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  توسعه اقتصادي و اجتماعي

دانند اما بخش عظيم منابع  اگرچه بيشتر مردم، سازمان ملل متحد را با مسائل صلح و امنيت مربوط مي
ترويج و حمايت از معيارهاي «اين سازمان در حقيقت به پيشبرد وعده منشور ملل متحد در زمينه 

اختصاص يافته » قتصادي و اجتماعيعالي تر زندگي، اشتغال كامل و شرايط پيشرفت و توسعه ا
ها نفر در جهان تاثير  هاي سازمان ملل در زمينه توسعه به شدت بر زندگي و رفاه ميليون تالش. است

المللي  هاي سازمان ملل اين اعتقاد است كه صلح و امنيت پايدار بين راهنماي تالش. گذاشته است
  .ي مردم همه جا تضمين شودفقط در صورتي ممكن است كه رفاه اقتصادي و اجتماع

در جهان رخ داده از نظر مسير و شكل  1945هاي اقتصادي و اجتماعي كه از  بسياري از دگرگوني
سازمان ملل به عنوان مركز جهاني . به حد چشمگيري تحت تاثير كار سازمان ملل متحد بوده است

كرده است تا به كشورها در  المللي تعيين هايي براي همكاري بين ها و هدف سازي، اولويت اجماع
  .اي آنها كمك كند و محيطي حمايتي براي اقتصاد جهاني به وجود آورد هاي توسعه تالش

هاي كليدي تازه در زمينه  مكاني براي تنظيم و ترويج هدف 1990  سازمان ملل متحد از دهه
سازمان . بوده استهاي جهاني  اي از كنفرانس المللي، از طريق مجموعه توسعه در دستور كار بين

ضرورت تلفيق مسائلي مانند پيشبرد امور زنان، حقوق بشر، توسعه پايدار، حفاظت از محيط زيست و 
  . حكومت مطلوب در الگوي توسعه را بيان كرده است

نيزابراز شد كه نخستين  المللي توسعه هاي بين دههاي از  اين اجماع جهاني از طريق مجموعه
ها، در عين تاكيد بر بعضي از مسائل مورد  ها و هدف مشي ين اظهار گسترده خطا. شروع شد 1961آنهادر

هاي توسعه اجتماعي و  جنبه مياي مداوم بر ضرورت پيشرفت در تما توجه ويژه در هر دهه، به گونه
پايان  با .ها بين كشورهاي صنعتي و در حال توسعه تاكيد كردند اقتصادي، و اهميت كم كردن نابرابري

  .يستم، توجه به اجراي اين تعهدات به روشي يكپارچه و هماهنگ تغيير يافتقرن ب
هاي بلندمدت  اي گسترده ازآرمان  مجموعه 2000كشورهاي عضو در اجالس هزاره خود در
مدت ويژه و قابل دسترسي  هاي كوتاه اي از هدف توسعه هزاره را تصويب كردند كه با مجموعه

كن كردن گرسنگي و فقر  ريشه: هاي كوتاه مدت و بلندمدت دفمنظور از اين ه. شدند حمايت مي
شديد؛ دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني؛ ترويج برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان؛ كاهش مرگ 

ها؛  ايدز، ماالريا و ساير بيماري/ و مير كودكان؛ بهبود بهداشت و سالمت مادران؛ مبارزه با اچ آي وي 
المللي در  جامعه بين. محيط زيست؛ و ايجاد مشاركتي جهاني براي توسعه استتضمين قابليت دوام 

ها در جهت نتيجه اجالس سران  ، كه براي بررسي پيشرفت2005جريان اجالس جهاني سران 
  .ها اعالم كرد هزاره تشكيل شد، بار ديگر تعهد خود را نسبت به اين هدف

كشورهاي   ي به حد روزافزوني اشتراك منافع بينواجتماع اقتصادي مسائل درباره المللي بين بحث
مسائلي . ثروتمندوفقير را در حل مسائل بسياري كه فراتر از مرزهاي محلي است نشان داده است

مانندپناهندگان،جرايم سازمان يافته، قاچاق مواد مخدروبيماري ايدز به عنوان مسائل جهاني به 
توان به  تاثيرفقروبيكاري مداوم دريك منطقه را مي. دآيند كه نيازمند اقدام هماهنگ هستن شمارمي

به همين ترتيب .اجتماعي ومناقشه احساس كرد ميسرعت درمناطق ديگر،ازطريق مهاجرت، ناآرا
  .شود ثباتي مالي در يك كشور بالفاصله درساير بازارها احساس مي در عصراقتصاد جهاني، بي



  شدن براي همه مفيد كردن جهاني
المللي حصول اطمينان از اين امر  خود تاكيد كردند چالش اصلي جامعه بين2000ر اعالميه هزاره سپتامبر سران كشورها د

كوفي عنان دبير كل در گزارش خود به اجالس هزاره گفت اگر . شدن نيرويي مثبت براي همه شود است كه جهاني 
   *.دبايد احساس كنند جزيي از آن هستنشدن موفق شود مردم  بخواهيم جهاني
هاي جديد براي كشورها و  از جمله رشد سريع تر، معيارهاي بهتر زندگي، و فرصت - مزاياي جهاني شدن : وي گفت

