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МАРКАЗИ ОРХУСИИ ШАҲРИ ХОРУҒ 

Ҳамкории минтақавӣ миёни ВМКБ ва     

вилояти Бадахшони Афғонистон дар 

бахши ҳифзи муҳити зист 



ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗ 

 Маркази Орхусии шаҳри Хоруғ дар соли 2011 бо дастгирии 

маркази САҲА таъсис дода шуд ва ба фаъолият шурӯъ 

намуд 

 Ҳадафи асосии он: бо истифода аз тамоми воситахои 

иттилоотӣ таъмин намудани огоҳии аҳолӣ аз ҳолат ва 

проблемахои  экологӣ ва муҳити зист ба аҳоли иборат аст.  

 Барои расидан ба ин мақсааъол гардондд Маркази 

иттилоотиро  бо таҳҷизот таъмин намуд, 

 Булутени иттилоотии “Помирэко”ро таъсис дод 

 Сомонаи махсуси экологиро таъсис дод 

 Сессияхои иттилоотӣ, вохӯрихо, мизҳои мудаввар 

гузаронида мешаванд 

 Дар донишгоҳ ва макотиб волонтерҳои сабз 

    ба фаъолият омода намуд 

 



СЕМИНАРИ МИНТАҚАВӢ                

ДАР ШАҲРИ ХОРУҒ 

   Бо маслиҳати маркази милли Орхусӣ ва дастгирии САҲА Маркази 

Орхусии Хоруғ барои ба роҳ мондани ҳамкории минтақавӣ бо вилояти 

Бадахшони Афғонистон ва вилоят Уши ҶҚ чораҳо андешид. 

o Чораҳо дар доираи Комиссияи муштараки байни вилоятҳо. 

Муҳокимаи масъала дар Комиссия. 

o Зеркомиссияҳо дар бахши экология ва ҳифзи муҳити зист.  

Соли 2013 аввалин чорбаинии муштараки намояндагони ду Бадахшон 

дар ш.Хоруғ 

Масъала “Имкониятҳои рушди ҳамкории мақомоти давлатӣ ва ҷомеаи 

минтаҳаи Бадахшони Тоҷикистон ва Афғонистон оид ба таъмин 

намудани бехатарии экологӣ ва фаъолияти ҳифзи муҳити зист” 

Дар ин чорабини дар баробари дигар пешниҳодҳо аз ҷониби 

намояндагони Афғонистон таклиф шуд, ки дар ш.Хоруг Маркази 

минтақавии Орхусӣ барпо карда шавад, то  ки дар рустоҳои сарҳадии 

Афғонистон ба фаъолияти  соҳа тақвият бахшад. 

 

                   



ТАВСИЯҲОИ СЕМИНАРИ МИНТАҚАВӢ 

o Таҳияи барномаи соҳилмустаҳкамкуни дар ҳар ду 

тараф ва пешгири намудани шустани заминҳои корам 

o Истифодаи оби рудҳои кӯҳӣ барои азхудкунии 

заминҳо дар ҳар ду тараф 

o Барпо намудани сесия ва семинар, мизҳои мудаввар 

дар рустоҳои минтақаи сарҳадии ҶИА 

o Мусоидат намудан ба фарогирии толибилмони 

Афғонистон ба чорабиниҳои Маркази Орхусӣ.  

o Омӯхтани обҳои гарм ва шифобахши ҳар ду вилоят 

ва  роҳҳои истифодаи самараноки онҳо. 

o Омӯхтан, ҳимоя намудан ва коркарди гиёҳҳои доругӣ 
  

  

 



                

-         ЛАҲЗАҲОИ КОРИИ СЕМИНАР  



    МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАРКАЗИ                    

ВУЛУСВОЛИИ ИШКОШИМИ ҶИА 

  Мизи мудаввар дар доираи пруҷаи МО Хоруғ дар рустои 

марказии вулусволии Ишкошим   Султон Ишкошим барпо гардид 

Дар гузаронидани он роҳбарияти вулусволи, шахсан вулусволл ва 

шарволи , инчунин хадамоти бахши экологи фаъолона ширкат 

варзиданд 

Инчунин намояндагии AKF Афғонистон дар гузаронидани 

чорабини фаъолона иштирок намуд. 

Азбаски ин аввалин чорабини дар ин бахш буд, диққати сокинон 

ба он басе зиёд буд 
 

  

 

 



ИШТИРОКДОРОНИ МИЗИ МУДАВВАР 



 СЕССИЯИ ИТТИЛООТИ ДАР УРДӮГОҲИ «САОДАТ» 

 Моҳи сентябри соли 2014 дар шаҳри Хоруғ дар доираи пруҷаҳои Асс. 
«Милал Интер»   урдӯгоҳи муштараки ҷавонони  минтақаи Бадахшони 
Тоҷикистону Афғонистон баргузор гардид.  

Дар ин чорабинӣ 25  нафар ҷавонони афғон ва 20 нафар ҷавонони тоҷик 
иштирок намуданд. Дар таъмин намудани иштирокдорон ДОМ саҳми 
калон гузошт. 

Дар ин урдӯгоҳ ҷавонон на танҳо дам гирифтад, вале инчунин оиди 
ҳамкорӣ дар бахши тиҷорати наздисарҳадӣ, соҳаи кишоварзӣ, ҳифзи 
муҳити зист сӯҳбати мутахасисони кордонро шуниданд. 

Яке аз чорабиниҳои муҳим сессияи иттилооти буд, ки дар он дар бораи 
проблемаҳо ва имкониятҳои рушди ҳамкорӣ дар соҳаи экология в муҳити 
зист, бахусус истифодаи оқилонаи болооби дареи Панҷ ба иштирокдорон 
ахбороти васеъ пешниҳод гардид. 

Инчунин ба онҳо тавсия дода шуд, ки дар расонидани ахбороти экологӣ 
ба аҳоли дар рустоҳои худ фаъолона иштирок намоянд. 
  

     



  ЛАҲЗАҲО АЗ СЕССИЯИ 

ИТТИЛООТИ БО ҶАВОНОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

ШАРИКОНИ МАРКАЗИ ОРХУСИ ДАР ФАЪОЛИЯТИ МИИНТАҚАВӢ 

     
  Консулигарии Ҷумҳурии Исломии 

Афғонистон дар шаҳри Хоруғ. 

Консули Генерали ва кормандони 

Консулигарӣ дар аксарияти 

чорабиниҳои Марказ иштирок 

мекунанд. 

Консулигарӣ ба гузаронидани 

чорабинихо дар қаламрави 

Афғонистон мусоидат мекунад. 

Дар моҳи июл дар рафти сафари кори 

ба Бадахшон намояндагони Кумитаи 

ҳифзи муҳити зисти ҶТ ва 

намояндагони ҶИА бо роҳбарии 

корманди ВКХ ҶИА Шоҳвали Носир 

дар Маркази Орхусии Хоруғ сӯҳбати 

муфиде оиди ҳамкориҳо дар минтақа 

барпо намуданд.  
        



Ташаккур 

барои 

диққататон. 


