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Waheshimiwa,  

• Dkt. Stergomena Tax, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, 

• Mwakilishi wa Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dodoma,  

• Wawakilishi kutoka katika Wizara na Taasisi mbalimbali za Serikali,  

• Waheshimiwa Mabalozi,  

• Wawakilishi wa Mashirika ya Umoja wa Mataifa na Mashirika ya Kimataifa,  

• Wenyeviti wa Chama cha Umoja wa Mataifa (UNA), 

• Viongozi wa Dini, 

• Wawakilishi wa Vyama vya Kiraia, 

• Wenzangu kutoka Umoja wa Mataifa, 

• Waandishi wa Habari, 

• Wageni Wote, 

Habari za Asubuhi! Asalam Aleikhum! 

 

Nina heshima kubwa kuzungumza nanyi nyote siku ya leo hapa kwa niaba ya Umoja wa Mataifa nchini 

Tanzania tunapoadhimisha Kumbukumbu za Miaka 76 tangu kuanzishwa kwa Umoja wa Mataifa. Miaka 76 

iliyopita, kundi dogo la mataifa 51 liliibuka kutoka katika madhira ya Vita vya Pili vya Dunia na kuungana ili 

kuhamaisha amani na maendeleo. Tangu kipindi hicho, idadi hiyo imekua na kufikia nchi wanachama 193. 

Tarehe 24 Oktoba imekuwa ikiadhimishwa kama Siku ya Umoja wa Mataifa tangu mwaka 1948—siku hii 

ikiwa ya kuadhimisha kumbukumbu za kuanza kufanya kazi rasmi kwa Mkataba wa Umoja wa Mataifa. 

 

Leo, kama ambavyo tunafanya kila mwaka, tunarejea kusisitiza ushirikiano wa muda mrefu kati ya Serikali 

na Watu wa Tanzania, washirika wa maendeleo wa kimataifa na Umoja wa Mataifa. Kwa kusherehekea siku 

hii kwa pamoja, tunaimarisha ushirika wetu na kuimarisha ahadi yetu ya kutekeleza kwa mafanikio Dira ya 

Maendeleo ya Taifa ya Tanzania na vipaumbele vyake, Ajenda yam waka 2030 ya Malengo ya Maendeleo 

Endelevu (SDGs) na Agenda ya Umoja wa Afrika (AU) ya mwaka 2063.  

 

Ujumbe mkuu wa Siku ya UN yam waka huu ni”Kujijenga tena kwa kuweka mifumo bora ya afya”– 

sambamba na malengo muhimu ya dunia ya kufikia Lengo la Maendeleo Endelevu (SDG) la 3: Afya Bora na 

Maendeleo (Ustawi). Janga la UVIKO-19 limeua mamilioni ya watu na kuweka shinikizo kubwa katika 

mifumo ya afya kote duniani na kuonyesha jinsi gani hata ile mifumo ya afya iliyo katika mataifa 

yaliyoendelea inavyoweza kuwa dhaifu. 

 

Janga hilo pia limesimamisha, au hata kurudisha nyuma maendeleo yaliyokwishapatikana katika sekta ya afya 

na vilevile kupunguza umri wa maisha ya watu. Kwa mujibu wa ripoti ya SDGs yam waka 2021, asilimia 90 



ya nchi bado zinaendelea kutoa taarifa za mvurugiko wa huduma muhimu za afya kwa sababu ya UVIKO-19. 

Yote haya na ushahidi mwingine yanaonyesha wazi umuhimu wa kujenga mifumo ya afya iliyo bora Zaidi na 

endelevu ili kukabiliana na madhira ya siku za usoni, kama vile dharura za afya ya umma. Athari hizi mbaya 

ambazo janga limezisababisha katika mifumo ya afya zimewaathiri vibaya Zaidi wanawake, wasichana na 

watu wenye ulemavu. 

