
Масъулияти мустасно барои матни ин нашр танҳо COMO EAST дорад. 
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Аз замони ба кор даровардани он дар соли 2008, Созишномаи Мирон  яке аз 

ташаббусикорони пешсафи  дастгирї  ва њавасмандкунии  маќомоти њокимияти мањалї 

дар Аврупо ва берун аз он дар ташкилкардан ва ворид сохтани барномаи устувори 

энергетикї  шудааст.  Њамин тариќ , Созишномаи  Мирон  сањми худро  дар рушди 

иќтисоди экологии равонакардашуда ва бењбудии сифати зиндагї дар шањрњо мегузорад. 

Чи тавр? Ба тариќи дастрасї ба барќ, ташкил кардани љойњои корї, бењбудии некуањолии 

иќтисодї ва иљтимої  ва њалли  мушкилотњое, ки бо таѓиребии иќлим  алоќаманд астанд , 

мебошад. 

  

Маркази  Созишномаи Мирон – Шарќ, дар шањри Ливов (Украина), њамроњ бо нозирони 

асосї, ки дар Киев (Украина),  Ереван (Арманистон), Тифлиси (Гурљистон) ва Алмата 

(Ќазоќистон) дастгирии техники, идоракунї ва маълумотдињиро ба ёздањ мамлакат 

мерасонад, мављуд аст: Арманистон, Озарбойљон, Беларус, Грузия, Ќазоќистон, 

Ќирѓизистон, Молдава, Тољикистон, Туркманистон, Украина ва Узбакистон.  

 
Маќомоти  њокимияти мањали чун бозингарони асосї 

 
Маќомоти мањалї гурўње мебошад, ки ќодир аст, ки рафтори шањрвандонро таѓир дода, 

манфиатњои шахсї ва љамъиятиро  њамоњанг созад. Ќарорњое, ки маќомоти њокимияти 

мањалї ќабул мекунанд, метавонанд ба  сифати зиндагї ( барои мисол, дастрасии 

хизматрасонињои энергетикї, њавои тоза)  ва љараёни инкишофи иќтисодии шањр ба андозаи 

зиёд ва манфї таъсир бахшанд. Бар зимаи шањрњои калон ва майда , њудудњои шањрї вазифаи 

асосї  дар љараёни кам кардани оќибатњои таѓироти иќлимї гузошта мешавад, зеро ки њиссаи 

онњо ќариб 70% њаљми партовњои CO2   дар саросари љањон  ташкил медињад   

 
Уњдадорињо 

 
Созишномаи Мирон -  ин на «як ширкати дигар», балки  уњдадорињои љиддие, ки 

CОЗИШНОМАИ МИРОН_ШАРЌ 
 

Созишномаи Мирон ташаббуси пешсафи  

Иттиходияи Аврупо мебошад, ки  макомоти 

хокимияти  махали, минтакави ва миллиро оид  

ба максад расонидани ухдадорихои худихтиерона 

ба зима дошта, оид ба кам кардани партовхои 

CO2  на зиед аз 20% то соли 2020 ба рохи баланд 

бардоштани иктидори энергетики ва дохил 

намудани сарчашмахои энергетикии 

баркароршударо муттахид месозад 
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маќомоти мањали бар ўњда гирифтааст ва асоси ба маќсадњои аниќи санљидашуда дар соњаи 

энергетика ва кам кардани оќибатњои  таѓироти иќлимї мебошад.Ўњдадорињое, ки шањрњо бар 

душ гирифтанд ва њамчунин ноил шудан ба маќсадњои гузошташуда мавзўи доимии 

мониторинги Маркази Муттањиди Тадќиќотї – хадамоти дохилии илмии Комиссияи Аврупої 

мебошад.  Њамаи ин Созишномаи Миронро  чун ташаббуси ќаввї нишон медињад, ки амалиётро 

дар сатњи мањалї мувофиќ ба афзалиятњои миллї  њавасманд мекунад .    

 
Дар доираи  худихтиёрї бар зима гирифтани ўњдадорињои шањрї, таљрибањои  лоињавї ва 

идоракуниро  инкишоф медињанд, ки барои  ворид сохтани барномањои энергияи устувори 

мањалї ва инчунин  пешкаш намудани Наќшаи амалиёти оид ба рушди устувори энергетикї  

(НАРУЭ), маркази Созишномаи Мирон дар Брюссел, лозим ва зарур аст.   Ин  шарњи пурраи 
амалиёти асосии рушди устувори энергетики коркардашуда  ва дар муддати як сол баъди ба Созишнома 

њамроњ шудан,  дода мешавад. НАРУЭ чун харита барои  ноил шудан ба маќсадњои гузошташудаи 
энергетикї ва иќлимї дар сатњи милї хизмат мекунад. Дар њолати то моњи феврали соли 2014  зиёда аз 3 

300 НАРУЭ,  пешнињод карда  шуданд, ки аз оно зиёда аз 1 800  ќабул карда шуданд. 

