо таҷҳизоти муосири баландмаҳсул ва 

радиорақамӣ барқарор кардани шабакаи дидбонгоҳҳои гидрологӣ дар инфрасохтори 

обёриву заҳкашӣ зарур аст. 

Маълумоте, ки ҷамъоварӣ мешавад, бояд бо каналҳои интернетӣ мутобиқи 

низомномаи муқарраршуда дастрас бошад. Барои ин ҳадаф, бунёд кардани шабакаи 

иттилоотӣ дар сатҳи зерҳавзаҳо ва ҳавзаҳои дарёҳо, инчунин дар сатҳи миллии Вазорати 

энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст.  

Барои эҷод кардани системаи иттилоотӣ-идоракунӣ татбиқи амалҳои зерин зарур аст: 

1. Таҳия намудани Стратегияи миллии системаи иттилоотӣ-идоракунии ИҲЗО-

Тоҷикистон; 

2. Муосирсозии дидбонгоҳҳои гидрологии мавҷуда ва ҳар ҷое зарур аст, сохтани 

дидбонгоҳҳои гидрологии нав барои такмил додани низоми мониторинги миқдор 

ва сифати об; 

3. Таҳия кардани нармафзор барои тарҳрезии системаи иттилоотӣ-идоракунии ИҲЗО-

Тоҷикистон; 

4. Бо таҷҳизоти компютерӣ ва дастрасӣ ба интернет таъмин намудани ҳамаи нуқтаҳои 

зарурии шабакаи иттилоотӣ. 

5. Баргузор намудани таълими кормандони дахлдор барои истифода ва идоракунии 

самараноки системаи миллии иттилоотӣ-идоракунии ИҲЗО-Тоҷикистон. 

Гузариш ба ИҲЗО дар Тоҷикистон ҳамчун раванди тӯлонии мукаммалсозии идоракунии 

захираҳои об баррасӣ мешавад. Возеҳ аст, ки ИҲЗО натиҷаи ҳамоҳангсозии соҳаҳои 

ҳамгирошудаи иқтисодиёт оид ба масъалаҳои беҳсозии истифодаи захираҳои об бо мақсади 

фароҳам овардани манфиати бештар ба иқтисодӣ миллӣ мебошад. Тоҷикистон танҳо дар 

марҳилаи ибтидоии раванди мазкур қарор дорад ва дар марҳилаи оянда, танҳо 

муносибатҳои бозорӣ дар иқтисод нерӯи ҳаракатдиҳандаи ҷорисозии унсурҳои бармаҳали 

ИҲЗО дар кишвар мебошанд. Бо инкишоф ва ҳамгиросозии дигар соҳаҳои иқтисодиёт 

талабот ба ҷорисозии комиларзиши ИҲЗО дар кишвар афзоиш хоҳад ёфт. 

Дар натиҷаи гузариш ба ИҲЗО, ки бар принсипҳои дар нашрияи мазкур тавсифшуда 

асос меёбад ва бо дарназардошти андешидани тадбирҳои ташкилӣ, техникӣ ва тадбирҳои 

дигар, инчунин бо шарти таъмини ҳаҷми кофии сармоягузорӣ, дар кишварҳои минтақа оид 

ба ислоҳоти системаи идоракунии захираҳои об натиҷаҳои амалӣ метавонанд ба даст оянд. 
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Натиҷаҳои асоситарин: 

 муваффақ шудан ба таъминоти устувори об; тақсимоти баробар ва одилонаи 

захираҳои об дар зерҳавзаҳо ва каналҳои дорои тамоми тартиб бо коҳиши назарраси 

талафоти ғайриистеҳсолии об дар системаи тақсимоти об; 

 ҷорисозии принсипҳои демократии идоракунии захираҳои об бо роҳи ба мудирияти 

он ҷалб намудани намояндагони ҳамаи ҷонибҳову соҳаҳое, ки ба истифодаи 

захираҳои об манфиатдоранд, аз ҷониби онҳо тадриҷан интиқол додани роҳбарият 

ба зинаҳои поёнии зинанизоми об ва иштироки фаъоли онҳо ва давлат бар асоси 

шарикӣ дар нигоҳдорӣ ва рушди системаҳо;  

 ҳал кардани як қисми масъалаҳои иҷтимоие, ки бо таъмини одилона, баробар ва 

устувори об ба аҳолӣ ва дар навбати аввал, оби ошомиданӣ, алоқаманданд;  

 ҳал кардани масъалаҳои экологие, ки бо фаъолияти хоҷагидории об, аз ҷумла вазъи 

мелиоративии заминҳо алоқаманданд;  

 ҳамчун мақсади ниҳоӣ, баланд бардоштани маҳсулнокӣ ва бо истифодаи захираҳои 

обу замин. 

 баргузор намудани машғулиятҳо, семинарҳо ва тренингҳои мавзӯӣ бо дастгирии 

Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон ва созмонҳои 

байналмилалӣ. 

 ташкил намудани конфронсҳои милливу минтақавӣ оид ба масъалаҳои об. 

