М\ытарам (а)
______________________________________

Шуморо ба Семинари омӯзишӣ бо
иштироки намояндагони ташкилотҳои
давлатию ҷамъиятӣ, роҳбарони хоҷагиҳои
деҳқонӣ, омӯзгорон ва дигарон даъват менамоем.

МАРКАЗИ ОРХУСИИ ШАЫРИ
ХОРУЦ

Чорабин= р\зи 23 маи соли 2018,
соати 09.30 дар Ҷамоати деҳоти Пастхуфи
ноҳияи Рӯшон баргузор мегардад.
Проблемаи эколог= имр\зыо ба яке аз
масъалаыои ыалталаби замон табдил ѐфтааст. Аз ин р\, дар ыалли мусбии ин масъала
баланд бардоштани маърифатнокии экологии ьомеа нащши асосиро мебозад.
Маълум аст, ки тарбия, аз ьумла, тарбияи эколог= пеш аз ыама дар оила сар мешавад ва баъдан дар боцчаи к\дакон, мактабыои таысилоти умум=, миѐнаи махсус ва
ол= ташаккул дода мешавад.
Ташкили самараноки тарбияи экологии
насли наврас ва дигар гур\ыыои аыол= имконият медиыад, ки инсон муыити зистро ыифз
намуда, тоза нигоы дорад, сарватыои онро
афзун гардонад, худ дар он сиыату саломат
умр ба сар барад ва муыити зисти аз ьиыати
эколог= тозаро ба наслыои оянда бощ= гузорад.
Бо ин мащсад ыам Маркази Орхусии шаыри Хоруц дар ыалли ин масъалаи ыаѐтан зарур ыиссагузор буда, к\шиш ба харь
медиыад, ки фаъолияти марказ дар тацйир
додани тафаккури наврасон, ьавонон ва калонсолон дар умумият самараи хуб диыад.

Маркази ахборот= - экологии ВМКБ

Ьумыурии Тоьикистон, ВМКБ,
ш. Хоруц, к\чаи Карамшоев-46.
Тел.: (992 35-22) 2-64-92, 2-92-64
URL: www. pamireco@mail.ru

Некӯаҳволии инсон аз табиати
ободу зебо вобаста аст!
Ыар як буттаву гиѐы, ыар як чашмаву дарѐ ба нигоыубини инсон
ниѐз дорад!

Ыаракати волонтѐр=
Дар шароити имр\за яке аз вазифаыои асосии сиѐсати Ыукумати Ьумыурии Тоьикистон
оиди фаъолгардонии наврасону ьавонон дар
ыалли масъалаыои ыалталаби ьамъият ьалб
намудани оныо ба фаъолияти ыаракати волонтѐр= ба ыисоб меравад. Вобаста ба ин, Маркази
Орхус= тасмим гирифт, ки бо мащсади беытар
ва васеътар намудани доираи фаъолияти худ ва
натиьанокии кор ыаракати волонтѐр=, аз ьумла, оиди самти эколог= (ыифзи муыити зист),
ташкил намуда, ривоьу равнащ диыад.
Мащсади асосии ташкили кори самти мазкур аз муттаыид намудани фаъолияти ташаббускоронаи наврасон, ьавонон ва дигар гур\ыыои аыол=, ки мехоыанд дар ыалли масъалаыои
ыалталаби эколог=, аз ьумла, ыифзи муыити
зист ыиссаи ройгон расонанд, иборат мебошад.
Муваффащияти кор барои тарзи ыаѐти солими наврасону ьавонон, ташаккул ва инкишоф
додани мащоми фаъоли иьтимоии оныо, ом\зиши ыолат ва ыифзи муыити зист, истифодаи
самараноки боигариыои табиат ва тарциби
идеяыои башард\стонаи меынати ройгон ба
манфиати ьамъият шароити муфидро фароыам
меорад.

Маркази Орхусии Хоруц
«Помир Эко»
Маркази иттилоот= – экологии «Помир Эко»
аз ьониби Ассотсиатсияи соыибкорон «МилалИнтер» дар ыамкор= бо Раѐсати ыифзи муыити
зисти ВМКБ моыи апрели соли 2011 дар доираи
Барномаи Бюрои Душанбегии САЫА таъсис
дода шуд. Аз 1-уми апрели соли 2013 дар базаи
ин марказ ыамчунин Маркази Орхусии Хоруц
фаъолияти худро ба роы монд.
Ыадафи Маркази Орхус= мусоидат намудан
ба ыамкор= миѐни сохторыои дахлдори давлат=
ва ьомеаи шаырванд= дар ыалли масоили
вобаста ба амнияти эколог= дар минтаща дар
доираи ваколат ва талаботи Конвенсияи Орхус
мебошад.
Дар Маркази Орхусии Хоруц Шумо метавонед бо ыуььатыои зайл шинос шавед:
- матни Конвенсияи Орхус;
- матныои шартномаыо ва созишномаыои
байналмилал= дар соыаи ыифзи муыити зист;
- санадыои щонунгузории Ьумыурии Тоьикистон ва Иттиыоди Аврупо дар соыаи ыифзи муыити зист;
- нашриѐтыо доир ба масъалаыои ыифзи муыити зист.

Барномаи
баргузории семинари маърифат=-эколог=:

08.30-9.00 Бакайдгирии иштирокчиѐн
9.00-9.10 Кушодашавии семинар, суханони
ифтитоы=.
9.10-11.00 Маркази Орхусии «Помир-Эко»
(презентатсия)

Мащсад ва вазифаыои марказ.

Имконият ва самтыои асосии фаъолияти
Маркази Орхус=.

Нашриѐти иттилоотии Марказ ва
сайтыои он.
Намоиши филмыо дар бораи чораби
ниыои Маркази Орхус=

11.00-11.30 Танаффус
11.30-12.30 Рушди иқтисоди сабз.
12.30-13.00

13.00

Проблемаыои ыалталаби
экологии ВМКБ
Муыокимарон= ва ьамъбасти
чорабин=.
Х\роки нисфир\з=