اند و بازار  با اين حال واكنشي در برابر آن شروع شده است زيرا اين مزايا به شدت نابرابر توزيع شده. آشكار است - افراد 
  .اجتماعي مشترك مستحكم، نشده استهاي  جهاني هنوز با مقررات مبتني بر هدف

هاي درست  كنند شيوه جهاني هدايت شوند و هر جا فعا ليت مي» شهروندي شركتي«هاي جهاني بايد با مفهوم  شركت
  .در پيش گيرند و معيارهاي كارگري عادالنه را ترويج كنند، به حقوق بشر و محيط زيست احترام بگذارند

ها  شدن مزايايي نه تنها براي بعضي، بلكه براي همه داشته باشد؛ فرصت ضمين كند جهانيت«به نوبه خود بايد  ملل سازمان
ها بين كشورها را  اختالف«سازمان ملل بايد » .نه فقط براي طبقه مرفه بلكه براي همه افراد بشر در همه جا وجود داشته باشد

شدن، يعني جامعه مدني، بخش خصوصي،  ر در جهانيو با ايجاد امكان هرچه بيشتر مشاركت عوامل بسيار درگي»كند برطرف
  .به وجود آورد» هايي براي تغيير ائتالف«و نهادهاي آموزشي،  ميهاي عل ها، مسئوالن محلي، انجمن اعضاي پارلمان
كه انجام چنين كاري شروع  ميفقط هنگا«. كنيم قراردهيم مهمترازهمه، بايد مردم را محورهركاري كه مي: عنان گفت

  ».هاي آن سهيم شوند دهددرفرصت شود وبه همه اجازه مي شدن به راستي دارد فراگيرمي خواهيم دانست جهانيشود، 
  

  2000سازمان ملل، . ويكم نقش سازمان ملل در قرن بيست: ما مردمان ∗
www.un.org/millennium/sg/report.  وISBN92-1-100844-1/E.00.1.16.  

  
درباره اهميت نقش دموكراسي، حقوق بشر، مشاركت مردمي، حكومت مطلوب و توانمندسازي 

   www. un.org/esa. زنان در تقويت توسعه اقتصادي و اجتماعي نيز اجماع روزافزون وجود دارد
  

  هاي توسعه هماهنگ كردن فعاليت
. هاي فراوان در ثروت و رفاه همچنان ويژگي جهان است هاي بسيار، نابرابري درزمينه ها وجودپيشرفتبا

  .بنيادي سازمان ملل است هاي ازهدف كشورها،همچنان وبين ها درداخل نابرابري برداشتن فقروازميان كاهش
هاي اقتصادي و اجتماعي خود يعني با تنظيم  ترويج هدف هاي گوناگوني براي نظام ملل متحد به راه

ها، تعيين ضوابط و معيارهاي  هاي توسعه به دولت ها، ارائه نظرهاي مشورتي درباره طرح سياست
ها و  سازمان ملل از طريق كار صندوق. كند هاي توسعه فعاليت مي المللي و بسيج اعتبارها براي برنامه بين

 هايي به گستردگي و تنوع آموزش و پرورش، خود درحوزه تخصصي هاي ارگزاريك ها و خانواده برنامه
   .گذارد هوايي،حفاظت از محيط زيست و شرايط كار، بر زندگي مردم همه جا تاثير مي  ايمني

هاي عملياتي در زمينه توسعه صرف  ميليارد دالر براي فعاليت 7/13نظام ملل متحد  2005در 
ديگر نيز براي تامين مالي مسائل بشردوستانه جهاني هزينه شد كه نزديك ميليارد دالر  6/13. كرد
  .اي در جنوب آسيا بود لرزه اقيانوس هند و زمين مياز آن در واكنش به سونا ميبه ني

كننده فعاليت هاي اقتصادي و  نهاد اصلي هماهنگ  (ECOSOC)شوراي اقتصادي و اجتماعي
اين شورا همچنين مجمع مركزي براي بحث . ي آن استاجتماعي سازمان ملل و بازوهاي عمليات
 .المللي و تدوين پيشنهادهاي مربوط به سياستگذاري  است درباره مسائل اقتصادي و اجتماعي بين

(see www.un.org/docs/ecosoc).  
كارشناس كه به عنوان شخصيت هاي مستقل كار  24، متشكل از كميته سياست گذاري توسعه
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رت شورا به عنوان نهادي مشورتي درباره مسائل در حال ظهور اقتصادي، اجتماعي و كنند، تحت نظا مي

را تعيين » يافته كشورهاي كمتر توسعه«اين كميته همچنين معيارها براي معرفي . كند اي اقدام مي توسعه
براساس كار 1970سازمان ملل رامجمع عمومي در دهه »  يافته كشورهاي كمتر توسعه«گروه . كند مي

