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Чаро мо ба иќтисоди сабз рў меоварем? 

Таназзули экологї, раќобат барои захирањои табиї ва 

таѓйирёбии иќлим ба суботи сиёсї тањдид мекунад. 

Идоракунии самаранок дар соњаи њифзи муњити зист ва 

њамкорї аз тарафи дигар эътимодро ба вуљуд меоранд. 

Маќоми марказњои Орхус дар рушди иќтисоди сабз. 

Дар ин љо Марказњои Орхус   кўмак расонда, шањрвандон, 

њукуматњо ва бахши хусусиро ба муколама дар мавзўи 

чолишњо (тањдидњо) –и экологї љалб менамоянд. 

Марказњои Орхус кадомҳоянд? 

Марказҳои Орхус ба ҳукумати кишварњо дар татбиқи 

Конвенсияи Орхус мусоидат менамоянд ва ба шаҳрвандон 

оид ба беҳтар кардан ва истифодаи њуќуќњои худ, ки дар 

Конвенсияи оварда шудаанд, ёрї мерасонанд.  

САҲА тавассути намояндагиҳои худ ва Идораи ҳамоҳангсоз 

оид ба фаъолиятҳои иқтисодї ва экологї аз соли 2002 таъсис 

додан ва фаъолияти Марказњои Орхусро дастгирї мекунад. 

Дар натиљаи њамкории зич бо кишвари мизбон ва Котиботи 

Конвенсияи Орхуси UNECE марказњои Орхус дар солҳои 

охир бо суръат рў ба тараќќї нињоданд.  

САҲА беш аз 60 Марказҳои Орхусро дар чор минтақаи 

САҲА-Аврупои Љанубї-Шарқї (Албания, Босния ва 

Герсеговина, Черногория ва Сербия), Аврупои Шарқї 

(Белорус, Молдова ва Украина), Қафқози Љанубї 

(Арманистон, Озарбойљон ва Гурљистон), Осиёи Марказї 

(Қазоқистон, Тољикистон, Туркманистон ва Қирғизистон) 
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дар 14 кишвар ташкил намуд ва фаъолияташонро дастгирї 

менамояд. 

Дар Тољикистон бо кўмаки САҲА 7 маркази Орхус таъсис 

дода шудааст: дар шањрњои Душанбе, Хуљанд, Хоруғ, 

Қўрғонтеппа, Турсунзода ва ноҳияҳои Рашт ва Љайњун. 

Фаъолияти марказњои Орхус. 

Фаъолияти марказњои Орхус дар асоси Конвенсияи 

Комиссияи иќтисодии Аврупоии СММ (UNECE) «Дар 

бораи дастрасї ба иттилоот, иштироки љомеа дар раванди 

ќабули ќарорњо ва дастрасї ба адолати судї дар масоили 

муњити зист» вобаста   мебошад. Конвенсияи Орхус соли 

1998 ва Протоколи он дар бораи фењрасти ихрољњо ва 

интиќоли ифлоскунандањо (PRTR ё ФИИИ) барои якљоя њал 

намудани бисёр масъалањо дар минтаќаи фаъолияти САЊА, 

ки ба таѓйирёбии иќлим, кам кардани офатњои вобаста ба 

вазъияти фавќулодда, ифлосшавии об, идоракунии 

партовњои хатарнок марбутанд, кўмак мерасонанд. Онњо 

инчунин ба њукуматњои кишварњо барои љалб намудани ањли 

љомеа дар раванди татбиќи Рўзномаи рушди устувор дар 

давраи то соли 2030 мусодиат мекунанд. 

Таркиби Конвенсияи Орхус  

(ё се ќисмњои асосии Конвенсияи Орхус): 

Дастрасї ба иттилооти экологї 

Њуќуќи шањрвандон барои аз маќомоти давлатї, 

ташкилотњо ва ѓ. гирифтани иттилоот оид ба масъалањои 

муњити зист.  
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Иштироки љомеа дар раванди ќабули ќарорњо 

Њуќуќи шањрвандон барои иштирок дар ќабули ќарорњо дар 

тањияи наќшањо, барномањо, сиёсатњо ва ќонунгузории 

экологї. 

Дастрасї ба адолати судї дар масъалањои њифзи муњити зист  

Истифодаи њуќуќи шањрвандон ба дастрасї ба адолати 

судии баррасии расмиёт, ваќте ки њуќуќи онњо оид ба 

дастрасї ба иттилоот ё иштироки ањли љомеа  дар 

масъалањои экологї вайрон карда мешаванд. 

Протоколи ФИИИ (PRTR ё ба русї РВПЗ) дастрасии 

љомеаро ба иттилоот бо маќсади ташкили фењрасти  

маводњои ифлоскунанда  аз объектњои саноатї ва дигар 

манбаъњоро танзим мекунад. 

Чорабинињо: 

Марказњои Орхус платформањоеро ташкил медињанд, ки дар 

он муассисањои давлатї, идорањои мањаллї, ташкилотњои 

љомеаи шањрвандї, бахши хусусї якљоя роњњои њалли 

мушкилоти экологиро, ки  дар љомеањои худ доранд, љустуљў 

мекунанд. Марказњо љое мебошанд дар байни шањрвандон 

ва маќомот, ки дар соњањои мухталифи зерин  фаъолият 

мекунанд:  

• баланд бардоштани сатњи огоњии ањолї оид ба 

масъалањои экологї; 

• пањн кардани маълумоти экологї; 

• ташкили муњокимањои умумї; 

• мониторинги нуќтањои ташвишовари ањамияти 

экологї дошта; 



5 

•таъмини  машваратњои њуќуќї ба  шањрвандон  ва 

созмонњои љамъиятї оид  ба масъалањои экологї; 

• љалби љавонон ва занон дар ташаббусњои экологї. 

Марказњои Орхус дар сатњи минтаќавї ва 

байналмилалї   тавассути лоињањои муштараки 

фаромарзї ва иштироки фаъолонаашон  дар љаласањои 

байналхалќї, машваратњо оид ба масоили марбут ба 

сарњад ва раванди ќабули ќарорњо иштирок мекунанд. 

