
Номгўи  
идњои байналмилалї, ки аз љониби  

Созмони Милали Муттаҳид муќаррар карда шудаанд 
(ба њолати 1 марти соли 2022) 

 
-Соли нав-1 январ; 

-Рӯзи ҷаҳонии алифбои Брайл-4 январ; 
-Рўзи байналмилалии маориф-24 январ; 

-Рӯзи байналмилалии ёдбуди Ҳолокост-27 январ; 

-Рўзи ҷаҳонии ботлоқзор-2 феврал; 

-Рӯзи байналмилалии бародарии инсонҳо-4 феврал; 

-Рӯзи ҷаҳонии лубиёгї -10 феврал; 

-Рӯзи байналмилалии занон ва духтарон дар соҳаи илм-11 феврал; 

-Рӯзи ҷаҳонии радио-13 феврал; 
-Рўзи умумичањонии адолати ичтимої-20 феврал; 

-Рӯзи байналмилалии забони модарӣ-21 феврал; 
-Рўзи нест намудани табъиз-1 март; 
-Рӯзи ҷаҳонии ҳайвоноти ваҳшї-3 март; 
-Рўзи байналмилалии занон-8 март; 
-Рӯзи байналмилалии занони судя-10 март; 
-Рӯзи забони фаронсавӣ дар Созмони Милали Муттаҳид-20 март; 
-Рўзи байналмилалии хушбахтї-21 март; 

  -Рӯзи байналмилалии барҳам додани табъизи нажодї-21 март; 

 -Рӯзи ҷаҳонии шеър-21 март; 
 -Рўзи байналмилалии Наврўз-21 март; 

 -Рӯзи ҷаҳонии синдроми Даун-21 март; 
 -Рўзи байналмилалии чангал-21 март; 

 -Рӯзи ҷаҳонии об-22 март; 

 -Рӯзи ҷаҳонии метеорологӣ-23 март; 
 -Рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди бемории сил-24 март; 
 -Рӯзи байналмилалии ҳуқуқ ба ҳақиқат дар бораи нақзи дағалонаи 

ҳуқуқи инсон ва шаъну шарафи қурбониён-24 март; 

 -Рӯзи байналмилалии ёдбуди қурбониёни ғуломї ва тиҷорати 

ғуломони трансатлантикї-25 март; 
 -Рӯзи байналмилалии ҳамраъйӣ бо кормандони боздоштшуда ва 
гумшуда-25 март; 
 -Рӯзи ҷаҳонии огоҳии аутизм-2 апрел; 

 -Рӯзи байналмилалии огоҳӣ аз минаҳо ва кӯмак дар амалиёти зидди 

минаҳо-4 апрел; 

 -Рӯзи байналмилалии виљдон-5 апрел; 
   - Рӯзи байналмилалии варзиш барои рушд ва сулҳ-6 апрел; 

 -Рӯзи байнулмилалии ёдбуди генотсиди Тутси дар Руанда дар соли 
1994-7 апрел; 

 -Рӯзи ҷаҳонии саломатӣ-7 апрел; 
 -Рӯзи байналмилалии парвози инсон ба кайҳон-12 апрел; 



 -Рӯзи ҷаҳонии бемории Чагас-14 апрел; 

 -Рӯзи забони хитої дар Созмони Милали Муттаҳид-20 апрел; 
 -Рӯзи ҷаҳонии эҷодкорӣ ва инноватсия-21 апрел; 
 -Рӯзи байналмилалии замин-22 апрел; 
  -Рӯзи байналмилалии бонувон дар ТИК-23 апрел; 

 -Рӯзи ҷаҳонии китоб ва ҳуқуқи муаллиф-23 апрел; 

 -Рӯзи забони англисї дар Созмони Милали Муттаҳид-23 апрел; 
 -Рӯзи забони испанї дар Созмони Милали Муттаҳид-23 апрел; 
 -Рӯзи байналмилалии бисёрҷониба ва дипломатия барои сулҳ-24 
апрел; 

 -Рӯзи ҷаҳонии вараҷа-25 апрел; 
 -Рӯзи байналмилалии вакилон-25 апрел; 

-Рӯзи байналмилалии ёдбуди фалокати Чернобил-26 апрел; 

-Рӯзи байналмилалии моликияти зеҳнӣ-26 апрел; 
-Рўзи умумиљањонии ҳифзи меҳнат-28 апрел; 

 -Рӯзи байналмилалии љаз-30 апрел; 
 -Рӯзи ҷаҳонии тунец-2 май; 

 -Рӯзи ҷаҳонии озодии матбуот-3 май; 

