
 
ХАБАР БАРОИ МАТБУОТ 

Ҳукумат ва шарикони рушд ғизои беҳтарро барои ҳар 

як кӯдак дар Тоҷикистон тарвиҷ медиҳанд 

“Суитағзия (камғизоӣ) ба Тоҷикистон 41 миллион доллари ШМА дар як сол 

зарар меоварад ва сабаби он талафоти қувваи корӣ ва маҳсулнокии меҳнат дар 

натиҷаи афзоиши сатҳи фавт ва рушди ақлонӣ ва ҷисмонии кўдакон мебошад”, 

хотиррасон намуданд иштирокдорони Форуми ғизо. 

Душанбе, 28 июли соли 2016 - Нахустин Форуми бахшида ба тағзия таҳти 

мавзӯи «Ғизо калиди рушди устувор» намояндагони ҳукумат ва шарикони 

рушдро дар шаҳри Душанбе аз 27 то 28 июли соли 2016 ҷамъ овард, то бо ҷалби 

равиши бисёрсоҳавӣ, аз ҷумла соҳаҳои тандурустӣ, кишоварзӣ, таъмини амният 

ва бехатарии озуқаворӣ, маориф, рушди иқтисодӣ ва обу беҳдошт, ваъдаи худ  - 

барҳам додани суитағзия (камғизоӣ) байни кӯдакон дар Тоҷикистонро таҷдид 

намоянд.  

Хонум Саида Умарзода, Муовини аввали вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронии худ аз пешрафти Тоҷикистон 

дар беҳтарсозии саломатии аҳолӣ тавассути ҷорӣ намудани сиёсати дахлдор ва 

шомил шудан ба ташаббусҳои глобалӣ аз ҷумла, васеъгардонии тағзия ёдовар 

шуданд. Хонум Умарзода ҳамаи шариконро даъват намуданд, ки минбаъд ҳам 

дар ҳалли мушкилоти ғизо якҷоя кӯшишу талош варзанд то ягон кӯдаке аз 

суитағзия азият накашад. 

Тақрибан сад нафар шарикон ва мутахассони маҳаллӣ ва байналмилалӣ аз 

вазоратҳо, пажӯҳишгоҳҳои илмӣ-тадқиқотӣ, донорҳо, дафтарҳои СММ, 

ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла ВАО дар форум ҷамъ 

омада, дар муҳокимарониҳо оид ба мушкилоти мавҷуда ва пешояндаи 

суитағзия, ки кӯдакон ва оилаҳои онҳо дар Тоҷикистон рӯ ба рӯ мешаванд, 

иштирок намуданд. 

Мақсади форум табодули дониш ва таҷриба дар атрофи тағзия бо тамаркузи 

махсус бар Ҳадафҳои рушди устувор ва Стратегияи рушди 2030-ро дар бар 

гирифт. Форум нақши ҳар як ширкаткунанадаро, ки метавонад дар амалӣ 

намудани рӯъёи кишвар бозад таъкид намуд, яъне дидани кишваре, ки дар он 

ҳар як нафар, аз он ҷумла духтарон ва писарон, ҳуқуқ ба ғизогирии хуб ба 

хотири расидан ба тавонмандиҳои худро дорад. 



Муҳокимарониҳо ҳамчунин пешрафтҳои рушди кишварро баррасӣ намуданд. Бо 

вуҷуди ин, ҳамаи иштирокчиён таъкид намуданд, ки суитағзия чун мушкилоти 

асосӣ боқӣ мемонад. Норасоии музминӣ ё қадпасттӣ то ҳол ба 26% кўдакони то 

панҷсола таъсир мегузорад ва 10% кӯдакон бо лоғарӣ рӯ ба рӯ мешаванд. Бисёре 

аз занон ва кӯдакон низ аз норасоии микроэлементҳо азоб мекашанд.  

Дар чорабинӣ инчунин Таҳлили вазъи тағзия аз соли  2012 хотиррасон шуд, ки 

талофатро аз суитағзия ба 41 миллион доллари ШМА ҳамасола дар Тоҷикистон 

аръёбӣ кардааст ва сабабҳои онро дар талафоти қувваи корӣ ва маҳсулнокии 

меҳнат бо сабаби баланд шудани сатҳи фавти кўдакон ва паст шудани 

инкишофи ақлонӣ ва ҷисмонии онҳо дидааст. 

Иштирокчиён бо як қарори иборат аз амалҳои зарурӣ барои ҳалли мушкилиҳои 

асосии тағзия форумро ба анҷом расониданд. 

«Мо медонем, ки ҳеҷ созмоне ва ҳеҷ нафаре дар танҳоӣ наметавонад бори 

вазнини тағзияро аз дӯш бардорад. Ҳамагонро зарур аст, ки якҷоя дар ҳамоҳангӣ 

кору фаъолият барем ва ҳар яки мо барои сафарбаркунии қувва дар ташкилотҳо 

ва барномаҳои гуногун барои таъмини беҳбуди ғизо кӯшишу талош намоем ва 

саҳми худро гузорем,” гуфтанд ҳангоми сухани ифтитоҳии худ хонум Лучия 

Элми, Роҳбари намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон, аз номи чаҳор дафтари 

СММ (Барномаи озуқа ва кишоварзӣ, ЮНИСЕФ, Барномаи ҷаҳонии озуқа, ва 

ТУТ). 

 

Мавод ва маълумоти иловагӣ: 

1) Тадқиқоти тиббӣ-демографии аз соли 2012 

2) Таҳлили вазъи тағзия аз соли 2012 (ба забонҳои англисӣ  ва тоҷикӣ) 
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Барои маълумоти иловагӣ, лутфан муроҷиат намоед ба: 

Парвина Муҳамедхоҷаева, ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон, 

pmuhamedkhojaeva@unicef.org,  моб: +992 939998914 
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