 

Марказњои Орхус чї кор мекунанд? 

Афзалиятњои мушаххас барои њар як маркази Орхус  ба  

талаботи мањаллї, яъне муаммоњои экологии мањал вобаста 

мебошад. Самтњои асосии фаъолият: 

  Идоракунии захирањои об. 

  Паст кардани хатарњои офатњои табиї (ДРР). 

 Таѓйирёбии иќлим. 

  Идоракунии партовњои хатарнок, аз љумла 

партовгоњњои радиатсионї (уранї). 

  Идоракунии партовњои сахти маишї.  

  Саноати коркарди маъдан, аз љумла сарватњои 

зеризаминї. 

 Рушди устувор. 

 Иќтисоди сабз. 

 Арзёбии таъсири экологї (EIA). 

 Масъалањои гендерї. 

  Эко-рўзноманигорї. 

 Ќонунгузории экологї. 

 Тавсеи њуќуќњо ва имкониятњои љавонон.  
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Консепсияи рушди сабзи иќтисоди сабз. 

Моњияти иќтисоди сабз. 

Рушди сабз дар заминаи рушди устувор. 

 
Соњањои иќтисоди камкарбон. 

 

Рушди устувор вобастагї ва пайванди байни се чузв: 

иќтисодї, иљтимої ва экологиро таќозо мекунад. 

Консепсияи иќтисоди сабз, ки дар 20 соли охир ташаккул 

ёфтааст, мувофиќати мутаносиби байни ин се љузвро  таъмин 

мекунад, ки он  ба тамоми гурўњњои  кишварњои мутараќќї,  

рў ба рушд ва  кишварњои дар  давраи гузариш ќарордошта  

бояд ќобили ќабул бошад.  
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Аз  иќтисоди  «ќањваї» ба  иќтисоди  «сабз» 

Љонибдорони консепсияи иктисоди сабз боварї доранд, ки 

низоми иќтисодии  имрўз афзалиятдошта  комил нест. 

Њарчанд вай дар баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии 

мардум дар маљмўъ, махсусан гурўњњои алоњидаи он 

натиљањои муайян дод, вале  оќибатњои манфии фаъолияти 

ин система назаррас: ин масъалањои экологї  (таѓйирёбии 

иќлим, биёбоншавї, аз байн рафтани  гуногунии биологї), 

коњишёбии сармояи табиї, камбизоатї, норасоии оби тоза, 

хўрок, энергия, нобаробарии мардум ва кишварњо мебошад. 

Њамаи ин барои наслњои имрўза ва оянда бо хатарњо тањдид 

мекунад. Модел (тамсила)-и иќтисодии кунунї иќтисоди 

«ќањваї» номида мешавад. 

 

Барои зиндамонї ва рушди инсоният гузариш ба иќтисоди 

сабз зарур аст, зеро иќтисоди сабз низом (система)-и 

фаъолияти иќтисодї буда, ба истењсол, таќсимот ва 

истеъмоли молњо ва хизматрасоние вобаста мебошад, ки 

боиси  бењтар намудани некўањволии  мардум дар ояндаи 

дарозмуддат   мегардад ва дар айни замон  наслњои оянда  
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зери таъсири  хатару хавфњои муњити зист  ё норасоии 

экологї  ќарор намегиранд. 

Консепсияи иќтисоди сабз ба муносибати дуљонибаи љомеа 

бо муњити зист  асос ёфтааст. 

Консепсияи иќтисоди сабз аз зерин иборат аст: 

1) Равона кардани дастгирии давлатї ва сармоягузории 

хусусї барои пањн намудани донишњо, амалисозии 

ташаббусњо, ба вучуд овардани технологияњо ва истењсолоте, 

ки барои кам кардани хориљшавии гази карбон ва 

ифлосшавии муњити зист  кўмак карда метавонад; 

 

2) Ба вуљуд омадани бахшњои нав, бахшњои сабзи  

иќтисодиёт, љойњои кории сабз дар асоси  технологияњои 

сабз, коркарди амиќ (такрори)-и партовњо, кам кардани 

истеъмоли барќ  ё истифодаи энергияи алтернативї. 

Истифодаи нисбатан амиќи ашёи хом боиси паст шудани  

арзиши аслии истењсоли  мањсулоти сабз ва афзоиши  фоида  

дар истењсолоти  сабз дар муќоиса бо  истењсолоти анъанавї 

гашта, имконияти муќаррар намудани  музди кории 
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нисбатан баландтарро  пешбинї мекунад. Дар натиља, 

гузариши захирањои мењнатї ба бахшњои сабзи иќтисодиёт  

аз љињати иљтимої њавасманд  гардида, сатњи камбизоатиро  

паст  мекунад. 

3) Баланд бардоштани самаранокии энергия, ки боиси кам 

кардани зарурати истифодаи маводи сўхт (сўзишворї)  ва 

кам кардани хориљшавии гази карбон мегардад. Ин  шарт   

барои худбарќарорсозии захирањои табиї муњим аст. 

4) Баланд бардоштани самаранокии истифодаи захирањо, ки 

боиси кам шудани  ташаккули  партовњо, кам шудани  

ифлосшавии муњити зист мегардад, мављудияти устувори 

чунин бахши иќтисодиётро  дар  як давраи тўлонї  таъмин 

мекунад, шароити  мусоидро  барои гуногунии биологї  ва  

хољагидории  хонаводагии  органикї нигоњ  медорад,  ки он 

дастрасиро  ба захирањои табиии мањаллї бењтар намуда,  

сатњи камбизоатиро паст мекунад,  хидматњои 

экосистемавиро  барои сокинони кишварњое, ки онњоро гум 

кардаанд, инкишоф медињад.  

 

Тавсеа (инкишоф)-и сабз, иќтисоди сабз ва рушд (болорави)-и 

сабз. 

 

Азбаски консепсияи иќтисоди сабз барои рушди устувор  

тањияи индикаторњо (нишондињандањо)-и навро, ки  

нишондињандањои ММД-ро пурра мекунанд,  таќозо 

мекунад,  дар давраи гузариш  барои назорат кардани он, ки 

чї гуна  иќтисоди ин ё он  минтаќа  ба иќтисоди сабз 

мегузарад, мафњуми  рушди сабзро истифода мекунанд.   

