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Ref: UNIC/COM-PR-UNDAY/21-2021        

          Oktoba 23, 2021 

TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI 

Maadhimisho ya mwaka huu ya Siku ya Umoja wa Mataifa yatafanyika Jumamosi, Oktoba 23 

jijini Dodoma ambako bendera ya Umoja wa Mataifa itapandishwa kuashiria ahadi ya Tanzania 

katika ushirikiano wa pande nyingi na ubia na Umoja wa Mataifa. Mgeni rasmi anatarajiwa 

kuwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dkt.  Stergomena Lawrence Tax. Mratibu Mkazi 

wa Umoja wa Mataifa na wakuu na wawakilishi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa pia 

watashiriki katika halfa ya kupandisha bendera. Wengine watakaoshiriki ni wawakilishi kutoka 

Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, balozi na mashirika ya kimataifa, wizara zinazohusika, 

Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa, Jeshi la Wananchi wa 

Tanzania na wadau wengine. 

Kwa upande wa Visiwani, Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hussein Mwinyi ataongoza hafla ya 

utoaji zawadi kwenye mashindano tarehe 28 Oktoba, 2021. 

  

Huko Zanzibar, matukio ya Siku ya Umoja wa Mataifa yatafanyika kuanzia tarehe 26 hadi 28 

Oktoba, kwa njia ya shughuli mbalimbali za kumbukumbu, ikiwemo shughuli ya kusafisha fukwe 

itakayofanywa na maafisa wa Umoja wa Mataifa na Serikali kwa kushirikiana na watendaji  wa 

masuala ya mazigira na afya waliopo Visiwani. Kutakuwa pia na matukio ya kuwafikia watu 

kielimu katika shule za sekondari za Lumumba na Benbela, Zanzibar, upandaji miti na maonesho 

ya Umoja wa Mataifa na wajasiriamali Vijana.  

Siku ya Umoja wa Mataifa inakumbukwa duniani kote tarehe 24 Oktoba, kuadhimisha 

kumbukumbu ya siku hiyo mwaka 1945 ambapo Mkataba wa Umoja wa Mataifa ulipoanza 

kutumika.  Siku ya Umoja wa Mataifa, inayoadhimishwa kila mwaka, inatoa fursa ya kuelezea 

zaidi ajenda ya pamoja kama Mataifa Wanachama wa Umoja wa Mataifa na kuthibitisha 
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madhumuni na kanuni za  Mkataba wa Umoja wa Mataifa ambazo zimetuongoza kwa miaka 76 

iliyopita.  

Kaulimbiu iliyochaguliwa Tanzania kwa ajili ya Siku ya Umoja wa Mataifa mwaka huu ni 

“Kujenga na Mifumo Bora Zaidi ya Afya. ”Kujijenga tena kwa kuweka mifumo bora ya afya”.  

Kaulimbiu hii  inaendana na malengo muhimu ya ulimwengu ya kufikia Lengo la Maendeleo 

Endelevu namba 3 kuhusu Afya Njema na Ustawi. Kwa hiyo kaulimbiu hiyo inazingatia kukagua 

mifumo ya afya iliyopo ili iweze kukabiliana na magonjwa ya mlipuko  kama Uviko-19 na 

dharura nyingine zinazohusiana na afya kwa siku zijazo endelevu. 

Kwa sasa nchi mbalimbali, ikiwemo Tanzania, taratibu zinapona kutokana na athari za Uviko-19.  

Kufuatana na ripoti ya SDGs ya mwaka 2021, asilimia 90 ya nchi bado zinaripoti mvurugiko wa 

mifumo ya huduma za afya kutokana na Uviko-19. Ripoti hiyo inahimiza ujenzi wa mifumo ya 

afya ambayo imeandaliwa kukabiliana na mishtuko ya siku zijazo, kama vile dharura za afya ya 

umma.  

Mafunzo yaliyotokana na mlipuko huu yanapaswa kuchochea hitaji miongoni mwa Mataifa 

kujenga mifumo ya afya iliyo bora zaidia na endelevu and kuunda utaratibu mzuri zaidi wa 

muitikio ikiwa ni pamoja na kujenga mikakati thabiti miongoni mwa jamii na kuendeleza 

msaada kwa watu mijini na vijijini kusimamia majumbani mwao athari zinazohusiana na 

ugonjwa wa mlipuko. 

Ripoti hii ilifafanua zaidi jinsi athari mbaya ambazo mlipuko huo umekuwa nazo kwenye 

mifumo ya afya zimeathiri vibaya wanawake, wasichana na watu wanaoishi na ulemavu. 

 *** 

Zlatan Milisic ni Mwakilishi Mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania. Katika maoni yake kwa 

ajili ya Siku ya Umoja wa Mataifa mwaka huu, alimpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa 

Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo muhimu katika sekta ya afya. 

Alimpongeza pia Rais kwa kukubali chanjo Tanzania and kukuza upatikanaji wa huduma bora 

zaidi za afya nchini kote.  
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Katika tafakari yake juu ya Kaulimbiu ya Siku ya Umoja wa Mataifa, Balozi Zlatan 

alisema, "Lazima tuendelee, pamoja, kuunga mkono juhudi zote za kuunda mifumo bora 

zaidi ya afya ambayo itahakikisha jamii zetu na watu wana afya, wanapata huduma za 

kimsingi za afya na kuweza kufanya vizuri kuhimili migogoro ya kiafya kama vile 

Uviko-19. ” 

 
 

 

Mratibu Mkazi huyo aliangazia juhudi za Umoja wa Mataifa wakati wa mlipuko huo, 

"Tangu janga hilo lilipowasili Tanzania, Umoja wa Mataifa umekuwa mstari wa mbele 

kusaidia nguzo anuwai za majibu ya kitaifa ya Uviko-19 na baadhi ya mashirika ya 

Umoja wa Mataifa. 

