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در  یمل   فرا ینقش سازمان ها

 توسعه سالمت
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كه مستقيما در توسعه  یسازمان ها و صندوق هاي

 دسالمت نقش دارن

 سازمان جهاني بهداشت  •

                         (World Health Organization : WHO ) 

 صندوق كودكان ملل متحد •

(United Nations Children's Fund : UNICEF) 
  صندوق جمعيت ملل متحد  •

 (United Nations Population Fund : UNFPA)  
 سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد •

United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization: UNESCO 
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كه به طور غير مستقيم  یسازمان ها و برنامه هاي

  باشند یم با سالمت در ارتباط

 برنامه عمران ملل متحد  •

(United Nations Development Programme : UNDP)  

 اداره كميسارياي عالي ملل متحد  •

          (Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees : UNHCR) 

 برنامه محيط زيست ملل متحد  •

                                    (United Nations Environmental 
Program :UNEP) 

 گروه بانك جهاني •

(World Bank Group)  

 سازمان بين المللي كار•

 (International Labour Organization : ILO)  
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كه به طور غير مستقيم  یسازمان ها و برنامه هاي

 باشند یم با سالمت در ارتباط

 World)                                               تجارت  یسازمان بين الملل  •
Trade Organization : WTO)                                     

    یشيمياي یسازمان منع سالح ها •

(Organization of the Prohibition of Chemical Weapons: 
OPCW)       

 ملل متحد یازمان غذا و كشاورزس•

 (Food and Agriculture Organization of United Nations : 
FAO)  

   یجهان یبرنامه غذا•

                                    (World Food Programme : WFP 
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  (WHO)بهداشت  یسازمان جهان

 یبهداشت يكي از سازمان ها یسازمان جهان•
 یسيستم ملل متحد است كه نقش اصل یتخصص

سالمت در  یبرنامه ها یآن هدايت و هماهنگ
 . باشد یم یسطح بين الملل
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 (WHO)بهداشت  یسازمان جهان

 :  عبارتند از یاين سازمان بين الملل یمهمترين مسئوليت ها •

و  یهمه گير، بوم یها یبيمار یريشه كن یايجاد انگيزه برا  -       
 .ها یساير بيمار

، شرايط كار و  محيط یوضع تغذيه، مسكن، بهساز یارتقا  -       
 .بهداشت محيط یديگر جنبه ها

مسئول  یو حرفه ا یعلم یبين گروه ها یترويج همكار  -       
 .پيشبرد سالمت

 .ترويج و هدايت پژوهش در زمينه سالمت  -       

غذا، مواد بيولوژيك و  یبرا یبين الملل یتعيين استانداردها  -       
 یداروي یفرآورده ها

در بين همه مردم در باره  یكمك به ايجاد يك اعتقاد عموم  -       
 .یامور بهداشت
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 2000همه تا سال  یمنظور از هدف سالمت برا

ركن اصلي  8كليه مردان و زنان بتوانند بر اساس  •

مراقبت هاي اوليه بهداشتي از نظر اقتصادي و 

 .  اجتماعي زندگي مولد و پرباري داشته باشند
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 ارکان مراقبت های بهداشتی اوليه

 :  اين اركان عبارتند از•

آموزش در باره مشكالت بهداشتي شايع و راه هاي شناسايي و پيشگيري از  -1    
 آن ها 

 ترويج تدارك غذاو تغذيه مناسب -2    

 تدسترسي به آب آشاميدني سالم و دفع بهداشتي فضوال -3    

 مراقبت از سالمت مادران و كودكان ازجمله تنظيم خانواده  -4    

 ايمن سازي بر عليه بيماري هاي عفوني مهم -5    

 پيشگيري و كنترل بيماري هاي بومي شايع -6    

 درمان مناسب سوانح و بيماري هاي رايج  -7    

 .دسترسي به داروهاي اساسي -8    
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 (  UNICEF)صندوق كودكان ملل متحد 

 
 .  از ملل متحد است كه منحصرا به كودكان اختصاص يافته است یيونيسف بخش•

 

 :  اهداف  

 .خصوصا زنان یارتقا و رعايت حقوق كودكان و حقوق انسان -1      

 یهدايت قوانين، سياست ها و اقدامات مربوط به كودكان به وسيله اصول -2      
 .كه بيشترين منابع را براي كودكان در بر دارند