 
РУШД 

 
Ташаббусро маќомоти њокимияти мањалї бо ќариб 50 давлат ва зиёда аз 5 400 Имзокунандаро 

дар бар мегирад,  ки дар байнашон зиёда аз 80  мирњо аз Аврупои Шарќї, Ќафќози Љанубї ва 

Осиёи Марказї, бар зима доранд.  

Баѓайр аз ин ќариб 10 миллион шањрвандоне, ки дар  мамлакатњои Шарикони Шарќї  ва Осиёи 

Марказї зиндагї мекунанд, ба  Созишномаи Мирон љалб карда шудаанд 

 
Дастгирї 
 
Созишномаи Мирон ин љамъияти байналхалќии доим афзоишёбандаи  маќомоти пешсафи 

мањалї  ва минтаќавии идоракунї, ки аз кумаки зиёди институтњои сиёсї (Комиссияи Аврупо, 

њокимияти миллї, палатањои миллї ва диг.) ва молиявї (Бонки инвестисионии Аврупо, Бонки 

азнавбарќароркунии ва рушди Аврупо, Бонки рушди Осиё, бонкњои хусусї ва диг.) истифода 

мебарад.      

Имзокунандагони Созишнома аз кумакњои њамаљониба  ва имкониятњои шабакавие, ки 

Маркази Созишномаи Мирон, координаторњои Миллї ва Минтаќавї, љонибдорони Созишнома ва 

дигар тарафњои майлидошта  пешкаш кардаанд,  истифода мебарад. Баѓайр аз ин, таљрибаи 

мусбии давлатњои гуногун метавонад ба маќомоти мањалї кўмак кунад, то ки њукумат ва 

шарикони эшонро боварї кунонда ба Созишномаи Мирон њамроњ шаванд .  

Бо маќсади ёри расондан ба имзокунандагон аз Аврупои Шарќї, Кафќози Чанубї ва Осиеи 

Марказї дар коркарди Наќшаи амалиёт як ќатор усулњо ва олотњо ташкил карда шуда буд.  

Баѓайр аз ин маркази муттањиди тадќиќотии комиссияи Аврупої кумакро ба забонњои англисї ва 

руссї оид ба њамаи саволњои техникие, ки аз имзокунандагон пайдо мешаванд, пешкаш месозад.  

Ин амалиётњо дастгириеро, ки аз тарафи Маркази Созишномаи Мирон пешкаш карда шудааст,  

пурра месозанд.  
 
Таъсирот 

 
Муваффаќияти Созишнома  ин натиљаи  ќадамњои аниќ ва чорањое, ки аз тарафи 

имзокунандагон  ба иљро расонда шуд, мебошад. Амалиётеро , ки дар он НАРУЭ  ба ќайд 

гирифта шудаст,ба анљом дода, бошандагони мањалї дастрасии бењтарро ба хизматрасонии 

энергетикї дарёфт намуданд, камшавии суратњисоб барќ, инвестисия  таъсирбахшии энергия, 

ташкил намудани љойњои корї ва сарфа кардани воситањои буљавии органњои худидоракунии 

мањалї, ки барои энергетика људо шудаанд.  

Иштироккунандагони Созишнома вазифаи умумиро таќсим мекунанд: барои 

http://www.eumayors.eu/
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бењдошти шањрвандони худ фароњам овардани муњити зистеро, ки бо устувории экологї, 

иљтимої ва  иќтисодии худ фарќ мекунад ва сањми худро дар   иљро намудани мушкилотњои 

глобалие, ки бо хароб шудани сарватњои таббии ва таѓиротњои иќлимї алоќаманд астанд,  

мегузорад.   

 
 

БАРОИ МАЪЛУМОТИ ИЛОВАГӢ 
 

Web 
www.soglasheniemerov.eu 
http://en.wikipedia.org/wiki/Covenant_of_Mayors 
 

Ҳамаи маводҳои нашршуда бо забони руссӣ ва дигар забонҳо дастрас мебошанд: 
Маводҳои нашршуда > www.soglasheniemerov.eu/media/communication-materials_ru.html 
Расмҳо  >www.soglasheniemerov.eu/media/pictures_ru.html 
 

Почтаи электронӣ : info-east@eumayors.eu 
 

Маркази Созишномаи Мирон - Шарқ (МСМ – Шарқ) аз тарафи консорсиуме идора 
карда мешавад, ки онро ассосиатсияи Energy Cities роҳбарӣ мекунад, ва он аз Climate 
Alliance,  Ассосиатсияи “Шаҳрҳои дорои энергияи эътимодноки Украина ” ва  Маркази 
экологии минтақавии Осиёи Марказӣ иборат мебошад. 
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