Ҳифзи табиати кӯҳҳои Осиёи Марказӣ
Ёддошт ва дастурамалҳо барои
таҳиягарон, татбиқкунандагон ва нозирони
ҷамъиятии лоиҳаҳои инфрасохторӣ
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Мураттибон умедворанд, ки иттиҳодияҳои ҷамъиятии экологӣ, гурӯҳҳои ташаббускори шаҳрвандон ва созмонҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ аз
маводи ин нашрия дар кори худ истифода мекунанд. Ҳамаи маълумотщо интихобӣ ва дар шакли соддакардашуда пешниҳод карда шудааст.
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Ба хотираи ёди мубораки

Сафаров
Нейматулло
Махмадуллоевич
1944-2021

22 августи соли 2021 Сафаров Нейматулло Маҳмадуллоевич, олими-биологи машҳури тоҷик,
доктори илмҳои биологӣ, ҳамоҳангсози Конвенсияи гуногунии биологӣ, роҳбари ботаҷриба ва
ходими шоистаи Тоҷикистон даргузаштанд. Ӯ шахси ростқавл, пурэнерҷӣ, ҷаззоб ва мутахассиси
барҷастаи соҳаи худ буд, ки 40 соли умри худро ба ҳифз ва омӯзиши олами ҳайвонот бахшидааст.
Таҳти роҳбарии ӯ, нақшаҳои муҳими экологии Тоҷикистон таҳия карда шуданд, аз ҷумла Маркази
миллии гуногунии биологӣ ва бехатарии биологӣ таъсис дода шуд, корҳои барҷаста дар самти
харитасозии захираҳои табиӣ ва минтақаҳои калидии гуногунии биологӣ иҷро гардиданд,
махзани маълумотҳои экологӣ таҳия карда шуд, шабакаи ҳудудҳои табиии муҳофизатшаванда
рушд кард, лоиҳаҳои бузурги байналмилалӣ оид ба гуногунии биологӣ ташаббускорӣ ва
амалӣ карда шуданд, ки ин ҳама баҳри нигоҳдории намудҳои нодири зери хатари нобудшавӣ
қарордоштаи олами ҳайвонот ва наботот саҳми босазои худро гузошт.
Сафаров Нейматулло дар Осиёи Миёна ва дар марказхои донишхои чахонӣ бо хамкасбон —
олимон, сиёсатмадорон, ходимони чамъиятӣ муносибатхои нек баркарор ва мустахкам намуд.
Саҳми илмию ҷамъиятии ӯ бо мо боқӣ мемонад ва аз ҷониби шогирдон, ҳамкорон ва наздиконаш
рушд хоҳад кард.
Хотираи шод ба олим. Кори ӯ давом ёфта истодааст.
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Истихроҷи маъдан ва табиат: мушкилоти асосӣ

Ларзиш
Партовҳо

Садо
Гардолудкунӣ

Тоза кардан ва буридани
ҷангалҳо

Ифлосшавӣ

Норозигии аҳолӣ

1

Истихроҷи маъдан:
таъсироти экологӣ ва оқибатҳо

Таркишҳо ва ларзиш

Харобшавӣ ва ифлосшавии чарогоҳҳо
2

Партовҳоин навъҳои холӣ ва партовҳо

Чанг ва садо аз техника

Партовҳо ба атмосфера, ихроҷи обҳои ифлос

Таъсири тағирёбии иқлим ва офатҳои табиӣ ба
бехатарии нигаҳдории партовҳо

Истихроҷи маъдан ва табиат: роҳҳои ҳалли масъала

Ҷалби ширкатҳо ба мониторинг ва чораҳои ҳифзи
олами ҳайвонот.

Мониторинги мунтазами экологӣ дар
мавзеъҳои саноатӣ.

Насби деворҳои майдони саноатӣ ва
пешгирии истифодабарии минтақаҳои табиии
муҳофизатшаванда.

Сарпарастии тадбирҳо ва лоиҳаҳои маҳаллӣ
оид ба омӯзиш ва ҳифзи намудҳо ва беҳтар
намудани вазъи экологӣ.

Баназаргирии фикри ахолии махаллӣ ва
пешниходоти ташкилотхои чамъиятӣ дар
бобати мухофизати табиат.