 нашр кардани брошураҳо ва дигар маводҳои чопӣ.  

 расонидани кумаки зарурии техникӣ дар баргузории тадқиқоти бомақсад оид ба 

ИҲЗО аз ҷониби донорҳову вазоратҳои манфиатдор. 

Барои ҷорисозии ИҲЗО зарур аст:  

 Сарфи назар аз қабули қарори сиёсӣ, раванди таъсисдиҳии Ассосиатсияи 

истифодабарандагони об, Федератсияҳои Ассосиатсияи истифодабарандагони об, 

тақвият додани зарфияти онҳо, ҳалли маҷмӯии масъалаҳои қарзҳои ҷамъшуда, 

мукаммалсозии баҳисобгирии об, системаи таърифабандӣ, ҳамоҳангсозӣ ва эҷоди 

механизмҳои татбиқ намудани муқаррароти Қонун дар бораи Ассосиатсияи 

истифодабарандагони об, Кодексҳои об, андоз ва гумрук ва ғайра метавонад идома 

ёбад, чунки ин барои пешбурди ИҲЗО аҳамияти якумдараҷа дорад, ки дар он 

рӯйкарди ҳавзавӣ бо мурури замон бар методи идоракунии маъмурӣ-ҳудудӣ 

афзалият хоҳад ёфт ва уҳдадориҳои сиёсиву хоҷагидорӣ дар истифодаи об дақиқу 

возеҳ муайян карда хоҳанд шуд. 

 Дар сатҳи миллӣ масъалаҳои пешбурди ИҲЗО-ро дар чорчӯбаи Шӯрои амалкунандаи 

ҳамоҳангсозии назди Ҳукумати ҶТ оид ба масъалаҳои обу энергетика ва дар сатҳи 

минтақавӣ бошад, дар чорчӯбаи Хазинаи байналмилалии наҷоти Арал, Комиссияи 

байналмилалии он оид ба рушди устувор ва Комиссияи ҳамоҳангсозии 

байнидавлатии хоҷагии об (КҲБО) оқилона аст.   

 Барои таъмин намудани рӯйкарди ҳамгирошуда ва ҳамоҳангсозии фаъолияти 

ҷонибҳои манфиатдор дар бахши об, дастгирии донорӣ ва буҷетии фаъолияти 

дастгоҳи кории Шӯрои амалкунандаи ҳамоҳангсозии назди Ҳукумати ҶТ оид ба 
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масъалаҳои обу энергетика, ки бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 2 декабри соли 2009 таҳти 

№ 660 тасдиқ шудааст, ба мақсад мувофиқ аст.  

 Ҷиҳати расонидани кумаки иҷтимоӣ барои пешбурди ИҲЗО барномаҳои махсуси 

таълимии дорои механизмҳои ҳавасмандӣ, сафарбарсозии ҷомеа, таълими муносиб 

ва воқифгардонии бомақсаде заруранд, ки ба табақаҳои гуногуни аҳолӣ мутобиқ 

карда шудаанд.  

 Дар шароитҳои мавҷудаи принсипи маъмурӣ-ҳудудии идоракунии захираҳои об 

ҷорисозии воқеии ИҲЗО дар контексти азнавташкилдиҳии сохтори умумии 

идоракунии давлатӣ, вале на аз ҳисоби тағйирдиҳии ҳудуди ноҳияҳову вилоятҳои 

маъмурӣ, ба воситаи эҷоди сохторҳои алоҳида дар ҳудуди ҳавзаҳои гидрографии 

дарё ва иҷрои қонунгузории мавҷуда имконпазир аст. 

 Дар ҳавзаҳои фаросарҳадии об ҷорисозии ИҲЗО омодагӣ ва имзо кардани 

созишномаҳову ташкили комиссияҳои байнидавлатии дорои ваколатҳои муносибро 

тақозо менамояд. Аз рӯи механизмҳои молиявӣ-иқтисодӣ.  

 Бо сатҳи пасти пардохти ҳаққи хидматрасониҳо дар хоҷагии об ва энергетика (20-60%) 

ҷорисозии ИҲЗО мушкилсоз аст. Барои пешгӯии 100-дарсадии сатҳи пардохти ҳаққи 

хидматрасониҳои об ва нерӯи барқ арзёбии воқеии қобилияти пардохти 

истифодабарандагон ва асосдорсозии иқтисодии таърифаҳои муносиб зарур аст. 

Танзими давлатиро, ки қонунгузории амалкунанда бо таъмини имтиёзҳо, 

кумакпулиҳо ва ғайра пешбинӣ кардаанд, бо фарқияти зиёд метавон амалӣ кард. 

