
 

 

         

 

 

 

 

        МАРКАЗИ ОРХУСИИ ШАЫРИ  
                          ХОРУЦ              

 
 

      
 

 
       
     Маркази  ахборот= - экологии  ВМКБ 

 

Табиат аз инсон  

муносибати некро  

   тақозо дорад!!!            

              Хоруц - 2018    

              ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗИ  ОРХУСИИ ШАҲРИ ХОРУҒ        

                   Суроғаи мо: 
          Ьумыурии Тоьикистон, ВМКБ, 
            ш. Хоруц, к\чаи Карамшоев-46. 
           Тел.: (992 35-22)  2-64-92,  2-92-64 
              URL www. pamireco.tj 

      Ҷаласаҳои иттилоотӣ-экологӣ  дар шаҳри Хоруғ, навоҳии Мурғоб ва Шуғнон 

   Семинарҳои иттилоотӣ –экологӣ бо иштироки намояндагони  сохторҳои давлатӣ, 

марказҳои Орхусии ҷумҳурӣ ва сокинони вилояти Бадахшони Афғонистон 



   

                

   

      
 

 
 

   Маркази Орхусии Хоруц «Помир Эко» аз ҷониби Ассотсиатсияи соҳибкорон «Милал-   Интер» дар 

ҳамкорӣ бо Раѐсати ҳифзи муҳити зисти ВМКБ моҳи апрели соли 2011 дар доираи Барномаи Бюрои 

Душанбегии САҲА таъсис дода шуд. Аз 1-уми апрели соли 2013 дар базаи ин марказ ҳамчунин Маркази 

Орхусии Хоруғ фаъолияти худро ба роҳ монд.  

Ҳадафи Маркази Орхусӣ мусоидат намудан ба ҳамкорӣ миѐни сохторҳои дахлдори давлатӣ ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ дар ҳалли масоили вобаста ба амнияти экологӣ дар минтақа дар доираи ваколат ва талаботи 
Конвенсияи Орхус мебошад. 

                   

                  Б а р н о м а и 

 баргузории Ьаласаи иттилоот= - эколог=: 
  

09.30-10.00  - Бакайдгирии иштирокдорон  
 

10.00-10.10   - Кушодашавии ҷаласа,  
                         суханони    ифтитоы=. 
10.10-11.00  -  Муаррифии роҳбари Маркази 
Орхусии Хоруғ Алибахшов Б.: 
  Мащсад ва вазифаыои Марказ. 
  Конвенсияи Орхус ва самтыои асосии 

фаъолияти  Маркази Орхус=. 
  Нашриёти иттилоотии Марказ ва сай-

тыои он. 
 
11.00 -11.30  - Муаррифии Мамадназарбеков 
Ф. 
 Вазъи экологии ВМКБ ва оқибатҳои 

офатҳои табиӣ дар ҳудуди вилоят. 
 Гузариш ба Иқтисоди сабз - тақозои 

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  ҷаласа,  
                               таҳия ва қабули  тавсияҳо. 
 

 13.00            -  Х\роки  нисфир\з=.    
 

Конвенсияи Орхус - конвенсияи Комиссияи иқтисодии Аврупои СММ 
“Доир ба дастрасӣ ба иттилоот, ширкати ҷомеа дар ҷараѐни қабули қонунҳо ва дастрасӣ 
ба адолати судӣ оди масъалаҳои вобаста ба ҳифзи муҳити зист”. Барои он ки ин Конвен-
сия амалӣ гардад, бояд онро 16 давлати дунѐ имзо мекарданд.Ин ҷараѐн 3 сол давом 
кард. Ва оқибат Конвенсия аз ҷониби 38 давлати ҷаҳон дар санаи 25 июни соли 1998 дар 
шаҳри Орхуси давлати Дания дар конфронси вазирони муҳити зисти давлатҳои Аврупо 
дар доираи Ҷараѐни «Муҳити зист барои Аврупо» ба имзо расонда шуд. 

    Ҳадафи Конвенсия - дастгирии ҳуқуқҳои инсон ба муҳити зисти  барои саломатии вай мусоид,  дастрасӣ ба 
иттилоот, ширкати аҳли ҷомеа дар ҷараѐни қабули қарорҳо ва дастрасӣ ба адолати судӣ дар масъалаҳои ҳифзи 
муҳити зист мебошад. 

     Ҳар як ҷониб ӯҳдадор аст, ки барои амалисозии низоми Конвенсияи Орхус дар доираи қонунгузории давлат 
сохтори мушаххас, кушода ва мувофиқакардашударо ба амал барорад. 

   Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 июни соли 2001 мутобиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳти 
рақами 594 ба Конвенсияи Орхус шомил шуд. 

Дар Маркази Орхусии Хоруғ Шумо метаво-

нед бо ҳуҷҷатҳои зайл шинос шавед: 

 матни Конвенсияи Орхус;  

 нашрияҳо доир ба масъалаҳои ҳифзи 

муҳити зист.       

 матнҳои шартномаҳо ва созишномаҳои    

байналмилалӣ дар соҳаи ҳифзи муҳити 

зист. 

 санадҳои қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Иттиҳоди Аврупо дар 

соҳаи ҳифзи муҳити зист; 

   М\ытарам (а) ___________________________ 
 

   Шуморо ба ҷаласаи иттилоотӣ - экологӣ бо 
иштироки намояндагони сохторҳои давлатӣ,  

созмонҳои  ҷамъиятӣ  ва намояндагони 
сокинони маҳаллӣ даъват менамоем.  

 
      Чорабин= р\зи 15 сентябри  соли 2018   

соати  09. 30 дар  деҳаи Спинзи ноҳияи 
Шуғнон  баргузор мегардад. 