Созмони њамкории иќтисодї ва рушд таърифи имрўз 

ќабулшудаи консепсияи рушди сабзро тањия ва љорї намуда, 

таъмини њадди аќали рушди иќтисодї  ва рушдро бе 

таъсирот ба  миќдор ва сифати дороињои  табиї  ва бо 
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истифодаи имкониятњои рушдро  муайян кард, ки њангоми  

гузариш ба иќтисоди  сабз пайдо мешавад. 

 

Ба таври умумї гуем рушди сабз –ин рушд (афзоиш)-и ММД 

мебошад, ки ба шароиту шартњои сабз тобеъ буда, ба 

бахшњои сабз њамчун  пешбарандањои нави рушд  такя 

мекунад. 

Бўњрони молиявии соли 2009 њамаро нисбати модели 

муќаррарии «ќањваї»-и   рушди иќтисод  бештар дилсард 

кард, ки  он ба  харобшавии  захирањо ва истифодаи 

сўзишвории  маъданї  асос ёфта буд ва ин њолат боиси   

ифлосшавии љиддии муњити зист ва бўњрони экологї гардид. 

Дар давраи  бўњронњои солњои  2008-2009 њукуматњои баъзе 

давлатњо кўшишњои худро љињати њавасмандгардонии 

талаботи маљмўї  бо  маблаѓгузории  масрафоти сабз  

таќвият доданд.  

Барои имрўз  се  самти асосии   маблаѓгузории 

масрафоти  сабзро  људо кардан мумкин аст: 
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1.     Самаранокии энергия - маблаѓгузории сарфаљўи энергия 

дар биноњо; воситањои наќлиёт бо истифодаи 

сарфакоронаи  сўзишворї; наќлиёти љамъиятї ва роњи 

оњан; бењтар кардани хатњои интиќоли барќ. 

1. Самаранокии энергия  – маблаѓгузории сарфаи энергия 

дар биноњо, муљањњаз намудани воситањои наќлиёт  бо 

таљњизоти маводи сўхтро сарфакунанда; истифодаи 

наќлиёти љамъиятї ва роњи оњан; бењтар кардани  хатти 

интиќоли барќ.      

2. Энергияи пасткарбон - маблаѓгузории рушди 

манбаъњои барќароршавандаи энергия (нерўи 

геотермалї, нерўи барќи обї, энергияи офтоб, энергияи 

бод, коркарди  биогаз) ва   паст кардани сатњи ихрољи 

CO2. 

3.   Идоракунии об, партовњо ва  назорати ифлосшавии  

муњити зист  - маблаѓгузории идоракунї ва назорати  

њолати захирањои об ва сатњи партовњо, аз љумла  њифзи 

об, тозакунии  об ва таъминот бо  об. 
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Механизмњои иќтисоди сабз. 

Механизмњои иќтисоди сабзро  њамчун муќаррароти 

умумї ва тадбирњои сиёсї дарк кардан мумкин аст, ки ба  

суръатбахшї ва мусоидат ба гузариш ба иќтисоди  сабз  

равона карда шудаанд (барои татбиќи  воситањои махсус 

шароит фароњам меоваранд).   

Механизмхои ба пешбурди иќтисоди сабз мусоидаткунанда  

зеринро  дар бар мегиранд: 

- сохтори институтсионалї (нињодї)  ва  системаи 

идоракунї (системаи маќомоти давлатї ва ташкилотњо); 

- ќонунгузорї; 

- сиёсати инноватсионї (дастгирии инноватсияњои  сабз); 

- чорабинињо  оид ба  баланд кардани огањии мардум). 

 

 

Принсипњои  иктисоди сабз, ки дар тамоми  љањон ќабул 

шудаанд:  

Шаш принсипњои иќтисоди сабз ва боадолат аз зерин 

иборатанд: 

1) Адолат  ва воќеият (объективият)  њам  дар  доираи  як 

насл ва њам байни наслњо. 

Истифода кардани  неъматњои моддї  ва  

хидматрасонињо  барои ќонеъ намудани  эњтиёљоти 

мардум, сатњи баланди истеъмолот бояд бењбудии 

иљтимоиро  ба  вуљуд оварад. Аммо, дар нињояти кор, 

афзоиши истењсоли моддї ва истеъмолот  бинобар  

мањдудиятњои воќеии  захирањои табиї мањдуд аст. Барои 

дар оянда ноил шудан ба устуворї, сиёсате ва 

ташкилотњое  заруранд, иќтисодиётро  дар доираи 

муайяне, ки табиат муќаррар мекунад,  дастгирї 

мекунанд. 
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     2) Мутобиќат бо принсипњои рушди устувор 

Консепсияи иќтисоди сабз мустаќиман (бевосита)  ба 

рушди устувор алоќаманд аст, вале эътирофи он, ки  

ноил шудан  ба устуворї   асосан ба  пањншавии њуќуќи  

экологї  вобаста мебошад,  то рафт бештар ривољ 

меёбад.  

     3) Муносибати пешгирикунанда ба таъсири иљтимої ва 

таъсирот ба муњити зист. 

Муносибати пешгирикунанда ва устувор–ин асоси  

дарки иќтисоди  сабз  мебошад. 

4) Арзёбии сармояи табиї ва иљтимої, ба монанди 

интернатсионалї намудани харољоти беруна, 

бањисобгирии  сабз, харољот  дар тамоми мўњлати 

истифода  ва бењтар намудани идоракунї. 

Вазъият дар саросари љањон, вобаста ба дастрасї ба 

захирањо  ва таѓйирёбии вазъияти  демографї, ба 

бењтаркунии  фањмиши  таъсири онњо ба муњити зист ва 

умуман љомеа ва хусусан ба истењсолот ва истеъмолот  

ниёз дорад.  

5) Истифодаи устувор ва самарабахши захирањо, 

истеъмолот ва истењсолот. 