 Механизмҳои возеҳи ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва молиявӣ-иқтисодии ҳалли масъалаҳои об ва 

масъалаҳои бо он алоқаманди энергетикӣ, экологӣ ва масъалаҳои дигар дар сатҳҳои 

миллӣ ва минтақавӣ заруранд. Таҳия ва имзо кардани санади нави ҳамаҷонибаи 

байнидавлатӣ метавонад дар самти муваффақ шудан ба мақсадҳои мазкур мусоидат 

намояд. Хазинаи байналмилалии наҷоти Арал метавонад ба чунин раванд ҳусни оғоз 

бахшад, чунки ин ягона созмони минтақавиест, ки дар он ҳамаи панҷ кишвари Осиёи 

Марказӣ фаъолияти муштарак доранд. 

 Барои барқарорсозии системаҳои обёрӣ, баланд бардоштани сатҳи дастрасии аҳолии 

Тоҷикистон ба оби тозаи ошомиданӣ, тартиб додани лоиҳаҳои сармоягузории 

асосдоршуда ва ҷолиб барои донорҳо, инчунин эҷоди механизмҳои муносиби 

ҳамоҳангсозии агентиҳои миллӣ ва донорҳои байналмилалӣ тақозо мешавад.  

 Барои таъмин намудани таҳкурсии ҳуқуқии ислоҳоти дарпешистода, танзими 

ҳуқуқҳои моликият, беҳсозии системаи монииторинги об ва тағйироти иқлим, 

инчунин ҳамоҳангсозии тартиботи банақшагирӣ ва амалисозии фаъолият дар бахши 

кулли хоҷагии об мукаммалсозии қонунгузорӣ зарур аст. Мувофиқи ҳисобҳои пешакӣ, 

аз 78 ҳолати мавҷуда ва таҳаввулоти баъдӣ, ба тақрибан 100 санади гуногун тағйироту 

иловаҳо ворид кардан зарур аст.  

 Самтҳои асосии мукаммалсозии танзими меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар соҳаи обҳои зеризаминӣ 

масъалаҳои ҳуқуқи моликият, сифати обҳо, назорат ва ҳифзи онҳо, мониторинг, таҳия 

намудани феҳристи хоҷагиҳои об ва ноҳиябандӣ, ҳамчун кандании муфид эътироф 

намудани обҳои зеризаминӣ ва дар маҷмӯъ, ҳамоҳангсозии Кодекси об ва Қонун 

“Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ” мебошанд.  
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 Татбиқи қонунгузории вобаста ба сифати обҳо дар муқоиса бо идоракунии хароҷоти 

об раванди мураккабтар мебошад. Ҳамкории муштараки дуҷониба дар самти 

ҳамоҳангсозии қонунгузорӣ оид ба сифати обҳо дар маҷмӯъ бо қонунгузории об, 

муқаррар кардани стандартҳои сифати об, таъмин намудани дастрасии онҳо тақозо 

мешавад. Стандартҳои беандоза қатъӣ метавонанд дар амалисозӣ фавқулодда 

гаронбаҳо бошанд ва қодиранд эътимодро ба қонунгузорӣ халалдор намоянд. Дар 

мавриди пешгирӣ ва бартараф кардани оқибатҳои офатҳои табиии об.  

 Хадамоти махсусгардонидашудаи масъули омӯзиш, пешгӯӣ, ноҳиябандӣ ва 

мониторинги таъсири зиёновари обҳоро тақвият додан зарур аст. Барои истифодаи 

фаъол ва бехатари ҳудудҳои кӯҳистонӣ ва дигар ҳудудҳои Тоҷикистон дараҷаи 

таҷҳизонидашуда будани хидматрасониҳои муносиб ва эътимоднокии амалҳоеро 

баланд бардоштан зарур аст, ки барои пешгирӣ кардан ё коҳиш додани таъсири 

зиёновари обҳо иҷро мешаванд. Дар маҷмӯъ, зарурати баррасӣ намудани масъалаи 

беҳсозии системаҳои давлатии пешгирӣ ва бартарафсозии ҳолатҳои фавқулодда ва 

дар ҳайати он зерсистемаи амалкунандаи мониторинги давлатии вазъи сарватҳои 

зеризаминӣ бо дарназардошти обҳои зеризаминӣ вуҷуд дорад. 

 ИҲЗО баробарҳуқуқии воқеии ҳамаи истифодабарандагони об, ҳамоҳангсозии 

бахшҳои иқтисодиёт, инчунин иштироки баҳрабардорандагон, шаффофият ва 

идоракунии даромадноки маҳаллиро таъмин менамояд. 

 Ҷорисозии ИҲЗО баргузории ислоҳотро дар ҳамаи марҳилаҳои банақшагирӣ ва 

идоракунии захираҳои об, таҳия кардани нақшаи умумии амал бо методҳои 

амалисозии тағйиротро тақозо менамояд. Дар ҳаёт татбиқ намудани стратегия 

ислоҳоти қонунгузории об ва созмонҳои хоҷагии обро талаб мекунад. Эҳтимол аст, ки 

ин раванд тӯлонӣ бошад ва бо тағйироти марҳила ба марҳила сурат гирад.  
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Маълумот дар бораи нашрия  
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захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чорчӯбаи барномаи “ИҲЗО: назария, амалия ва 
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