 -Рӯзҳои хотира ва оштӣ бахшида ба қурбониёни Ҷанги Дуюми Ҷаҳон-
8 май; 
 -Рӯзи байналмилалии «Арган»-9 май; 
 -Рӯзи байналмилалии нур-16 май; 
 -Рўзи Весак-16 май; 
 -Рузи байналхалкии хамзистии осоишта-16 май; 
 -Рӯзи ҷаҳонии телекоммуникатсия ва иттилоот-17 май; 
 -Рӯзи ҷаҳонии занбӯри асал-20 май; 
 -Рӯзи ҷаҳонии гуногунии фарҳангӣ барои муколама ва рушд-21 май; 
 -Рўзи байналмилалии чой-21 май; 
 -Рӯзи байналмилалии гуногунии биологӣ-22 май; 
 -Рӯзи байналмилалии посдорони сулҳи Созмони Милали Муттаҳид-
29 май; 
 -Рӯзи ҷаҳонии бидуни тамоку-31 май; 

 -Рўзи байналмилалии њифзи кудакон-1 июн; 

 -Рӯзи ҷаҳонии волидон-1 июн; 

 -Рӯзи ҷаҳонии велосипед-3 июн; 

-Рӯзи байналмилалии кӯдакони бегуноҳ-қурбониёни таҷовуз-4 июн; 

 -Рӯзи ҷаҳонии муҳити зист-5 июн; 

 -Рӯзи байналмилалии мубориза бо моҳидории ғайриқонунӣ, 

гузоришнашуда ва танзимнашаванда-5 июн; 

 -Рӯзи забони русї дар Созмони Милали Муттаҳид-6 июн; 
 -Рӯзи ҷаҳонии амнияти озуқаворӣ-6 июн; 
 -Рӯзи ҷаҳонии уқёнусҳо-8 июн; 
 -Рӯзи ҷаҳонии мубориза бо меҳнати кӯдакон-12 июн; 
 -Рўзи байналмилалии пахн кардани маълумот дар бораи «Албинизм»-
13 июн; 



 -Рўзи умумиљањонии донорњои хун-14 июн; 
 -Рўзи љањонии пањн намудани маълумот дар бораи сўистифода аз 
пиронсолон-15 июн; 

 -Рӯзи байналмилалии интиқоли маблағҳои оилавӣ-16 июн; 

 -Рӯзи ҷаҳонии мубориза бо хушксолӣ-17 июн; 

 -Рӯзи байналмилалии мубориза бо зӯроварии ҷинсӣ дар муноқиша-19 
июн;  

 -Рӯзи ҷаҳонии гурезагон-20 июн; 
 -Рузи байналмилалия офтоб-21 июн; 

 -Рӯзи байналмилалии йога-21 июн; 
 -Рўзи хизмати давлатї дар Созмони Милали Мутањид-23 июн; 

 -Рӯзи байналмилалии занони муљаррад-23 июн; 
 -Рўзи байналмилаии оила-23 июн; 

-Рўзи бањрнавардон-25 июн; 

-Рӯзи байналмиллалии мубориза бо нашъамандӣ ва гардиши 

ғайриқонунии он-26 июн; 

-Рӯзи байналмилалии дастгирии қурбониёни шиканҷа-26 июн; 

-Рӯзи байналмилалии тропикӣ-29 июн; 
-Рӯзи байналмилалии астероидҳо-30 июн; 
-Рӯзи байналмилалии парламентаризм-30 июн; 
-Рӯзи байналмилалии кооперативҳо-3 июл; 
-Рӯзи ҷаҳонии аҳолӣ-11 июл; 
-Рӯзи ҷаҳонии малакаҳои ҷавонон-15 июл; 
-Рӯзи байналмилалии Нелсон Мандела-18 июл; 
-Рӯзи ҷаҳонии шоҳмот-20 июл; 
-Рўзи љањонии пешгирии хасташавї-25 июл; 
-Рӯзи ҷаҳонии гепатит-28 июл; 
-Рўзи байналмилалии дўстї-30 июл; 
-Рӯзи ҷаҳонии мубориза бо хариду фурӯши одамон-30 июл; 
-Рӯзи байналмилалии мардуми бумӣ-9 август; 

-Рӯзи байналмилалии ҷавонон-12 август; 

-Рӯзи ҷаҳонии кўмаки башардӯстона-19 август; 

-Рӯзи байналмилалии ёдбуд ва ёди қурбониёни терроризм-21 август; 

-Рӯзи байналмилалии ёдбуди қурбониёни амалҳои зӯроварӣ дар асоси дин 

ё эътиқоди динї-22 август; 

-Рӯзи байналмилалии ёдбуди савдои ғулом ва барҳам додани он-23 август; 