Баркароркунии (рекультивация) табиат баъди
ба охир расидани корҳои саноатӣ.
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Туризми оммавӣ ва табиат: мушкилоти асосӣ

Шикори
ғайриқонунӣ
Партовгоҳҳои
ҳалталаби партовҳо
Омили изтироб
Сӯхторҳои
ҷангал

Буриши ҷангалзорҳо

Ҷамъоварии
растаниҳои нодир
4

Партов

Туризми оммавӣ: таъсир ва оқибатҳои экологӣ

Хавфи сар задани сӯхтори ҷангалзорҳо.
Халадор кардани ҳифзи ғорҳо.

Шикори ғайриқонунии ҳайвоноти ваҳшӣ.
Ҷамъоварии беназорати
растаниҳои нодир.

MEGA
Tourism

Ҷамъшавии партовҳо ва ифлосиҳо дар
ҷойҳои фароғати оммавӣ.

Фишори аз ҳад зиёди сайёҳон ба боғҳои табиӣ ва
минтақаҳои истироҳатӣ.
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Туризми оммавӣ ва табиат: роҳҳои ҳалли он

Пешгирии истифодаи минтақаҳои табиӣ бо
ҳолати (режими) қатъии муҳофизат.

Истифодаи стандартҳои баланди экологӣ,
ҷамъоварии алоҳидаи партовҳо ва манбаъҳои
барқароршавандаи энергия дар марказҳои сайёҳӣ.
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Банақшагирии минтақаҳои сайёҳӣ бо назардошти
таъсири эҳтимолии онҳо ба намудҳои нодир ва
осебпазири ҳайвонот ва наботот.

Гузаронидани арзёбии экологӣ дар
минтақаҳои рушди сайёҳии оммавӣ.

Маҳдудиятҳо ва назорат аз болои
ҷамъоварии растаниҳои нодир аз ҷониби
сайёҳон ва сокинон.

Манъ кардани ҷангалзорҳои пурарзиш ва
маҳдудиятҳои рушди олами ҳайвонот бо
мақсади сайёҳӣ.

Инфрасохтори нақлиётию-энергетикӣ ва табиат:
мушкилоти асосӣ

Буриши ҷангалзорҳо
Монеаҳо барои ҳайвоноти
муҳоҷираткунанда
Омилҳои техникӣ
Тақсимоти
экосистемаҳо
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Роҳҳо: Таъсири экологӣ ва оқибатҳо

Дастрасӣ ба
чарогоҳҳо

Дастрасӣ ба
захираҳои
маъданӣ

Рушди роҳҳо аҳамияти бузурги иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дорад.
Онҳо дастрасии одамон ва ширкатҳоро ба захираҳои табиӣ
осон мекунанд.

Роҳҳои серҳаракати нақлиёт ба намудҳои муҳоҷираткунанда
таъсири манфӣ мерасонанд.
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Сохтмони роҳ метавонад ба намудҳои нодир ва
осебпазири растаниҳо ва ҳайвонот таъсир расонад.

Сохтмон ва зиёд намудани шабакаҳои роҳҳои оҳан ва гузаргоҳҳои
нақлиётӣ бе назардошти ҳисоби тадбирҳои экологӣ ба камшавии
макони зисти намудҳои муҳоҷираткунанда оварда мерасонад.

Арзёбии стратегии муҳити зист

Табиат то рушди роҳҳои асосӣ ...

... ва пас аз сохтани онҳо.

Банақшагирии долонҳои (коридор) нақлиётӣ ва роҳҳои асосӣ тавассути экосистемаҳои кӯҳистон ва дигар
экосистемаҳои осебпазир арзёбии стратегии муҳити зистро талаб мекунад.
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Энергетика: таъсири экологӣ ва оқибатҳо
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Объектҳои азими энергетикии сабз метавонанд ба табиат таъсир
расонанд ва арзёбии экологиро (АТЭ) талаб мекунанд.

Рушди инфрасохтори энергетикӣ метавонад ба
намудҳои беҳамто ва осебпазир ва макони зисти онҳо
таъсир расонад.

Қубурҳои обгузар дар якҷоягӣ бо роҳҳо ва деворҳо метавонанд
имкониятҳо ва роҳҳои муҳоҷирати ҳайвонотро маҳдуд кунанд.

Садамаҳо ва ихроҷи энергия метавонад ба ҳайвоноти
ваҳшӣ ва намудҳои осебпазир зарар расонад.

