Мафҳуми иқтисоди “сабз”
Аксари нуқтаҳо ва нишондоҳои иқтисоди
“сабз” он чизро ифода мекунанд, ки экосистемаҳо,
иқтисодиёт, сатҳи некӯаҳволии мардум ва дигар
намудҳои бо онҳо алоқаманди сармоя бо ҳам
робитаи зич доранд.
Барномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба
ҳифзи муҳити зист (UNEP) иқтисоди “сабз”-ро
ҳамчун воситае ҳисоб мекунад, ки ба баланд
бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум ва
баробарии иҷтимоӣ равона гардидааст ва сатҳи
таъсироти манфӣ ба муҳити зист ва умуман
экологияи минтақаро то ба андозае паст карда
метавонад.
Принсипҳои иқтисоди “сабз”
1. Тақвияти минбаъдаи қонунгузорӣ оиди ҳифзи
табиат ва амалӣ намудани таҷрибаҳои нисбатан
пешқадам дар масоили идоракунии ҳаво, об,
замин ва муносибат бо партовҳо;
2. Васеъ намудани бахши органикии кишоварзӣ,
ба роҳ мондани сертификатҳо барои истеҳсоли
маҳсулоти органикӣ дар мамлакат ва зиёд
намудани воридоти маҳсулоти органикӣ аз
дигар давлатҳо;
3. Амалӣ намудани қарордодҳо оиди навовариҳои
экологӣ, ки дар асоси имкониятҳои баланди
тадқиқотӣ таҳия карда шудаанд;
4. Истифодаи омилҳои қонунгузорӣ ва иқтисодӣ
барои паст намудани сатҳи таъсири тағйирёбии
иқлим ва дастгирии чорабиниҳо оиди
мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим;.
5. Таҳия ва амалӣ намудани чорабиниҳо оиди
истифодаи самараноки энергия;
6. Ҷалби бевоситаи сармояҳои хориҷӣ ва таъсис
додани ҷойҳои кории “сабз”.

Тарғиби иқтисоди «сабз» - самти муҳими
фаъолияти Маркази Орхусии Хоруғ
Дар шароити имрӯза яке аз проблемаҳое, ки ҷомеаро сол аз сол ба ташвиш оварда истодааст, зиёд шудани таъсири манфии фаъолияти инсон ба табиат буда,
дар шароити ВМКБ ин масъалаи зиёд шудани ҳаҷми
партовҳо ва дар ҳар ҷо партофтани онҳо мебошад.
Соҳили рӯду дарё, дигар сарчашмаҳои об, кӯчаву
паскӯча имрӯз ба партовҷойҳо табдил ёфтаанд, ки чунин вазъият ба ҳаёти инсон торафт таъсири манфӣ расонда истодааст.
Дар баробари ин, проблемаҳои истифодаи аз ҳад
зиёди об, нест кардани ҳайвоноти нодир ва растаниҳои

МАРКАЗИ ОРХУСИИ ШАЫРИ
ХОРУЦ

Маркази ахборот= - экологии ВМКБ

доругӣ ва ғайра низ масъалаҳое мебошанд, ки ҳар як
шаҳрванд бояд дар ҳалли онҳо ширкат кунад ва саҳми
худро гузорад.
Вобаста ба ин масъалаҳо, дар баробари сохторҳои
давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ҳамчунин Маркази
Орхусии Хоруғ чорабиниҳои гуногунро баргузор менамояд, ки ҳадаф аз онҳо пешниҳоди иттилооти зарурӣ барои аҳолӣ оиди ҳифзи муҳити ва дар баробари он, баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии сокинон буда,
ба ин чорабиниҳо намояндагони тамоми қишрҳои ҷомеа
ҷалб карда мешаванд.
Дар баробари дигар масоил, айни замон ба
масъалаи гузариш ба иқтисоди «сабз», ки ҳадаф аз он
рушди истеҳсолот, ва дар айни замон, паст кардани
таъсири фаъолияти инсон ба табиат мебошад.

Маркази Орхусии Хоруғ
Ьумыурии Тоьикистон, ВМКБ,
ш. Хоруц, к\чаи Карамшоев-46.
Тел.: (992 35-22) 2-64-92, 2-92-64
URL: www. pamireco@mail.ru

ГУЗАРИШ БА
ИҚТИСОДИ «САБЗ» ТАЛАБИ ЗАМОН

Хоруц - 2018

Мӯҳтарам (а) __________________________
Лутфан Шуморо ба семинари эколог= бо
иштироки намояндагони мащомоти маыалии
ыокимияти давлатӣ, омӯзгорон, намояндагони
сокинон ва ташкилотыои ьамъиятии маҳаллӣ
даъват менамоем.
Чорабин= р\зи 18 октябри соли 2018
соати 09.00. дар маркази ҷамоати деҳоти
Щалъаихуми ноҳияи Дарвоз баргузор
мегардад.