كودكان به طوريكه بتوانند سالم  یفراهم كردن حداكثر امكان رشد برا -3      
 یبرا یزياد یداشته باشند، همچنين از فرصت ها یفعال یكنند و زندگ یزندگ

سازد برخوردار  ینها را متاثر مآكه رفاه  یو مشاركت در تصميمات یيادگير
 .باشند

مربوط به  یدر تدوين سياست ها و برنامه ها یرعايت عدالت اجتماع -4      
 .كودكان

  

كودكان )قرار دارند  یكه در شرايط نامساعد یيونيسف متعهد است از كودكان•
 .محافظت نمايد )جنگ، باليا، فقر مطلق، انواع خشونت و استثمار
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 (  UNFPA)صندوق جمعيت ملل متحد 

 

و  ملل متحد مي باشد یصندوق جمعيت ملل متحد كه تابع مجمع عموم•
از  یو جمعيت یدر حال توسعه را در امور مربوط به بهداشت بارور یكشورها

 .نمايد یم یيار یجمعيت یجمله سياست ها

 

 :  صندوق جمعيت ملل متحد  یمسئوليت ها•

جمعيت و تنظيم  یبه نيازها یپاسخگوي یبرا یو ظرفيت ساز یآگاه ساز  -1      
 .خانواده

در كشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه در  یارتقا سطح آگاه  -2      
 .مقابله با اين قبيل مشكالت یمورد مشكالت مربوط به جمعيت و راهكارها

، در قالب یكمك به كشورهاي در حال توسعه براي حل مشكالت جمعيت  -3      
 .نيازها و شرايط كشور درخواست كننده

 یبرنامه ها یدر سيستم ملل متحد در ارتقا یبه عهده گرفتن نقش رهبر -4      
 .شوند یكه توسط صندوق حمايت م یو هماهنگ كردن پروژه هاي یجمعيت
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ملل متحد  یو فرهنگ ی، علمیسازمان آموزش

(UNESCO  ) 

 
هدف اصلي يونسكو مشاركت در صلح و امنيت در جهان •

است از طريق ارتقاي همكاري در بين ملل در زمينه 

آموزش، علم، فرهنگ و ارتباطات، به منظور تحقق احترام 

عالمگير براي عدالت، حاكميت قانون، حقوق انساني و 

آزادي هاي اساسي براي همه مردم دنيا بدون برتري نژاد، 

جنس يا مذهب، به ترتيبي كه در منشور ملل متحد آمده 

 .است
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ملل متحد  یو فرهنگ ی، علمیسازمان آموزش

(UNESCO  ) 

 
 :  يونسکو وظايف پنجگانه  •

چه شكلي از آموزش، علم، فرهنگ : بررسي هاي آينده نگر   -1       
 و ارتباطات براي دنياي فردا؟

با تكيه بر فعاليت : پيشرفت، انتقال و سهم بردن از دانش  -2       
 .هاي پژوهشي، آموزشي و آموختني

تهيه و تصويب اسناد بين المللي : اقدام براي تعيين استانداردها  -3       
 .و توصيه هاي قانوني

به كشورهــا براي تدوين سياست ها و : ارائـه نظريه فنـي  -4       
 " .  همكاري فني"تهيه پروژه هاي مربوط به توسعه در قالب 

 تبادل اطالعات تخصصي  -5       
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 (  UNDP)برنامه عمران ملل متحد 

 

هماهنگ كردن كار  یبرا یبرنامه عمران ملل متحد، نهاد اصل•

ين سهم را در امر توسعه در وبزرگترباشد  یعمران ملل متحد م

 .باشد یدارا م یسطح جهان

 

 یبرا یو ظرفيت ساز یبرنامه عمران ملل متحد در سياستگذار•

را ايفا مي نمايد، ضمنا از طريق  یكشورها نقش مهم یرشد اقتصاد

امكان استفاده هرچه بيشتر  یو خصوص یدولت یبابخش ها یهمكار

حاصله از  یرا در مقابله با چالش ها و فرصت ها یاز منابع كمك

 .نمايد یفراهم م" شدن یجهان"
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 (  UNHCR)ملل متحد  یعال یاداره كميساريا

 
وظيفه اصلي اداره كميسارياي عالي ملل متحد، هدايت و هماهنگي •

اقدامات بين المللي براي محافظت از آوارگان جهان و حل مشكالت 
 . آن ها مي باشد

مهمترين مسئوليت اداره كميسارياي عالي ملل متحد تحت عنوان  •
تضمين احترام به حقوق اساسي آوارگان است  "محافظت بين المللي"