Истеъмолкунї ва истењсолоти  устувор ин  истифодаи 

хидматрасонињо  ва  мањсулоти ба онњо  дахлдор 

мебошад, ки талаботи асосиро  ќонеъ мегардонад  ва 

сифати зиндагиро   тавассути кам кардани истифодаи 

захирањои табиї ва маводи зањролуд ва  инчунин 

ихрољњои  моддањои ифлоскунанда  дар тамоми давраи 

хидматрасонї ё мањсулот  баланд мебардорад, бинобар 

он барои ба хатар  дучор накардани  ќонеъгардонии  

талаботи наслњои оянда, истеъмолкунї ва истењсолоти 

устувор  мекўшанд, ки «бо њадди аќали масрафот 

бештар ва бењтар» кунанд, дар айни замон фоидаи 
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софро барои некўањволї аз њисоби фаъолияти иќтисодї 

зиёд намуда, истифодаи захирањо, коњишёбї (таназзул) 

ва ифлосшавиро дар тамоми сикли (даври)  њаёт кам 

карда,  дар баробари ин сифати зиндагиро бењтар 

менамоянд.     

Истеъмоли устувор  ин ќисми таркибии рушди устувор 

буда,  ањамияти аввалиндараља дорад. 

6) Ниёз ба ноил шудан ба њадафњои мављудаи 

макроиќтисодї тавассути таъсиси љойњои кории сабз, аз 

байн бурдани камбизоатї, баланд бардоштани 

раќобатпазирї ва рушди бахшњои асосї. 

Консепсияи иќтисоди сабз ба таъсири мутаќобили  

љомеаи инсонї  бо муњити зист асос меёбад. 

Љанбањои иктисодии рушди сабзи иќтисоди миллї. 

Иќтисоди сабз ба сустшавии   вобастагии  рушди иќтисодї  

ба мављудияти захирањои табиї мусоидат карда,  гузаришро 

ба иќтисоди устувори захирањоро босамаристифодакунанда 

кумак мекунад ва  бо ин  рушди сабзро таъмин мегардонад. 
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Дар айни замон, аломатњои боздошти  суръатњои рушди 

иќтисодї дар натиљаи   коњишёбии  захирањои табиї ва 

таъсири он ба муњити зист (масалан, норасоии ашёи хом, 

афзоиши нархи ашёи хом) баръало аён аст. Бинобар ин, 

масъалаи асосии таъмини рушди дарозмўњлат  ин то њадди 

аќал кам кардани  вобастагии  рушди иќтисодї  ба 

истеъмоли масолењ ва захирањои энергетикї мебошад. Роњи 

самараноки њалли ин масъала – кам кардани ин вобастагї  

ва баланд бардоштани самаранокии захирањо  ин гузариш ба 

иќтисоди сабз шуда метавонад.  

         1) Иќтисоди сабз ба баланд бардоштани самаранокии 

истифодаи захирањои табиї дар истењсолот мусоидат хоњад 

кард. 

Дар айни замон, ба бахши истењсолот  35% -и истеъмоли 

ќувваи барќи љањон, беш аз 20%-и  ихрољи љањонии гази 

карбон  ва истихрољи  беш аз чоряки захирањои табиии  

ибтидої рост меояд. Дар айни замон истењсолот таќрибан 10 
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фоизи талаботи љањонии обро аз худ мекунад. Интизори  

меравад, ки ин њисса  то 2030  то 20% афзоиш хоњад ёфт. 

Баробари  рушди  истењсолот  дар кишварњои рў ба инкишоф  

хавфњое афзоиш меёбанд, ки ба истифодаи моддањои 

хатарнок  вобаста мебошанд.  Хавфи зањролудшавї њангоми 

ранг кардан  ва даббоѓї намудани  мањсулот, сафед кардани  

коѓаз, равандњои дар њароратњои баланд анљомёбанда,  ки 

мањсулоти  иловагї  ё ихрољњои филиззиро ба вуљуд 

меоранд,  пайдо мешаванд. 

Инчунин, саноат ба 17% бадшавии вазъи саломатї, ки ба 

ифлосшавии њаво вобаста  мебошад, љавобгў  аст, зарар аз 

ифлосшавии њаво ба 1- 5 %-и  ММД-и љањон  баробар буда,  

аз харољоти оѓозёбии иќтисоди сабз хеле зиёд мебошад. 

 «Сабзгардонии» бахши истењсолот дарозкунии мўњлати 

хидмати молњои истењсолиро аз њисоби  аз навлоињакашї 

(азнавсозї), модернизатсиякунї  дар заводњо,   утилизатсияи 

онњо-равандњоеро  таќозо мекунад, ки  асоси истењсолоти 

сиклаш (даваронаш)  сарбастаро  ташкил медињанд. 

Технологияњои азнавкоркард  дар завод, ки ба азнавкоркард 

намудани  мањсулот  ва љузвњои  тавассути системањои 

љамъоварї ѓуншуда  такя мекунад,  дар айни њол  ба мо 

имкон медињад, ки таќрибан 10,7 миллион баррел нафтро 

сарфа намоем. Истифодаи партовњо (утилизатсия) ба  

истифодаи  мањсулоти дар раванди истењсолї иловатан 

бавуљудомада имкон дода,    инчунин барои иваз намудани 

ашёи хом, ки дар раванди истењсолот истифода мешаванд, 

кўмак мерасонад.  

Њамаи  соњањои истењсолї  барои баланд бардоштани 

самаранокии энергетикї имкониятњои бузург доранд. 
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Натиљањои тањлил нишон медињанд, ки сармоягузории сабз 

дар баланд бардоштани самаранокии истифодаи энергия дар 

истењсолот дар чор дањсолаи оянда метавонад ќариб 2 

маротиба истеъмоли энергияро кам намояд. 

1) «Сабзгардонии» соњаи  кишоварзї ва саноати хўрокворї 

самаранокии истифодаи захирањоро дар ин бахшњо  таъмин 

намуда,  имрўз  ва дар оянда омили муњим  дар таъмини 

амнияти озукаворї хоњад шуд.  