Нақлиёт, энергетика ва табиат: ҳалли онҳо

Роҳҳои гузариш ба намудҳои муҳоҷираткунанда
аз болои инфрасохтор.

Баҳисобгирии хусусиятҳои экологии намудҳо ва
минтақаҳо ҳангоми сохтмони инфрасохтор.

Роҳҳои гузариш ба намудҳои муҳоҷираткунанда
дар зери инфрасохтор.

Роҳҳои ҳалли техникӣ оид ба
коҳиш додани таъсир: андозаҳо,
сохтор ва тарроҳӣ.

Аломатҳои огоҳкунанда барои
ронандагон ва танзими ҳаракати
шабонаи нақлиёт.

Роҳҳои ҳалл дар асоси табиат ва
баланд бардоштани вазъи экологии
нақлиёт ва энергетика.
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Дигар омилҳое, ки ба олами ҳайвонот таъсир мерасонанд

Фишори баланд ба захираҳои табиӣ: чаронидани пуршиддати чорво, таҷрибаи
ноустувори ҷамъоварии чормағз ва идоракунии ҷангал.

Тағирёбии иқлим ба намудҳои ҳассос, экосистемаҳо ва равандҳои биологӣ
таъсир мерасонад - муҳоҷирати мавсимӣ, вақти гулкунӣ ва ғайра.
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Намудҳои бегонаи инвазивӣ намудҳои маҳаллиро маҳдуд ва иваз
мекунанд: хатарҳо ба муҳити шаҳрӣ ва обӣ.

Панҷараҳо дар сарҳадҳо, ки ба муҳоҷирати намудҳо
халал мерасонанд.

Ҳифзи олами ҳайвонот ҳангоми рушди инфрасохтор

Паст кардани шиддатнокии
карбон ва партовҳо

При

нси

пҳо

Машварати ҷамъиятӣ
Муносибатҳои
экологӣ

Муносибат бо партовҳо

Талабот ва
стандартҳои экологӣ
дар лоиҳаҳои
сармоягузорӣ.

Арзёбии муҳити
зист (АМЗ)

Сабзагардонӣ
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Иштирок ва саҳми омма

Вазорати экология
Ҳисоботи
экологӣ

www

Гузаронидани экспертизаи ҷамъиятии экологӣ ва
фиристодани натиҷаҳо ба сохторҳои давлатӣ.

Ҷалби таваҷҷӯҳи ВАО,
таҳқиқотҳои хабарнигорӣ.

Рушди шабакаҳои минтақавӣ оид ба
мониторинги оммавии экологии лоиҳаҳо.

ШИРКАТ
т
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о
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Ҳ

ТҒД

САРМОЯГУЗОРОН
ш
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р

Пу

Фиристодани дархост ва шикоятҳо ба ширкат
ва ташкилотҳои маблағгузори он.
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www

Шиносоӣ бо лоиҳаҳо, нақшаҳо ва ҳуҷҷатҳои
расмӣ дар сомонаҳои мақомотҳои
салоҳиятдори давлатӣ ва ширкатҳо.

Муроҷиат ба олимони бонуфуз ва коршиносони
мустақил вобаста ба мушовират.

Иштирок ва саҳми омма
Тандурустӣ

Хоҷагии
ҷангал

Экология

Захираҳои
об
Иқлим

Ҷамъ намудани имзоҳо барои дархостҳо
оид ба масъалаҳои муҳити зист.

Назорати ҷамъиятӣ, дастаҳои навбатдории
мухофизати табиат.

Ташкили мизҳои мудаввар оид ба ҷанбаҳои
экологии лоиҳаҳои инфрасохторӣ.

Санҷиши муштараки экологӣ дар
якҷоягӣ бо сохторҳо ва мақомоти
маҳаллии давлатӣ.

Муроҷиат ба сохторҳои давлатии салоҳиятдор,
ки татбиқи лоиҳаҳоро назорат мекунанд ё
иҷозат медиҳанд.