Барномаи

Иқтисоди «сабз” чист?
Иқтисоди сабз – як самти илми иқтисод мебошад,
ки дар тӯли 2 даҳсолаи охир ташаккул ёфта, он
иқтисод як қисми муҳити табиат ҳисобида шудааст ва
дар дар доираи худи табиат арзи вуҷуд мекунад.
Назарияи иқтисоди сабз асосан дар 3 мафҳум асос
ёфтааст:
1. Сатҳи таъсироти исонро ба табиат дар доираи
маҳдуд васеъ кардан ғайриимкон аст;
2. Дар ҳолати нокифоя будани захираҳои табиӣ
таъмини талаботи торафт афзояндаи инсоният
ғайриимкон аст;
3. Тамоми мавҷудоти рӯи Олам бо ҳамдигар
алоқаманд аст.

баргузории семинари эколог=:
09.00 - 09.30 - Бакайдгирии иштирокдорон.
09.30-09.45 - Кушодашавии ҷаласа,
Суханони ифтитоы=:
1. Алибахшов Б.– роҳбари Марказ.
2. Баромади намояндаи Раёсати ҳифзи
муҳити зисти ВМКБ.
09.20-10.00 - Муаррифии роҳбари Маркази
Орхусии Хоруғ Алибахшов Б.:

Конвенсияи Орхус ва самтыои асосии
фаъолияти Маркази Орхус=.

Нашриёти иттилоотии Марказ ва
сайти он оиди иқтисоди «сабз».
11.00 -11.30 - Муаррифии
Мамадназарбеков Ф.

Вазъи экологии ВМКБ ва оқибатҳои
офатҳои табиӣ дар ҳудуди вилоят.

Гузариш ба Иқтисоди сабз - талаби
замон.
11.30 - 12.00 - Намоиши филмыо дар мавз\и
ыифзи муыити зист.
12.30 – 12.45 - Баромади иштирокдорон.
12.45 - 13.00
- Ҷамъбасти кори семинар,
таҳия ва қабули тавсияҳо.
13.00
- Х\роки нисфир\з=.

Рушди соҳаи кишоварзӣ дар асоси
истифодаи поруҳои органикӣ
Вобаста ба ин, дар доираи Конфронси Рио+20
давлатҳои ҷаҳон ба мувофиқа омаданд, ки
консепсияи иқтисоди “сабз”- ро, ҳамчун як омили
рушди устувор, таҳия кунанд ва онро қабул намоянд.
Консепсияи иқтисоди “сабз”ин самти муҳими
иқтисодиёт мебошад, ки бояд ба беҳтар намудани
саломатии инсон ва баробарии иҷтимоии сокинон,
ҳамчунин ба паст кардани таъсироти хатарнок ба
муҳити атроф ва норасоии экологӣ оварда расонад.
Ҳамин тариқ, мафҳуми соддаи иқтисоди “сабз”
ҳамчун намуди истифодакунандаи пасти углеродҳо,
сарфакунандаи захираҳои табиӣ ва баробарии
иҷтимоӣ фаҳмида мешавад,

Ҷамъоварӣ ва коркарди партовҳо

Иқтисоди “сабз” чист?

Иқтисоди “сабз”
як намуди нав ва махсуси
иқтисодиёт мебошад. Намуди “кӯҳнаи иқтисодиёти
серзахира” сол аз сол ба болоравии сарфиёт ва паст
шудани сатҳи истеҳсолот оварда расонд. Он
кризисҳое, ки то ҳоло давом ёфта истодаанд, маҳз
нишондоди ин модел буда, охири охирон ба иваз
намудани ин намуди кӯҳна ба намуди нави иқтисодиёт
оварда расонд. Тибқи ин намуди иқтисодиёт сатҳи
ҳаёти моддӣ ва маишии одам набояд аз ҳисоби
хатароти торафт афзояндаи экологӣ, норасоии
экологӣ ва нобаробариҳои иҷтимоӣ таъмин гардад.

Истеҳсоли сӯзишворӣ аз партовҳо