Имрўз барои таъмин намудани ѓизои ањолии тамоми љањон  

њаљми кофии мањсулоти хўрока    истењсол карда мешавад, 

аммо аз сабаби талафи  4600 ккал-и истењсолшуда  танњо 

2,200 килокалория барои як нафар одам дастрас  мешавад. 

Масалан, дар Иёлоти Муттањидаи Амрико 40 фоизи 

мањсулоти озуќаворї  бо  арзиши  48,3 миллиард  њар сол ба 

партовгоњ партофта мешавад, пас маводу маблаѓњои барои 

истењсоли онњо   сарфшуда   - 350 миллион баррел нафт ва 40 

триллион литр об  низ барабас мераванд.  

Кишварњое, ки  даромади кам доранд, аз сабаби мављуд 

набудани иќтидори калони захиракунии ѓизо,  сироятёбии  

мањсулот аз љониби  зараррасонњо  дар хољагињои дењќонї,  

коркарди бади мањсулоти ѓизої ва ѓайрикомил (нокифоя) 

будани инфрасохтори воситањои наќлиёт зарари калон  

мебинанд. 

Кам кардани партовњои озуќаворї-стратегияи муњим ва 

аксаран дурустарзёбинашавандаи муаммои таъмин 

намудани ањолии  афзоянда бо  ѓизо  дар кишварњо бе зиёд   

кардани сарбории истењсолї  ба  муњити зист мебошад. 
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Аз рўи арзёбии  муњаќќиќон, бо назардошти миќёси  њозираи 

талафот  ва  манфиатњои эњтимолї, ба 50% кам  кардани 

талафот ва партовњо  дар тамоми силсилаи истењсол ва 

истеъмоли ѓизо, аз љумла дар марњилаи парвариши зироатњо 

ва ќадамњои минбаъда ба маќсад мувофиќ мебошад. 

Гузариш ба иќтисоди сабз вобастагии бевоситаи њаљми 

партовњоро  ба рушди иќтисодї барњам дода, дар натиља ба 

гузариш ба иќтисоди захирањоро сарфакунанда  мусоидат 

мекунад. 

3).Сатњи  њозираи партовњо ба даромадњо сахт алоќаманд 

аст. Тахмин мекунанд, ки  дар баробари  баландшавии сатњи 

зиндагї ва даромад, ањолї дар соли 2050 зиёда аз 13,1 

миллиард тонна партовњо истењсол хоњад кард, ки ин нисбат 

ба соли 2017 таќрибан 20%  зиёд аст. 

Гузариш ба иќтисоди сабз ва самарабахшии нисбатан 

баландтари истифода  ва барќарорсозии захирањо, ки  бо 

сиёсати дахлдори давлатї таъмин карда мешаванд, 

метавонад њаљми партовњоро, ки  ба баландшавии сатњи 

сифати зиндагї вобастаанд, кам карда  ва масъулиятро 

барои  оянда бартараф намояд.  

Дар сенарияи сармоягузорињои  сабз  дараљаи истифодаи 

такрории партовњо дар соли 2050  се маротиба  аз 

нишондињандањои  монанд, ки дар иќтсодиёти «ќањваї»  

пешбинї мешавад, зиёд мешавад,  дар айни замон  миќдори  

партовњое, ки  бояд гўр карда шаванд,     таќрибан беш аз 

85% коњиш дода мешуд. Дар навбати худ, ин ба дастрасї ба  

иќтисоди захирањоро сарфакунанда   мусоидат хоњад кард.  

Дар баробари ин, барои иќлим афзалиятњо вуљуд дорад:  

ихрољи метан аз љойњои партовгўркардаро, ки  барои соли  
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2030 пешгўї шуда буд,  20-30%  бе ягон масрафоти иловагї  

кам кардан   ва 20 доллари ИМА /  тонна  эквиваленти CO2 

дар як солро масраф карда, 30-50% камтар кардан мумкин 

аст.  

4) соњањои муњимро дар якљоягї ба роњи сабз гардонида, 

яъне рушди дарозмуддатро дастгирї намуда, мушкилоти 

норасоии захирањоро  њал кардан мумкин аст. 

Ќайд бояд кард, ки сиёсате, ки танњо ба соњањои алоњида 

диќќат медињад, ба истифодаи вобастагии байнињамдигарии  

онњо имкон намедињад. 

Кам кардани масрафи энергия ва ихрољи газњои гулхонаї - 

як намунаи боэътимодест, барои нишон додани он, ки чї 

тавр истифодаи энергия аз манбаъњои барќароршавандаи 

энергия дар соњаи истеъмол ба чорањои баланд бардоштани 

самаранокии энергия дар соњањои асосї, ба монанди сохтмон 

ва коммуналї, наќлиёт ва истењсолот мусоидат менамояд. 

Афзоиши майдони љангал метавонад ба истењсолоти 

кишоварзї ва сифати зиндагї дар дењот аз њисоби бењтар 

намудани сифати хок ва нигоњдории хуби намї дар он   

таъсири мусбат расонад.  

Муттањидсозии коркарди такрории партовњо ва истењсоли 

мањсулот аз партовњои такрорї  истифодаи  таљњизоти навро 

барои  коркарди такрории партовњо кам карда,  имкон 

медињад, ки  тамоми сармоягузорињо дар ин соња, масалан, 

барои тавлиди  нерўи барќ аз партовњо равона карда шавад. 

 Истифодаи аз љињати экологї устувори захирањои табиї 

Дороињои табиї. Љангалњо, кўлњо, мавзеъњои ботлокї ва 

њавзањои дарё) -љузвњои муњими сармояи табиї дар сатњи 

экосистема мебошанд. Онњо барои таъмини суботи гардиши 

об дар табиат ва хосиятњои судманди он барои кишоварзї  
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ва хонаводањо, гардиши карбон ва наќши он дар  нарм 

кардани  иќлим, баландшавии  њосилнокии хок ва ањамияти 

он барои растанипарварї, микроиќлими мањаллї,  ки барои 

њаётгузаронии одамон шароити мусоид  фароњам меоварад,  

моњипарварї  њамчун манбаи сафедањо њаётан муњим 

мебошад. Сармояи табиї барои некўањволии мардум 

мусоидат карда, дар иќтисод захирањои  боарзишро  дар 

сатњи генњо, намудњои биологї ва экосистемањо таъмин 

менамояд. 