 

Hatuna budi kuendelea kushirikiana kuunga mkono juhudi zote za kujenga mifumo ya afya iliyo na uhimilivu 

Zaidi itakayohakikisha kwamba jamii na watu wetu wanakuwa na afya bora, wanapata huduma za msingi za 

afya na wanaweza kuhimili majanga ya kiafya kama UVIKO-19. 

 

Tangu janga hili litangazwe kuingia nchini Tanzania, Umoja wa Mataifa umekuwa mstari wa mbele kusaidia 

nguzo mbalimbali katika mwitiko wa kitaifa dhidi ya UVIKO-19 ambapo baadhi ya mashirika ya Umoja wa 

Mataifa yalishika uenyekiti wenza wa nguzo hizi za mwitikio. Sehemu muhimu ya msaada wa Umoja wa 

Mataifa katika mwitikio huo imekuwa ni kushirikiana na washirika wa kitaifa na kimataifa katika kuhakikisha 

kuwa huduma muhimu za afya kama vile zile za akina mama, watoto na vijana balehe, VVU/UKIMWI na 

ukatili wa kijinsia zinaendelea katika kipindi chote cha janga. Jambo hili limesaidia kupunguza shinikizo 

lililosababishwa na UVIKO-19 kwa mfumo wa afya wa Tanzania. 

 

Hata hivyo, msaada wetu kwa mifumo ya afya haukuzana katika zama la janga la UVIKO-19 tu. Kwa miaka 

mingi, Umoja wa Mataifa umekuwa ukichangia katika kuimarisha mifumo ya afya kwa kusaidia kujenga, 

kurekebisha na kuvipa vifaa vituo vya afya. Tumekuwa tukijenga na kufanya marekebisho ya kliniki na 

zahanati, baadhi zikiwa pembezoni mwa nchi, na kuzipa vifaa vinavyohitajika ili kuhakikisha wanawake 

wanapata pahali pa kujifungulia kwa usalama na watoto wao wachanga wanapata matunzo yanayostahili. 

 

Tumevipatia vituo vya afya magari ya wagonjwa, mitambo ya ultrasound na vitanda vya kujifungulia. Njia 

nyingine ambayo kwayo tunaisaidia mifumo ya fya ni kwa kutoa dawa katika vituo aya afya kote nchini. 

Mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa yaliyojikita katika sekta ya afya hutoa dawa za aina mbalimbali 

kama vile chanjo, dawa na vifaa tiba ya usafi na usalama pamoja na bidhaa nyingine za tiba. 

 

Pia, tunajihusisha sana katika kutoa mafunzo na kuimarisha uwezo wa watumishi wa afya na kutoa ushauri na 

msaada wa kiufundi. Hivi karibuni, mashirika ya Umoja wa Mataifa yalishirika kikamilifu katika kusaidia 

maandalizi ya Mpango Mkakati wa Kitaifa wa Afya wa tano na hivi sasa yanaendelea kusaidia Serikali na 

wadau wengine kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu za afya na kijamii kwa kaya zote. Upatikanaji wa 

huduma za matunzo ya afya siyo tu suala la haki za msingi za binadamu, bali ni pia muhimu kwa ustawi wa 

jamii na taifa kwa ujumla.  

 

Ningependa kuwashukuru washirika wetu wote wa maendeleo wa kimataifa, ambao bila shaka bila wao 



shughuli hizi na nyingine nyingi zisingaliwezekana. Ningependa kuwashukuru wakuu na wawakilishi wa 

mashirika ya Umoja wa Mataifa na watumishi wote wa Umoja wa Mataifa ambao wanajituma sana ili kutoa 

msaada wa maendeleo nchini Tanzania. Ninasema Asanteni Sana! 

 

Ninatumia fursa hii kushukuru Serikali na Watu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuwa 

wakarimu katika kutoa hifadhi kwa wakimbizi wanaotoka nchi jirani. Tunashukuru sana kwa utayari huu wa 

Tanzania katika kutimiza sharia ya kiutu ya kimataifa, lakini pia tunaelewa changamoto zinazosababishwa na 

kubeba jukumu hilo. Tutaendelea kuwasaidia katika jukumu hili adhimu!  

