
 

 

ФОРУМИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ОИД БА СОЛИМГАРДОНӢ ВА ТАВОНБАХШИИ МАЪЮБОН 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 Тоҷикистон, Душанбе, 18 октябри соли 2019 

06:00 – 07:00 Бақайдгирӣ/Регистрация 

08:00 – 09:25 

 

 

 

КУШОДАШАВИИ ФОРУМ/ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

Суханронии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,  

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

 

Сухани ифтитоҳии Директори генералии Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ 

 

Сухани ифтитоҳии Намояндаи доимии СММ дар Тоҷикистон 

 

Сухани ифтитоҳии Сухангӯи махсуси СММ оид ба масъалаҳои маъюбият 

 

09:25 – 10:00 Танаффӯс (бо қаҳва ва чой) ва суратгирии умумӣ 

10:00 – 12:00 

 

 

 

 

 

 

ҶАЛАСАИ ПЛЕНАРӢ 

«Раванди маъюбӣ дар Тоҷикистон: вазъият, дастовардҳо, мушкилот ва ояндабинӣ». 

«Тақвияти шарикӣ ва ҳамкорӣ дар соҳаи маъюбият» 

Гузоришҳои муфассали роҳбарони вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 

маориф ва илм, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи кор бо 

занон ва оила, Кумитаи меъморӣ ва сохтмон, Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, намоянда аз номи Иттиҳодяиҳои ҷамъиятии маъюбон ва 

намояндаи Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ. 



 

 

        Муҳокимаҳо, саволу ҷавоб 

ЭЪЛОНИ МАВЗӮЪҲО ВА ҶОЙГИРШАВИИ ТОЛОРҲОИ ҶАЛАСАҲОИ ҲАМРАДИФ  

12:00 – 13:30 Хӯроки нисфирӯзӣ ва вохӯрию муколамаҳои ғайрирасмӣ 

Боздид аз намоиши ҳунарҳои дастӣ ва маҳсулоти корхонаҳои истеҳсолии маъюбон  

13.30 – 14:40 Ҷаласаи ҳамрадиф 1 (таҳти роҳбарии 

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ) 

Тандурустӣ: Дастрасии шахсони маъюб ба 

хизматрасониҳои тиббӣ (бо назардошти 

масъалаҳои маблағгузорӣ, ҷанбаъҳои 

гендерии мавзӯъ ва ҳуқуқҳои маъюбон) 

Баромадҳо, саволу ҷавоб 

Ҷаласаи ҳамрадиф 2(таҳти роҳбарии 

ВТҲИА ҶТ, ВМ ҶТ ва ТУТ) 

Тавонбахшӣ: Воситаҳои ёрирасони техникӣ 

ва инноватсионӣ, махзани ягонаи иттилоотӣ 

ва маблағгузории соҳа бо назардошти 

ҷанбаъҳои гендерӣ  

Баромадҳо, саволу ҷавоб 

14:40 – 14:45 Танаффӯси техникӣ 

14:45 – 15:55 Ҷаласаи ҳамрадиф 3 (таҳти роҳбарии 

ВММША, Кумитаи меъморӣ ва сохтмон) 

Шуғли маъюбон ва таъминоти иҷтимоӣ: 

Таъмини шароити мусоид барои амалишавии 

имкониятҳои иқтисодии шахсони маъюб дар 

Тоҷикистон бо назардошти масоили «Муҳити 

дастрас» 

Баромадҳо, саволу ҷавоб 

Ҷаласаи ҳамрадиф 4  (таҳти роҳбарии 

Вазорати маориф ва илм, Кумитаи кор бо 

занон ва оила + ТҶ) 

Таҳсилот: Дастрасии шахсони маъюб ба 

зинаҳои гуногуни таҳсилот бо таҳлили вазъи 

маблағгузорӣ, ҷанбаъҳои гендерии мавзӯъ ва 

ҳуқуқҳои маъюбон 

Баромадҳо, саволу ҷавоб 

15:55 – 16:20 Танаффӯс ва вохӯрию муколамаҳои ғайрирасмӣ 

 



 

 

 

16:20 – 17:30 ҶАЛАСАИ ПЛЕНАРӢ (хотимавӣ) 

а) Ҳисоботи роҳбарони ҷаласаҳои ҳамрадиф  

б) Афзалиятҳои миллии стратегии марбут ба масъалаҳои маъюбӣ дар давраи то 

соли 2030, бо дар назардошти Ҳадафҳои рушди устувор ва муқаррароти Конвенсияи 

СММ дар бораи ҳуқуқҳои маъюбон (Гузориши ниҳоӣ, қабули эъломияи Форум. 

Маърӯзачӣ- ВТҲИА ҶТ) 

17:30 – 17:45   РАСМИ ПӮШИДАШАВИИ ФОРУМ  

17:45 – 18:30 Барномаи фарҳангӣ: Ҳунарнамоии шахсони маъюб-инъикоскунандаи эҷодиёти бадеии 

маъюбон 

19:30 ҚАБУЛИ РАСМИИ МЕҲМОНОН  