-Рӯзи байналмилалии зидди озмоишҳои ядрої-29 август; 

-Рӯзи байналмилалии қурбониёни бедарак-30 август; 

-Рӯзи байналмилалии хайрия-5 сентябр; 

-Рӯзи байналмилалии саводнокӣ-8 сентябр; 

-Рӯзи байналмилалии ҳифзи маориф-9 сентябр; 

-Рӯзи ҳамкории Созмони Милали Муттаҳид ва Ҷануб-12 сентябр; 

-Рӯзи байналмилалии демократия-15 сентябр; 

-Рӯзи байналмилалии ҳифзи қабати озон-16 сентябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии бехатарии беморон-17 сентябр; 



-Рӯзи байналмилалии музди мењнатї баробар-18 сентябр; 

-Рӯзи байналмилалии сулҳ-21 сентябр; 

-Рӯзи байналмилалии забонҳои имову ишора-23 сентябр; 

-Рӯзи байналмилалии нест кардани силоҳи ядрої-26 сентябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии сайёҳӣ-27 сентябр; 

-Рӯзи байналмилалии дастрасии умумӣ ба иттилоот-28 сентябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии баҳр-30 сентябр; 

-Рӯзи байналмилалии тарҷума-30 сентярб; 

-Рӯзи байналмилалии пиронсолон-1 октябр; 

-Рӯзи байналмилалии зӯроварӣ-2 октябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии омўзгорон-5 октябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии Хабитат-5 октябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии почта-9 октябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии паррандагони муҳоҷир-10 октябр; 

-Рӯзи байналмилалии духтарон-11 октябр; 

-Рӯзи байналмилалии коҳиши хатари офатҳои табиӣ-13 октябр; 

-Рӯзи байналмилалии занони деҳотї-15 октябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии ғизо-16 октябр; 

-Рӯзи байналмилалии аз байн бурдани камбизоатӣ-17 октябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии омор-20 октябр; 

-Рӯзи Созмони Милали Муттаҳид-24 октябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии маълумот оид ба рушд-24 октябр; 

-Ҳафтаи ҷаҳонии саводнокии ВАО ва иттилоот-28 октябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии мероси аудиовизуалӣ-27 октябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии шаҳрҳо-31 октябр; 

-Рӯзи байналмилалии хотима додан ба беҷазоӣ барои ҷиноятҳои зидди 

хабарнигорон-2 ноябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии огоҳии цунами-5 ноябр; 

-Рӯзи байналмилалии пешгирии истисмори муҳити зист дар ҷанг ва 

даргириҳои мусаллаҳона-6 ноябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии илм барои сулҳ ва рушд-10 ноябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии диабети қанд-14 ноябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии ёдбуди қурбониёни ҳаракати нақлиёт-15 ноябр; 

-Рӯзи байналмилалии таҳаммулпазирӣ-16 ноябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии ҳоҷатхона-19 ноябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии фалсафа-19 ноябр; 

-Рӯзи индустрикунонии Африқо-20 ноябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии кӯдакон-20 ноябр; 

-Рӯзи ҷаҳонии телевизион-21 ноябр; 

-Рӯзи байналмилалии барҳам додани зӯроварӣ нисбати занон-25 ноябр; 

-Рӯзи байналмилалии якдилӣ бо мардуми Фаластин-29 ноябр; 

-Рӯзи ёдбуд барои ҳама қурбониёни истифодаи силоҳи кимиёвӣ-30 ноябр 

-Рӯзи ҷаҳонии мубориза бо СПИД-1 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии барҳам додани ғуломӣ-2 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии маъюбон-3 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии бонкӣ-4 декабр; 



-Рӯзи ҷаҳонии хок-5 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии волонтёрон бањри рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-5 

декабр; 

-Рӯзи байналмилалии авиатсияи гражданӣ-7 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии ёдбуд, шаъну шараф ва пешгирии қурбониёни 

ҷинояти наслкушӣ-9 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии мубориза бо коррупсия-9 декабр; 

-Рӯзи ҳуқуқи инсон-10 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии кӯҳистон-11 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии бетарафӣ-12 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии фарогирии умумиҷаҳонии тандурустӣ-12 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии муҳоҷирон-18 декабр; 

-Рӯзи забони арабӣ дар Созмони Милали Муттаҳид-18 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии ҳамбастагии башар-20 декабр; 

-Рӯзи байналмилалии омодагӣ ба эпидемия-27 декабр 

 

 

              Агентии хизмати давлатии назди 

                                                                             Президенти Љумњурии Тољикистон 
 


