БРСММ ВА КУМИТАИ ҲОЛАТҲОИ ФАВҚУЛОДДА ВА МУДОФИАИ ГРАЖДАНӢ АВВАЛИН
ПЛАТФОРМАИ АРЗЁБИИ ОНЛАЙНИИ ХАВФИ ЧАНДХАТАРА ДАР САРОСАРИ ТОҶИКИСТОНРО
ОҒОЗ МЕКУНАНД
Душанбе, 29 январи соли 2021 - Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид (БРСММ) дар якҷоягӣ бо
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ аввалин платформаи арзёбии онлайнии
хавфҳои бисёрҷонибаи кишварро дар Тоҷикистонро оғоз намуд. Платформа ҳамчун воситаи таҳлили
хатари айёнӣ барои мусоидат ба беҳбуди банақшагирии ландшафти заминҳо, рушди ҷонибҳои
манфиатдор, арзёбии хавфҳо ва хидмати баҳрабардорон ва тасмимгирон, тарҳрезӣ шудааст.
“То имрӯз танҳо 20% Нақшаҳои рушди ноҳияҳои Тоҷикистон хатарҳоро фаро мегиранд ва шомили
барномаи коҳиши хавфи офатҳои табиӣ мегарданд. Платформа асоси банақшагирии рушд бо
омӯхтани хавфҳо дар ҳама сатҳҳои идоракунӣ буда, ҳамчунин роҳи таъмини пешгирӣ ва коҳиши
хатарҳо гашта, ба усулҳои бунёдии раванди банақшагирӣ мубадал мегардад.” – гуфт Христофорос
Политис, Муовини Намояндаи Доимии Барномаи Рушди СММ дар Тоҷикистон.
Платформаи айёнии онлайн бар маълумоти ҷамъоваришуда барои баҳодиҳии хавфи чандхатара, ки
дар солҳои 2018 ва 2020 таҳия шудааст, асос ёфтааст. Гурӯҳи муҳаққиқон кӯшидаанд осебпазирии
ҷомеаву зерсохторҳоро аз офатҳои табиӣ ва ҳам сатҳи гирифторӣ ба хатарҳои ояндаи дар Тоҷикистон
маъмулро аз ҷумла обхезӣ, сел, заминҷунбӣ, хушксолӣ, тӯфони бод, ярч ва тарма муайян созанд.
Арзёбӣ 58 ноҳияи Тоҷикистон ва ҳафт намуди хатарҳои табииро, ки дар кишвар маъмуланд, фаро
гирифт. Гурӯҳи тадқиқотӣ бо истифода аз тасвирҳои баландсифати моҳвора ва маълумоти махсус, ки
агентиҳои миллӣ ва баҳрабардорон пешниҳод кардаанд, таҳқиқоти техникӣ-иқтисодӣ анҷом доданд.
Харитаҳои ниҳоӣ бо истифода аз системаи иттилоотии ҷуғрофӣ (ГИС) омода карда шудаанд. Ин ба
корбарон иҷоза медиҳад қабатҳои нақшаро ба сурати ҷудогона ва ё ба сурати обшор, якеро рӯи дигар
гузошта мушоҳида намуда, иттилооти муносибро дарёбанд.
Раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, Рустам Назарзода дар баромади худ гуфт
- “Дар оянда, натиҷаҳои арзёбиҳои гузаронидашударо омӯхта, мо метавонем онҳоро дар таҳияи
барнома ва нақшаи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо истифода барем, фаъолиятҳои коҳиши
хатари офатҳои табииро бо дарназардошти осебпазирии ин ё он минтақа, анҷом диҳем.”
Ин арзёбиро Ҳукумати Ҷопон ва Агентии Швейтсария оид ба рушд ва ҳамкорӣ маблағгузорӣ
карданд.
Барои маълумоти иловагӣ лутфан ба: Рухшона Наҷмидинова, таҳлилгари иртиботот, БРСММ дар
Тоҷикистон муроҷиат намоед (Тел.: +992 (44) 6005600, E-mail: rukhshona.nazhmidinova@undp.org).
БРСММ бо афрод дар ҳама сатҳи ҷомеа барои кумак ба бунёди кишварҳое, ки битавонанд дар
баробари буҳрон муҷовимат кунанд шарик аст ва навъи рушдро ки кайфияти зиндагиро барои ҳама
беҳбуд мебахшад, ёрӣ мерасонад. Мо дар 177 кишвару сарзамин чашмандози ҷаҳониву биниши
маҳаллиро барои кумак ба тавонмадсозии зиндагӣ ва сохти миллатҳои муқовим пешниҳод
мекунем. www.undp.org.