Гузариш ба иќтисоди сабз на танњо арзиши сармояи табиї  

(њамчун манбаи некўањволии мардум, воситаи  зиндагонї  

барои хонаводањои камбизоат, љойњои нави корї) –ро 

эътироф  мекунад  ва  намоиш медињад,  балки ба ин сармояи  

табиї сармоягузорї мекунад  ва онро ба манфиати 

пешрафти иќтисодї меафзояд. 

Пешомадњои сармоягузорї ба соњањои мухталифи иќтисоди 

сабз бо маќсади нигоњдорї ва барќарорсозии сармояи табиї. 

1) Кам шудани дарахтбуррї ва барќарорсозии љангалњо ба 

њифзи муњити зист ва рушди экосистемањо  ва бењтар 

намудани танзими иќлим мусоидат хоњад кард. 

Љангалњо макони 80%-и навъњои биологии рўи Замин буда, 

ба устувории соњаи кишоварзї, тандурустї ва дигар бахшњо 

мусоидат мекунанд. Дар робита бо олами наботот ва 

њайвонот, бењбудии зиёда аз 1 миллиард нафар ањолї аз 

нигоњ доштани љангал вобаста аст. Фоидањо аз бењтар 

кардани танзими иќлим ба туфайли кам шудани дарахтбурї 

2 маротиба ва аз рўи арзёбињо 3 маротиба аз харољот 

зиёдтар ба даст меоянд. 
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2). «Сабзгардонии» соњаи кишоварзї имкон медињад, ки 

баробари афзоиши ањолї онро бо ѓизо таъмин намуда, дар айни 

замон ин соња ба захирањои табиї зарар   нарасонанд.  

         Бо назардошти афзоиши ањолї соњаи кишоварзї дар 

соли 2050 бояд  9 миллиард нафарро бо ѓизо таъмин намояд 

ва дар айни замон  ба экосистемањо ва саломатии инсон 

зарар нарасонад.  Дар айни замон  кишоварзї зиёда аз 70% -

и захирањои љањонии оби тозаро  истифода мекунад,  ба  

соњаи кишоварзї ба њисоби миёна беш аз 13% -и ихрољи  

газњои гармхонаї рост мояд. Истифодаи технологияњои  

мављуда  дар соњаи кишоварзї боиси 3-5 миллион њодисаи 

зањролудшавї  аз пестисидњо (зањрхимикатњо)  ва беш аз 40 

њазор фавти одамон дар як сол мегардад. 
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         Сабзгардонии» соњаи  кишоварзї  истифодаи 

самаранок ва устувори об, истифодаи васеи нурињои 

органикї ва табиї, коркарди бењтарини  хок,   муборизаи 

маљмўї  алайњи  зараррасонњо,   идоракунии  њолати  

наботот ва њайвонотро дар бар мегирад. 

 

Бино ба  натиљањои тањлил, дар  Гузориш оид  ба иќтисоди 

сабз (UNDP) оварда шудааст,  ки  100-300 миллиард доллари 

амрикої сармоягузорї  кардан ба соњаи кишоварзии сабз то 

соли 2050 бо мурури замон метавонад сабаби бењтаршавии 

сифати хок ва 10% баландшавии њосилнокии зироатњои 

асосї   нисбати нишондињандањое гардад, ки  дар  њолати 

нигоњ доштани   стратегияњои сармоягузории имрўза  ба даст 

оварда мешуданд. Сарфи назар аз он, ки  чунин суръати  

рушд  барои  таъмини дастрасии баробар ба ѓизо барои   

њамаи  одамони гурусна кофї нест,  бо вуљуди чунин афзоиш  

барои њалли мушкилоти таъмини озуќавории ањолии 

афзоишёбанда  зарур аст. 
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3) «Сабзгардонии»  бахши об барои  бо оби тозаи нўшокї ба 

миќдори кофї  ва сифати нисбатан баланд  таъмин кардани 

ањолї  мусоидат мекунад.  

 Тибќи пешгўињо бе гузаштан ба иќтисоди сабз байни 

таъминот бо  об ва масрафи об  фарќияти бузург ва  бо 

мурури замон  сахт афзоянда  ба вуљуд меояд. 

Арзёбии захирањои љањонии оби тоза ва шўр. 

Ҳалли ин мушкилотро тавассути «сабзгардонии»   бахши об 

бо ёрии  сармоягузорї ба  инфрасохтор ва  гузаронидани  

ислоњот  дар соҳаи сиёсати об анҷом  додан ба  маќсад 

мувофиќ аст.  Ин ислоҳот метавонад барои  беҳтар кардани 

механизмҳои институтсионалӣ (нињодї), инчунин низомњо 

барои расонидани кўмак  ва ҷудо кардани маблағҳо; 

фаъолтар ситонидани пардохтњо  барои хизматрасонињои 

экосистемавї; инчунин барои таѓйир додани схемањо 

(тарњњо)-и молиявї  ва системањои  пардохтњо барои  

таъминоти об равона карда шавад. Дар сурати њар сол  100-

300 миллиард доллари амрикоӣ сармоягузорӣ кардан ба  
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иқтисоди сабз  то соли 2050  баланд бардоштани самаранокї 

дар соҳаҳои кишоварзӣ, саноат ва коммуналї  то соли  2050 

талаботро  ба об ќариб 20% кам  мекунад ва истеъмоли 

обњои  зеризаминї ва рўзаминиро  дар муддати  кўтоњ  ва 

дарозмуддат пасттар менамояд.   

4) «Сабзгардонии»  соњаи энергетика  ва иваз кардани 

сӯзишвории  маъданї  бо манбаъҳои барқароршавандаи энергия 

ба паст кардани сатњи  ихрољњои  гази карбон ба атмосфера 

мусоидат мекунад. 

