
                                         

 

 

Ҳамкории минтақавии Тоҷикистону Қирғизистон 

(21 – 23 Сентябр соли 2011, ш. Ҳуҷанд, минтақаҳои байнисарҳадӣ Исфара - Баткен)  

Яке аз қисмҳои асосии лоиҳаи АКТЕД DEPECHO VI ин омили барқарорсозии ҳамкории минтақавӣ 

байни Вазорати ҳолатҳои фавқулода(ВФ) дар Кирғизистон ва Кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар 

Тоҷикистон мебошад. Дар доираи лоиҳаи гузоштаи DEPECHO, АКТЕД ҳамкории самимӣ байни ду 

вазорат дар савияи вилоятҳоро барпо кард. Ҳангоми иҷроиши барномаи гузашта идораҳои 

ноҳиявии ВҲФ  дар вилояти Баткен ва КҲФ дар вилояти Суғд ба мувофиқа омада, меморандум 

оиди хаттарҳои муштарак ва офият дар вақти офатҳои  табии ва  ҳолатҳои фавкулода ба имзо 

расониданд. 

Хадафи лоиҳаи АКТЕД DEPECHO VI ин тарафдории фаолиатҳои ҷориӣ байни ду Ҷумҳури оиди 

гузаронидани конфронси ноҳиявӣ равона карда шудааст. Дар якҷояги бо шартномаи байни ду 

давлат ва қарори Комиссияи байнидавлатӣ гӯрӯҳи кори барои эҷодкунии механизмҳои ҳамкории 

бомувафақияти ноҳиявӣ ташкил карда мешавад.  

Аз ин лиҳоз, рӯзи 21 Сентябр гӯрӯҳи корӣ воҳури  ҳамроҳи 

намояндагони вилояти ва КҲФ гузаронида шуд. Воҳури дар 

идораи ноҳиявии КҲФ дар ш. Ҳуҷанд гузаронида шуд.  

Воҳури ду натиҷаи ассоси дод: 

1. Шакли ҷамбастии шартномаи охирин байни ду 

давлат барои ҳамкори дар соҳаи камкунии хатари 

офатҳо ва пешгирии онҳо ба мувофиқат расида, 

қабул карда шуд. 

2. Нақшаи тақрибии якуми сарҳадии омузишҳои 

симулятсияонӣ байни Қирғизистону Тоҷикистон коркард шуд. 

Дар таърихи 23ми Сентябр, баъд аз гузаронидани воҳури, аввалин омузиши якҷоя байни 

Қирғизистону Тоҷикистон дар вилояти сарҳадии Баткент ва  Суғд гузаронида шуд. Сенарияи 

омузишӣ чунин буд: Дар захирагоҳи оби деҳаи Тортгул, зиёни ҷидди ба вуҷуд омад, ки оқибаташ 

барои маҳалҳои наздисарҳадии Тоҷикистону Қирғизистон хатарнок мебошад ва метавонад ба ду 

маҳалҳои калон зарари ҷидди расонад. 

Аз сабаби он ки, маҳалли хатарнок ба гуруҳи наҷотдиҳандаи Баткент наздиктар буд, онҳо ба 

маҳалли хатарнок якум расида омадаанд. Онҳо фаолияти наҷотдиҳӣ ва расонидани кумаки 



                                         

 

аввалинро бо ҳамроҳии гуруҳи наҷотдиҳандагони Исфара ва Хуҷанд, ки дертар расида омаданд, 

сар карданд. Ин яке аз қисмҳои ассосии сенарияи омузиши буд, ки баъди анҷоми он аз тарафи 

намояндагони ВҲФ ва КҲФ дар протокол байен гардида ба имзо расонида шуд.  

Дар давоми омузишҳои симулятсиони ҳаммаи структураҳои 

маҳаллии даҳлдор, гӯруҳҳои наҷотдиҳандаи Салиби Сурҳ, 

волонтерҳои маҳалли ва кумитаҳои маҳалли идоракунии 

ҳолатҳои фавқуллода, иштирок мекарданд . Ин сохторҳои 

гуногун, кори хуби дастаҷамъона бо сохторҳои давлатӣ, махсусан 

бо шуъбаи ҳолатҳои фавкулода ва хатарҳо, нишон доданд. 

