
 

Паёми хабарӣ 

Дарёфти натиҷаҳо барои кӯдакон: Мушорикати 

таҷдидшуда миёни Федератсияи Россия ва ЮНИСЕФ 

ҷиҳати саҳм гузоштан ба такмили саломатии кӯдакон 

дар Тоҷикистон  

Тақрибан 40 000 нафар духтару писари то панҷсола, оилаҳо ва ҷомеаҳо аз 

сармоягузории нави Ҳукумати Федератсияи Россия бевосита манфиат 

хоҳанд бардошт 

ДУШАНБЕ, 21-уми сентябри соли 2016 – Имрӯз, Сафорати Федератсияи Россия ва ЮНИСЕФ 

дар Тоҷикистон дар ҳузури Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зери созишномаи шарикӣ имзо гузоштанд. Ин маросим дар Маркази иттилоотии СММ 

сурат гирифт, ки дар Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон ҷойгир шудааст. 

Мақсади созишномаи сесолаи ба тозагӣ имзошуда, ки маблағгузорӣ дар ҳаҷми 1,43 миллион 

доллари амрикоиро дар бар мегирад, такмил додани саломатии кӯдакони хурдсол дар 

Тоҷикистон буда, таваҷҷуҳи махсус ба ғамхории модарону навзодон равона мешавад. Ин 

созишнома махсусан ба коҳиш додани сатҳи фавт ва бемории навзодон дар Тоҷикистон саҳм 

хоҳад гузошт. Илова бар ин, лоиҳа хадамоти ташхис ва мудохилаи бармаҳалро барои кӯдакони 

гирифтори таъхир дар инкишоф ва кӯдакони дорои маъюбият таъмин хоҳад кард. 

Пешбинӣ шудааст, ки тақрибан 40 000 нафар тифли навзод, кӯдакон, оилаҳо ва ҷомеаҳои онҳо  

ҳар сол дар давоми татбиқи сесолаи лоиҳа тавассути сифати такмилёфтаи ҳам 

хидматрасониҳои муассисавӣ ва ҳам ғамхории оилавӣ дар мавриди саломатии модарон, 

навзодон ва кӯдакон бевосита манфиат хоҳанд бардошт. 

Тӯли даҳсолаи охир, сатҳи фавти тифлону кӯдакон дар Тоҷикистон то андозаи назаррас коҳиш 

ёфтааст. Мутобиқи изҳороти Гурӯҳи байниидоравии СММ оид ба арзёбии сатҳи фавти кӯдак 

барои соли 2015, сатҳи фавти кӯдакони то панҷсола аз 93 нафар аз миёни 1000 кӯдаки зинда 

таваллудшуда дар соли 2000 то 45 нафар дар соли 2015 ва сатҳи фавти тифлон аз 74 то 39 

коҳиш ёфтааст. Вале сарфи назар аз чунин нишондиҳандаҳо, ҳанӯз аз 22 тифли навзод якеаш 

асосан бо сабаби бемориҳои пешгиришаванда то расидан ба синни панҷсолагӣ фавт мекунад. 

Рақамҳо дар мавриди коҳиши сатҳи фавти навзодон дар моҳи аввали ҳаёт пешрафти камтарро 

нишон медиҳанд. Гурӯҳи байниидоравии СММ оид ба арзёбии сатҳи фавти кӯдак ҳоло сатҳи 

фавти навзодонро дар моҳи аввали ҳаёт ба 21 нафар аз 1000 таваллуди зинда нишон медиҳад. 

Ин ба 54 дарсади сатҳи фавти тифлон ва 48 дарсади сатҳи фавти кӯдакони то панҷсола дар 

Тоҷикистон баробар аст. 

Тавре дар Стратегияи миллии тандурустӣ барои солҳои 2010-2020 инъикос ёфтааст, саломатии 

модару кӯдак аз афзалиятҳои асосии Ҳукумати Тоҷикистон боқӣ мемонад. Кишвар низ садоқати 

худро ба зиндамонии кӯдак дар чаҳорчӯбаи силсилаи ташаббусҳои глобалӣ, махсусан “Паймони 

таҷдидшуда” ва Ҳадафҳои рушди устувор (2015) нишон додааст.  

Ҳангоми имзои созишнома хонум Лучия Элмӣ, Роҳбари намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон 

ба Федератсияи Россия барои чунин уҳдадорӣ изҳори сипос намуда, таъкид кард, ки “Бо 



сармоягузории нави Ҳукумати Федератсияи Россия ва тавассути пайвастан ба талошҳои 

муштараки мо бо Ҳукумати Тоҷикистон, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҷамоатҳо, мо метавонем 

уҳдадории худро баҳри хотима додани фавтҳои пешгиришавандаи навзодону кӯдакони то 

панҷсола таҷдид намоем. Ин ҳадаф ниҳоят барои муваффақ шудан ба Ҳадафҳои рушди устувор 

то соли 2030 саҳм хоҳад гузошт.”   

Ҳукумати Федератсияи Россия пуштибони саховатманди некӯаҳволии духтарону писарони тоҷик 

аст. Дар чаҳорчӯбаи маблағҳое, ки тӯли солҳои охир аз Федератсияи Россия ба даст овардааст, 

ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон аллакай барои кӯдакон дар соҳаи эмгузаронӣ, ғизо ва ВНМО 

натиҷаҳои муайян ба даст овардааст. “Бо ин барномаи нав, мо - намояндагони ЮНИСЕФ, 

Ҳукумати Федератсияи Россия, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва шарикон, бо ифтихор ваъдаи худро таҷдид менамоем, то саломатии ба кӯдакон 

дар Тоҷикистон беҳтар гардад ва онҳо ба тавоноии комили худ мерасанд ва ин ба манфиати 

ҳамаи мо хоҳад буд”, - гуфт хонум Лучия Элмӣ. 

 

Дар бораи ЮНИСЕФ  
ЮНИСЕФ ба риояи ҳуқуқҳо ва некӯаҳволии ҳар як кӯдак, дар ҳар коре анҷом медиҳем, 
мусоидат менамояд. Якҷоя бо шарикони худ, мо дар 190 кишвар ва минтақаҳо барои татбиқи 
ин уҳдадорӣ фаъолият намуда, талошҳои махсуси худро барои расидан ба кӯдакони 
осебпазиртарин ва канормонда, барои манфиати ҳамаи кӯдакон ва дар ҳама ҷо равона 
мекунем. ЮНИСЕФ-ро дар Тоҷикистон тавассути Twitter ва Facebook пайгирӣ кунед. 
 
Барои маълумоти бештар, лутфан тамос гиред:  

Хонум Парвина Муҳаммедхоҷаева, Маъмури иртиботот, ЮНИСЕФ Тоҷикистон, тел.: (o) +992-44 

6000190; (мобилӣ) +992-939998914, почтаи электронӣ: pmuhamedkhojaeva@unicef.org 
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