Системаи муосири энергетикӣ, ки  дар асоси сӯзишвории 

маъданї амал мекунад, ба тағйирёбии иқлим оварда 

мерасонад. Аз ҷумла,  ба бахши энергетикӣ ихрољи 2/3 гази 

гармхонаї  рост меояд. 

Тибќи арзёбињо  хароҷот барои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии 

иқлим то соли 2030 ба 50-170 миллиард доллари ИМА 

расида,  нисфи ин харољоти молиявӣ аз ҷониби кишварҳои 

рў ба инкишоф  масраф хоњад шуд. «Сабзгардони»-и   бахши 

энергетикӣ  гузаришро аз сармоягузориҳо ба манбаъҳои  

карбонро зиёдистифодакунанда ба сармоягузорӣ  ба соњаи  

энергетикаи тоза, инчунин баланд бардоштани самаранокии 

энергияро талаб менамояд. 

Таҳқиқоти маркази байналмилалии  энергетикӣ нишон 

медиҳад, ки маљмӯи сармоягузориҳои сабзи бо сиёсат 

њавасмандкунанда  дар ҳаҷми 1-2% ММД-и љањонї 

метавонад иқтисоди ҷаҳониро  ба роҳи рушд бо ихрољи ками 

газњо  гузаронад. Ин маблағҳои иловагї ба андозаи  

субсидияњо барои  хариди сӯзишвории маъданї, ки  масалан 
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дар  соли 2008   таќрибан  1 фоизи ММД-ро ташкил медод,  

баробар мебошад. Иваз кардани  сармоягузорињо аз 

манбаъҳои энергетикии серкарбон  ба сармоягузорӣ ба 

энергетикаи тоза, метавонад дараҷаи манбаъњои 

барќароршавандаи энергияро дар истењсоли энерияи тоза - 

аз 16 то 45 фоиз дар соли 2050 зиёд кунад. Бо назардошти 

њамаи намудҳои энергия  саҳми манбаъҳои 

барқароршаванда метавонад маҷмӯи таъминот бо энергияро  

дучанд намояд  ва беш аз 25 фоизи пешнињоди тамоми 

энергияњоро ташкил дињад.  

5) «Сабзгардонии»  бахши нақлиёт барои паст кардани 

таъсири бахши мазкур  ба тағйирёбии иқлим, ифлосшавии 

муҳити зист ва пайдоиши таҳдид ба саломатии инсон кӯмак 

хоҳад кард. 

Имрӯзњо  дар шаҳрҳо ва берун аз онњо нақлиёт беш аз нисфи 

сўзишвории моеъи истихрољшавандаро  истифода намуда,  

қариб чоряки партови CO2 ҷаҳониро  ихрољ мекунад.  Тавре, 

ки  таҳқиқот нишон медиҳад  хароҷоти экологӣ ва иҷтимоӣ 

(хароҷоти вобаста ба ифлосшавии маҳаллии ҳаво,  

садамаҳои нақлиёт ва роҳбандии он) метавонад аз 10 ё зиёда 

аз он фоизи ММД-ро  дар минтақа ё кишвар ташкил дињад - 

ва ба таври назаррас аз маблағи барои гузариш ба иқтисоди 

сабз зарурї зиёд бошад. 

 «Сабзгардонии» бахши нақлиёт тавассути баланд 

бардоштани самаранокии энергетикии он, истифодаи 

сўзишвории тоза ва гузариш аз наќлиёти хусусї ба нақлиёти 

ҷамъиятӣ ва наќлиёти ғайриавтомобилї  њолати иқтисодиёт 

ва тансиҳатии мардумро   беҳтар мекунад. Чи тавре таҳлили 
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таљрибаи Аврупо нишон медиҳад бозгашти иқтисодӣ аз 

истифодаи  нақлиёти ҷамъиятӣ дар сатҳи минтақавӣ қариб ду 

баробар аз харољот  зиёд мебошад. Дар миќёси љаҳонӣ 

ҳисобу китобњо нишон доданд, ки њарсол 0,34% ММД-и 

ҷаҳониро  сармоягузорї кардан ба  бахши нақлиёт (тақрибан 

аз 195 миллиард доллари ИМА сар карда)  ва дар давраи  то 

соли 2050   паст кардани сатњи истифодаи сўзишвории аз  

нафт њосилшуда,    барои то ба 80% кам кардани истеъмоли 

маводи сӯхти аз нафт њосилшуда  дар муқоиса бо рушди  

маъмулӣ ва мутобиќан кам кардани партовҳои карбонї ба 

атмосфера мусоидат мекунад.   

6) Иқтисоди сабз барои паст кардани партови гази карбон  ва  

беҳтар кардани сифати зиндагии  мувофиќ дар шаҳрҳо 

мусоидат хоҳад кард. 

Дар айни ҳол 50% аҳолии ҷаҳон дар шањрњо зиндагӣ 

мекунанд, аммо  ба онҳо 60-80 фоизи истифодаи энергия ва 

75% ихрољи гази карбон  мувофиќ  меояд. Урбанизатсия ба 

системаи обтаъминкунї ва  ташноб (канализатсия) фишор 

(сарбори)-ро  меафзояд ва аксар вақт ба инфрасохтори 

инкишофнаёфта ва бад шудани вазъи экологию саломатии 

аҳолӣ оварда мерасонад. 

Шарти муҳимтарини бунёди шаҳрҳои сабз ин навсозии 

биноҳо мебошанд. Гармкунӣ, равшанкунӣ, сардкунӣ ва 

вентилятсияи биноњо яке аз сарчашмаҳои муҳимтарини 

ихрољи гази гармхонаї ба атмосфера (бо ҳаҷми моддаҳои 

ихрољшуда аз  8,6 миллиард тонна бо њисоби  CO2) мебошад. 
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Ин чиз чунин шарњ дода мешавад, ки  1/3 њиссаи  истеъмоли 

ниҳоии энергияи барќ дар ҷаҳон дар дохили биноҳо ба амал 

меояд.  Дар ин ҷо зиёда аз сеяки захираҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла 

12% тамоми оби тоза истеъмол мешавад. Ҳиссаи ин бахш дар 

истеҳсоли партовҳои сахт тақрибан 40% мебошад. Бо 

назардошти афзоиши аҳолї дар кишварҳои рў ба тараққї, 

таъсири бахши мазкур ба иқлим дар сенарияи нигоҳдории 

иқтисоди «қаҳваї» дар соли 2030 қариб ду баробар афзуда, 

дар муқоиса бо CO2  ба  15,6 миллиард тонна мерасад. 