Ҳаммаи ҳадамотҳои маҳаллии фавқуллодаи дахлдор, ба монанди 

хадамоти оташнишонӣ, хадамоти фавқулодаи тиббӣ, шуъбаҳои 

ҳурока ва нақлиёт, кумитаи санитари ва эпидемиологӣ, ва милиса 

дар ин чорабиниҳо иштирок карданд. 

Ашхоси олимартабаи ҳукуматҳои маҳалли Исфара ва Баткен, 

инчунин ВҲФ ва КҲФ, аъзоени REACT, ва намояндагони АКТЕДи 

маҳаллӣ дар ин омузиш иштирок карданд. Ҳамчунин дар ин 

чорабини телевизиони маҳаллии Суғд ва дигар воситаҳои ахбори 

умумӣ аз ҳарду ҷониб, иштирок доштанд. 

Баъд аз анҷоми гузаронидани омузишҳои симулятсиони муовини 

раиси КҲФ палковник Хушвахтов ва муовини раиси ВҲФ генерал 

Касималиев протокол оиди гузаронидани омузишҳои 

симулятсиони ба имзо расониданд. Меҳанизми ҳамкории 

гуруҳҳои наҷотдиҳанда ва дигар хадамотҳо, дар давоми омузишҳои симулятсиони санҷида шуда, 

дар созишномаи байнидавлатӣ, ки яке аз дастовардҳои муҳими лоиҳаи  DIPECHO VI мебошад, акс 

ёфтааст. 

Барномаи таери ба холатҳои фавқулодаи Комиссияи Аврупои (DIPECHO VI)  

 Шуъбаи роҳбарии ерии башардустонаи Комиссияи Аврупо (ECHO)ки яке аз калонтарин 

таъминкунандаи маблағ барои фаолиятҳои расонидани ерии башардустона мебошад. Ба воситаи 

барномаи таери ба ҳолатҳои фавкулодаи (DIPECHO) ба ашхоси камбизоате ки дар ноҳияҳои 

хатарноки ҷаҳон зиндаги мекунанд, барои кам кардани зарари офатҳои табии ба ҳаёт ва моликият 

онҳо кумак мерасонад.   

Лоиҳаҳо ки аз тарафи ин барнома маблағгузори мешаванд,  хеле содда ва каммасраф буда, 

бештар аз тарафи худи маҳаллаҳо ба иҷро расонида мешаванд. Ин лоиҳаҳо барои камкунии зарар 



                                         

 

аз ҳолатҳои фавкулода ва наҷоти одамон дар ҳолатҳои фавкулода хеле самаранок мебошанд. 

Лоиҳаи DIPECHO ба тренингҳо, баландбардории иқтидор ва огоҳбудан, барпосози ва тақмили 

системаҳои огоҳии саривақти ва банақшагирии садамавӣ, диққати калон медиҳад. 

Оҷонсии Ҳамкории Техники ва Тарақиети (АКТЕД)  

АКТЕД ташкилоти ғайридавлатии Фаронсавӣ буда, соли 1993 дар Авғонистон ташкил шуда, 

фаолияти худро дар ҶТ соли 1997 ва дар Қирғизистон соли 1999 сар кардааст. Барномаҳои АКТЕД 

бо мақсади ери расонидан ба маҳалҳои камбизоатарин, маҳалҳои ҷангзада ва намояндагони 

табақаи пасти ҷамъият, равона карда шудаанд. Стратегияи АКТЕД, таъминоти устувор ва  таъсир ба 

ташаббуси ҷамъияти мебошад.   

Барои маълумоти пурра www.ec.europa.eu/echo пайваст кунед ё:  

Srdan STOJANOVIC, ECHO Dushanbe: Srdan.STOJANOVIC@ec.europa.eu   

Malika Baimatova, ECHO Dushanbe: malika.baimatova@echo.tajnet.tj    

ё 

Ташкилоти АКТЕД: 

35, Sh.Rustavelli str., Dushanbe city, Tajikistan 

Tel.: +992 (37) 2275873 
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