 :از جمله 

 )غيرداوطلبانه)حفظ حق پناهندگي و عدم برگشت اجباري  -1       
 آوارگان 

 ترويج موافقتنامه هاي بين المللي مربوط به آوارگان -2       

پايش رعايت قوانين بين المللي به وسيله كشورها و دادن كمك  -3       
هاي اساسي از قبيل غذا، پناهگاه و مراقبت هاي دارويي به غير 

  نظاميان فراري 
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 ( UNEP)برنامه محيط زيست ملل متحد 

 

و جلب مشاركت در مراقبت  یماموريت اين برنامه رهبر •
 .از محيط زيست است

 

و  یبرنامه محيط زيست ملل متحد، ضمن تعيين خط مش•
ابعاد  یدستور كار محيط زيست در سطح جهاني، اجرا

 توسعه پايدار را در سيستم ملل متحد بهبود  یمحيط

 یبخشد و به عنوان يك مرجع معتبر در توسعه جهان یم   
 .نمايد ی، عمل م محيط



By: Dr Mirzaei 17 

 یگروه بانك جهان

 (World Bank Group  ) 

 
 :  مشتمل بر پنج موسسه است  یشامل گروه یبانك جهان•

 و توسعه  ینوساز یبانك بين المللي برا -1       

  یبين الملل یشركت داراي -2        

 توسعه یانجمن بين الملل -3       

 آژانس تضمين سرمايه گزاري چند جانبه  -4       

   یبراي تسويه منازعات سرمايه گزار یمركز بين الملل  -5       

 

هدف مشترك كليه موسسات فوق، كاهش فقر در سرتاسر جهان از  •
 .فقير مي باشد یطريق تقويت اقتصاد ملت ها
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 (  ILO)كار  یسازمان بين الملل

 

مسئوليت اصلي آن ارتقاي عدالت اجتماعي و حفظ حقوق انساني كارگر مي •
 .باشد

 

 :  مهمترين وظايف سازمان بين المللي كار و كارگر عبارتند از  •

كمك به بهبود شرايط كار  یبرا یبين الملل یتعيين سياست ها و برنامه ها  -1      
 یوزندگ

در  یمقامات كشور یبه عنوان راهنما یبين الملل یايجاد استانداردها  -2      
 كردن اين سياست ها  یاجراي

كمك به دولت ها در جهت  یبرا یفن یيك برنامه وسيع همكار یاجرا  -3      
 یموثر ساز

سياست ها و مشاركت در برنامه هاي آموزشي و پژوهشي به منظور پيشبرد      
 .اين فعاليت ها
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 (  WTO)تجارت  یسازمان بين الملل

 

راه تجارت از طريق حل و فصل  یهدف آن هموارساز •

در بين ملت ها بر اساس قوانين  یمنصفانه منازعات تجار

  . باشد یموجود م
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 (  OPCW) یشيمياي یسازمان منع سالح ها

 

اجراي پيمان  یسازمان منع سالح هاي شيمياي یهدف اصل•

 یشيمياي ینامه منع تهيه، توليد، ذخيره و مصرف سالح ها

 . و انهدام آن ها است
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 (  FAO)ملل متحد  یسازمان غذا و كشاورز

 

در توسعه  یملل متحد نقش رهبر یسازمان غذا و كشاورز•
 .را عهده دار مي باشد یروستاي

 

اين سازمان مبارزه با فقر و گرسنگي از  یهدف اصل •
امنيت غذا  ی، بهبود تغذيه و پيگيری طريق ترويج كشاورز

 است 

يك  یكه برا یهمه مردم در همه اوقات به غذاي یدسترس)  
  . )فعال و سالم به آن نياز دارند یزندگ
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 (  WFP) یجهان یبرنامه غذا

 

سيستم ملل متحد  بزرگترين سازمان  یجهان یبرنامه غذا•

 است  یدر زمينه كمك هاي غذاي یبين الملل

كمك به مردم فقير كشورهاي در حال  :هدف اصلی آن•

. توسعه از طريق مبارزه با فقر و گرسنگي درجهان است

براي توسعه  یبرنامه مذكور عالوه بر كمك هاي غذاي

، در زمان فوريت ها نيز به كمك یو اجتماع یاقتصاد

آنان را  یغذاي یقربانيان جنگ و باليا مي شتابد و نيازها

  . نمايد یتامين م
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