Рушди иқтисоди сабз дар шаҳрҳо ва модернизатсияи биноҳо 

самаранокии энергия ва маҳсулнокии мењнатро беҳтар 

мекунад, барои  коҳиш додани ихрољњо ва партовҳо њангоми 

истифодаи биноҳо ва инчунин баланд бардоштани дастрасии 

хидматрасониҳои муҳим бо роҳи дохил намудани 

навоварињо   бо наќлиёти сатњи ихрољи   гази  карбонаш  

паст имкон медињад. 

Љанбањои иљтимоии рушди сабз дар иќтисоди миллї 

«Сабзгардонии» иќтисодиёт   барои  таъсиси љойҳои нави 

корї имкон дода, барои баландшавии мувофиқи  

некӯаҳволии мардум (махсусан қисмати камдаромади аҳолӣ) 

ва расидан ба адолати иљтимоӣ мусоидат  хоњад кард. 

Гузариш ба иқтисоди сабз  то ҳадди аќал барои ташкили 

њамон миќдори љойҳои корї, ки  дар иќтисоди «қаҳваї»  

вуҷуд дошт, имкон медињад.  

Аз ҷумла, дар сенарияҳои самоягузорињои  сабз шуѓли ањолї  

дар соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

хољагии ҷангал ва нақлиёт  то соли 2050 дар муқоиса бо 

иқтисоди  «қаҳваї» бо суръат меафзояд. Шуғли ањолї дар  



28 

ҷаҳон дар соҳаи кишоварзӣ нисбат ба сенарияи  «ќањваї»-и  

пешгўишуда аз 4% зиёдтар мегардад. 

Сармоягузорї ба ҳифз ва нигањдории ҷангал метавонад 20 

фоизи љои корро ба таври расмӣ иловатан ба вуљуд орад. 

Баланд бардоштани самаранокии энергетикї дар ҳамаи 

навъҳои нақлиёт ва гузариш аз  нақлиёти хусусӣ ба наќлиёти 

љамъиятї  иловатан  шуѓли ањолиро ба  10% меафзояд. 

Сармоягузорї дар баланд бардоштани самаранокии 

энергетикї дар биноҳо ва иншоот танҳо дар Аврупо ва ИМА 

барои таъсиси 2 -3,5 миллион љойҳои корї  мусоидат карда 

метавонад Бо назардошти зарурати бунёди биноҳои нав 

(биноҳои љамъиятї, беморхонаҳо, мактабҳо ва ғ.), ки дар 

кишварҳои рў ба тараққӣ вуҷуд доранд, ин имкониятњо боз 

њам  назаррас мегарданд. Беҳтар кардани самарабахшии 

энергия ва истифодаи энергияи барқароршаванда  нисбат ба  

шароити иқтисоди «ќањваї»  дар баробари  таъмини рушди 

босуботи иқтисодӣ ва коҳиши ихрољњои  CO2 ба  атмосфера  

шуѓли ањолиро 20% зиёд мекунад. Шуғли ањолї дар соҳаи 

идоракунии партовҳо ва истифодаи такрории онҳо низ 

таъмин карда мешавад. Барои ба  навъњо људо кардан  ва 

коркарди маводҳои такрорї барои ҳар тонна  назар ба гўр 

кардани партовҳо дар партовгоњњо ва сӯхтани онњо  10 

маротиба зиёдтар љои корї ташкил карда мешавад.  Дар 

сенарияҳои сармоягузорињои  сабз афзоиши шумораи 

пешгўишавандаи ҷойҳои корї   дар соҳаи коркарди партовҳо  

нисбат ба вазъияи  љорӣ 10% зиёд хоњад шуд. 

Бояд қайд кард, ки њангоми «сабзардонии»  бахшҳо дар 

ќатори  таъсиси љойҳои корӣ ихтисори ҷойҳои корӣ дар як 

қатор бахшҳо ба вуљуд меояд. Аз ҷумла, дар  натиљаи  
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баланд  бардоштани самаранокии истифода ва камшавии 

минбаъдаи истеъмоли об шумораи  љойњои корї  то соли  

2050 дар муқоиса бо натиҷаҳои пешбинишуда дар асоси 

тамоюлоти њозираи  истеъмоли аз ҳад зиёди об ихтисор 

мегардад. 

Дар ин пешгӯиҳо љойњои  корие, ки дар соҳаҳои фаъолияти 

самаранок гардонидани истифодаи об заруранд  (масалан, 

бо меъёр таъмин намудани  об) инъикос нашудаанд.  

«Сабзгардони»  -и бахши моҳигирї дар муддати кўтоњ  ва 

давраи  миёнамӯҳлат бо сабаби камшавии сайди  моҳӣ боиси 

кам шудани љойњои корї мегардад. 

Бо вуҷуди ин, то соли 2050 вақте ки сенарияи сабз дар соҳаи 

моҳипарварӣ амалӣ карда мешавад, шумораи љойҳои корӣ 

бинобар  барқарорсозии захираҳои моҳӣ боз ҳам афзоиш 

хоҳад ёфт. Тибќи арзёбињо  шумораи љойњои кории 

навтаъсис дар соҳаҳои об ва моҳигирӣ дар тӯли солҳои 2017-

2050 аз камшавии  ҷойҳои корӣ дар натиҷаи гузариши аз 

иќтисоди «ќањваї» ба иқтисоди «сабз» зиёдтар мешавад. 

Вазифаи асосї дар  давраи  ихтисори  бозори меҳнат ин 

таҳияи сиёсат ва андешидани тадбирҳои самарабахш барои 

таъмини «гузариши одилона» дар ин ва дигар соҳаҳои  

иқтисоди сабз мебошад. 
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