 

Sehemu muhimu ya msaada wa Umoja wa Mataifa imekuwa ikifanya kazi na washirika 

wa kitaifa na wa kimataifa kuhakikisha huduma muhimu za afya kama vile mama, mtoto 

na ujana, huduma za VVU / UKIMWI na UWAKI zinaendelezwa wakati wote wa 

mlipuko huo. Hii imesaidia kupunguza mzigo ambao Uviko-19 umeweka kwenye 

mifumo ya afya nchini Tanzania. " 
 

Kulingana na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Uviko-19, mizozo, umaskini, njaa na 

maafa yanayoendelea ya mabadiliko ya tabia nchi yanatukumbusha kuwa ulimwengu 

wetu bado haujafikia ukamilifu. 

 

Na kwamba njia pekee ya kusonga mbele kwa watu na sayari yetu ni mshikamano.”  
 

*** 

Umoja wa Mataifa nchini Tanzania: 

Kaulimbiu hiyo ni muhimu sana kwa kazi iliyofanywa na Umoja wa Mataifa nchini 

Tanzania. 
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Kuanzia 2016 hadi 2021, Mashirika yote 23 ya Umoja waMataifa yalifanya kazi kwa 

umoja na kwa ufanisi kufikia maendeleo 12 na matokeo ya kibinadamu katika maeneo 

manne, Taifa lenye Afya, Ukuaji Shirikishi, Uthabiti na Utawala. 

 

Umoja wa Mataifa nchini Tanzania umetumia faida yake ya ulinganisho kukuza 

madhubuti ya sera; jitahidi kushirikiana katika sekta zote pamoja na afya; kukuza  

kujifunza katika maendeleo (utengenezaji wa data na matumizi); na katika kuwezesha 

utoaji wa huduma bora kwa maskini na walio katika mazingira magumu zaidi. 

 

Umoja wa Mataifa nchini Tanzania umetumia faida yake ya kulinganisha kukuza 

mshikamano wa sera; kuimarisha ushirikiano katika sekta zote pamoja na afya; 

kuimarisha mafunzo katika maendeleo (utengenezaji wa data na matumizi); na katika 

kuwezesha utoaji wa huduma bora kwa maskini na walio katika mazingira magumu zaidi. 

 

Umoja wa Mataifa umejumuisha mikakati ikiwa ni pamoja na kutomuacha mtu nyuma,  

pamoja na njia za haki za binadamu katika kazi zote zilizofanywa,  

kuhamasisha usawa wa kijinsia, kukuza uwezo, uwezeshaji wa wanawake na usimamizi 

wa matokeo. 

 

Wakati Umoja wa Mataifa nchini Tanzania unamaliza awamu ya pili ya mpango wa 

Maendeleo nchini Tanzania, yaani Mpango wa Usaidizi wa Maendeleo wa Umoja wa 

Mataifa UN-UNDAP II (2016-2021), mashirika ya Umoja wa Mataifa yanatambua kuwa 

upatikanaji wa huduma ya afya sio haki ya msingi tu ya binadamu, lakini ni muhimu pia 

kwa ustawi wa jamii na taifa kwa ujumla. 
 

Baadhi ya michango muhimu ya Umoja wa Mataifa Tanzania katika sekta ya afya kwa 

miaka mingi ni pamoja na yafuatayo; 

 

Kuchangia kuimarisha mifumo ya afya kwa kusaidia kujenga, kujenga upya na kuandaa 

vifaa vya afya. 

 

Kujenga na kukarabati kliniki na zahanati, zingine katika maeneo ya mbali sana nchini, 

na kuwapatia vifaa vya kuhakikisha wanawake wanaweza kujifungua salama na vichanga 

wao kupata huduma wanayohitaji.  
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• Umoja wa Mataifa unaandaa vifaa vya afya na magari ya wagonjwa, mashine za 

ultrasound na vitanda vya kujifungulia. 

• Hutoa vifaa  tiba katika vituo vya afya nchini kote. Mashirika anuwai ya Umoja 

wa Mataifa yaliyobobea katika sekta ya afya hutoa vifaa anuwai kama vile chanjo, 

dawa na vitu vya usafi miongoni mwa bidhaa zingine. 

• Mafunzo na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi wa afya na kutoa ushauri wa 

kiufundi na msaada. 

• Kutoa msaada katika kuandaa Mpango Mkakati wa tano wa Kitaifa wa Afya. 

• Inasaidia serikali na wadau wengine kutoa huduma muhimu za afya na ustawi 

wa jamii kwa kaya zote. 

 

Mwaka 2022, Umoja wa Mataifa nchini Tanzania utapitisha Mfumo wa Ushirikiano wa 

Maendeleo Endelevu wa Umoja wa Mataifa (SDCF). Afya na uthabiti  

vitajumuishwa katika Mfumo huo. Hiki kitakuwa chombo muhimu zaidi cha upangaji na 

utekelezaji wa shughuli za maendeleo za Umoja wa Mataifa ndani ya nchi,  

ikitafsiri maono ya Tanzania kuwa vitendo na athari za Umoja wa Mataifa nchini. 
 

 

 

Tanzania imekuwa nchi Mwanachama wa Umoja wa Mataifa tangu 1961 na kila mwaka 

tangu wakati huo, imekuwa ikifuata Mkataba wa Umoja wa Mataifa nambao unatoa 

mwongozo kwa mataifa. 
 

Imetolewa na UNIC Dar es Salaam. Kwa maulizo wasiliana na: Stella Vuzo, 

Ofisa Habari anayeshughulikia UNIC  

,unicdaressalaam@unic.org Simu ya mkononi namba: 0767100902 
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