Муроҷиат ба созмонҳои байналмилалӣ
барои арзёбии беруна.
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Конвенсияҳои байналмилалӣ, воситаҳо ва корҳои амалӣ

Маълумоти
экологӣ

Гушкунӣ

Васоити ахбори омма
Ҷамъиятӣ
Адолат

Конвенсияи Орхус дар бораи дастрасии
шаҳрвандон ба адолат ва иттилооти экологӣ

Конвенсияи Рамсар дар бораи
ботлоқзорҳои дорои аҳамияти
байналмилалӣ
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Конвенсияи Бонн дар бораи ҳифзи
намудҳои муҳоҷираткунандаи
ҳайвоноти ваҳшӣ

Конвенсия дар бораи гуногунии
биологӣ

Конвенсия дар бораи тиҷорати
байналмилалии намудҳои нодири
ҳайвонот ва растаниҳо (CITES)

Даҳсолаи байналмилалии барқарорсозии
экосистема (2021-2030), Нақшаҳои миллии амалҳ
оид ба нигоҳдории гуногунии биологӣ

Конвенсияҳои байналмилалӣ, воситаҳо ва корҳои амалӣ

Конвенсияҳо дар бораи моддаҳои заҳрнок ва
партовҳо: Минамат, Стокголм, Базел.

Конвенсияи садамаҳои истеҳсолӣ, дигар
стандартҳо ва талаботҳо.

Конвенсияи Арзёбии таъсири муҳити зист
(Еспо), принсипҳои асосӣ ва воситаҳо.

ПР

Стандартҳои экологӣ ва сертификатҳо
барои корхонаҳо: ISO 14000 ва дигарон.

Нишондодҳои иҷтимоию
экологӣ ширкатҳои (ESG), ва
ҳисоботи шаффоф.

ИН

П
СИ

ҲО

Стандартҳои экологӣ ва талаботи сармоягузорон:
Принсипҳои сабз «Пояс и путь» ва бонкҳои
байналмилалии рушд.
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Стандарти глобалии Иттиҳоди байналмилалии ҳифзи табиат (МСОП) оид
ба минтақаҳои калидии гуногунии биологӣ (КРБ)
Намудҳои зери хатар қарордошта
1%- популятсияи глобалӣ

А1

Ҷамъшавии мавсимӣ ва
муҳоҷирати намудҳо
1% -и популятсияи
глобалӣ

Намудҳо
ва ҷомеаҳое,
ки тақсимоти аз ҷиҳати
ҷуғрофӣ маҳдуд доранд

D1

10% -и популятсияи глобалӣ

С, Е
В1

Экосистемаҳои
ивазнашаванда

А1, В1

Намудҳои хусусан
осебпазири эндемикӣ
В1
KBA
KBA

В1

Намудҳои нодири маҳаллӣ
100% популятсияи глобалӣ
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IBAT

Категорияҳои асосии минтақаҳои ҳифзшаванда дар Осиёи Марказӣ

ИСТ!
ИСТ!

Мамнӯъгоҳҳо (МСОП I)
Минтақаҳои қатъяин ҳифзшавандаи табиат,
ки дар он фаъолияти хоҷагидорӣ иҷозат
дода намешавад ва сафарҳо ба он минтақа
маҳдуд ҳастанд ба ғайр аз сафарҳои бо
мақсади илм пешбинишуда.

Боғҳои миллии табиӣ (МСОП II)
Ҳудудҳои табии, ки дар он хоҷагидорӣ
иҷозат дода намешавад вале ба онҷо
сайёҳон ва аҳолии маҳаллӣ иҷозати
вурудшавӣ доранд.

ИСТ!

Парваришгоҳҳо (МСОП IV)
Минтақаҳои табиии аҳамияти маҳаллидошта,
ки дар онҳо фаъолияти одамон маҳдуд аст.
Сайёҳон, аҳолӣ ва баъзе намудҳои лоиҳаҳо
иҷозат дода мешавад.

ИСТ!

ИСТ!

Мавзеъҳои шикор
Майдонҳое, ки барои ҳифзи олами ҳайвонот ва
шикори қатъяин ба танзимдаровардашуда ҷудо
карда шудаанд. Қабули сайёҳон, аҳолӣ ва лоиҳаҳои
инфрасохтор имконпазир аст.

Минтақаҳои ҳифзи об
Минтақаҳое, ки ифлосшавӣ ва коркарди
каналҳои дарёҳо, аз ҷумла истихроҷи
қуму шағал манъ аст.

Ёдгориҳои табиӣ
Объектҳои табиӣ бо хосиятҳои беназир,
аҳамияти таърихӣ ва иҷтимоии баланд.
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