 

Pia, tunatambua na kuishukuru Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchangia Walinda Amani 

wa Umoja wa Mataifa, ambao wanaweka maisha yao hatarini ili kusaidia juhudi za Kuleta Amani kote duniani. 

Suala hili ni la muhimu kwa namna ya kipekee kulizungumzia leo, hasa kwa kuwa Mheshimiwa Waziri wa 

Ulinzi ametupa nafasi ya kuwa naye hapa leo nasi tunajisikia heshima kubwa kuwa na maofisa kutoka katika 

Vikosi vya Ulinzi vya Tanzania.  

 

Mapitio ya Muda wa Kati ya hivi karibuni ya Mpango Mkakati wa Sekta ya Afya uliopita yalionyesha 

kupungua kwa kiasi kikubwa vifo miongoni mwa watoto wenye umri chini ya miaka mitano, kupungua kwa 

asilimia 23 katika utokeaji wa malaria na maendeleo yanayostahili kupongezwa katika kuelekea kukomesha 

UKIMWI hadi ifikapo mwaka 2030. Mafanikio haya yamewezekana kwa sababu ya utayari wa Serikali, 

mipango mizuri na ushirikiano wetu madhubuti. Tunapaswa kuendeleza utaratibu huu pamoja maendeleo 

mengine kwa miaka mingi ijayo.  

 

Lengo la 17 la SDG, Ushirikiano kwa ajili ya Malengo, linatoa wito wa ushirikiano katika ngazi za dunia na 

kitaifa ili kufikia Malengo ya Maendeleo Endelevu na Ajenda yam waka 2030. Ningependa kutoa wito kwa 

wadau kote nchini kusaidia kuongeza kasi na kupanua ushirika wenye ufanisi wa kusukuma mbele SDGs. Ni 

kwa kushirikiana tu na kuweka juhudi zetu pamoja ndipo tutaweza kufikia Malengo ya Maendeleo Endelevu 

na kujenga mifumo endelevu Zaidi ya afya pamoja na mingineyo, kadiri tunavyojenga upya mifumo hiyo 

baada ya janga. 

 

Naomba mniruhusu kuihitimisha kwa kuleta kwenu nukuuu kutoka katika ujumbe wa Katibu Mkuu wa Umoja 

wa Mataifa, Antonio Gueteres, ulio maalumu kwa Siku hii ya Umoja wa Mataifa.  

 

NA NINANUKUU: 

“Miaka sabini na sita iliyopita, Umoja wa Mataifa ulianzishwa kama chombo cha matumaini katika dunia 

iliyokuwa ikiibuka kutoka kwenye uvuli wa mgogoro mkubwa kabisa wa kibinadamu…UVIKO-19, migogoro, 

njaa, umaskini na hatari za mabadiliko ya tabianchi yote kwa pamoja yanatukumbusha kwamba dunia yetu 

bado haitajifia ukamilifu…Hatuna budi kuungana na kukabiliana na changamoto hizi na kuendeleza Malengo 



ya Maendeleo Endelevu.    

 

Ni kwa kupata na kuendeleza haki na utu wa watu wote—hasa wale walio maskini Zaidi na walio hatarini 

Zaidi, wasichana na wanawake, na watoto na vijana…Tunu ambazo zimeupa nguvu Mkataba wa Umoja 

Umoja wa Mataifa kwa miaka 76 iliyopita—amani, maendeleo, haki za binadamu, na fursa kwa wote—hazina 

tarehe ya mwisho wa kutumika.  

 

Tunapoadhimisha Siku ya Umoja wa Mataifa, tuungane sote katika kuunga mkono tunu hizi, na kuiishi ile 

ahadi kamili, uwezekano na matumaini ya Umoja wa Mataifa.”  

MWISHO WA KUNUKUU 

Asanteni Sana! Nawatakia nyote sikukuu njema ya Siku ya Umoja wa Mataifa! 