  .         اوليه انكتاددر زمينه ويژ گي ها و مراحل متفاوت توسعه كشور هاي در حال توسعه ايجاد كرد
هاي توسعه، به  ها و برنامه ، متشكل از نهادهاي دبيرخانه و صندوقگروه توسعه سازمان ملل

رايي اين نهاد اج. (www.undg.org)كند مديريت و هماهنگي كار توسعه در داخل سازمان كمك مي
. كند هاي متمايز عملياتي فعاليت مي گذاري و برنامه براي افزايش همكاري بين واحدهاي سياست

هاي  ، متشكل از نهادهاي دبيرخانه و از جمله كميسيونكميته اجرايي امور اقتصادي و اجتماعي
  .(see www.un.org/esa/ecesa) گذاري است اي، نيز ابزاري براي مديريت و توسعه سياست منطقه

اطالعات اقتصادي و اجتماعي  (DESA)،اداره امور اقتصادي و اجتماعيدر دبيرخانه سازمان ملل
دهد، و به  كند؛ هماهنگي وپژوهش در زمينه سياستگذاري انجام مي آوري و تجزيه و تحليل مي را جمع

 .دهد كشورهاي عضو در محدوده اجتماعي و اقتصادي حمايت فني و اساسي ارائه مي
(www.un.org/esa/desa) هاي بين دولتي، نقش كشورهاي عضو را در  حمايت اساسي آن از جريان

هاي جهاني  هاي اقدام مشترك در پاسخ به چالش تعيين معيارها و ضوابط و در زمينه توافق درباره دوره
هاي  هاي جهاني و اقدام ملي، و بين فعاليت فصل مشترك حياتي بين سياست DESA. كند تسهيل مي

  .نمايد ميتحقيقي، مربوط به سياستگذاري و عملياتي فراهم 
مشي و اطالعات اقتصادي و اجتماعي مشابه  تبادالت تجزيه و تحليل خط اي پنج كميسيون منطقه

در مناطق آفريقا، آسيا و اقيانوس آرام، اروپا، امريكاي التين و كارائيب، و آسياي غربي را تسهيل 
  .www.un.org/issues/reg-comm.html .كنند مي

هاي  ها به فعاليت دركشورهاي اجراكننده برنامه سازمان مللگوناگون  هاي هاوصندوق برنامه
از  تخصصي سازمان ملل هاي كارگزاريكنند، درحالي كه  عملياتي براي توسعه رسيدگي مي

در زماني كه منابع انساني و . نمايند ميه توسعه، پشتيباني و به آنها كمك هاي كشورها در زمين تالش
هاي توسعه تحقق يابند افزايش هماهنگي و همكاري  شوند، اگر قرار است هدف مالي مدام محدود مي

  .هاي مختلف نظام ملل متحد حياتي است  بازو  بين
  

  توسعه اقتصادي
ي شديدي بوده، اما توليد ثروت و ايجاد رفاه، بسيار هاي اخير شاهد توسعه اقتصاد جهان در دهه

ثباتي سياسي  هاي اقتصادي باعث تشديد مشكالت اجتماعي و بي نابرابر بوده، چنان نابرابر كه تفاوت
پايان جنگ سرد و يكپارچگي سريع اقتصاد جهان، مسائل مزمن . در عمال همه مناطق جهان شده است
  .فتگي و نابرابري تجاري را حل نكرده استفقر شديد، بدهكاري، كم توسعه يا

ترين راه  يكي از اصول اساسي سازمان ملل اين اعتقاد است كه توسعه اقتصادي براي همه مردم، مطمئن
هاي اصلي سازمان ملل است كه  اين امر از نگراني. دستيابي به امنيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي است

هنوز بايد  - بيشتر در آفريقا، آسيا، امريكاي التين و كارائيب  - جهان ميليارد نفريانيمي از جمعيت  3حدود 
سوادند، بيش از  بي - دوسوم آنان زن- ميليون بزرگسال 781حدود . دالر زندگي كنند 2با روزي كمتر از 



 2ميليون انسان به آب آشاميدني سالم، وبيش از200روند،يك ميلياردو ميليون كودك به مدرسه نمي 117
هزار 200ميليون و195حدود . ميليون نفر به امكانات دفع بهداشتي فاضالب دسترسي ندارند 600و  ميليارد

يعني كساني كه روزي كمتر ازدودالر به » فقيران شاغل«در جهان بيكار بودند، و تعداد  2006كارگر در پايان 
  .ميليون نفر افزايش يافته بود 370آورند، به يك ميلياردو دست مي

هايي براي حصول اطمينان از اين امر است كه  ل همچنان تنها نهاد متعهد به يافتن راهسازمان مل
شدن ، تضمين رفاه و بهروزي بشر، توسعه پايدار، حذف فقر،   هدف توسعه اقتصادي و جهاني
  .كننده خارجي باشد تجارت عادالنه و كاهش بدهي فلج

 - هاي كنوني  كندكه به نابرابري تاكيد مي هاي اقتصاد كالن سازمان ملل به در پيش گرفتن سياست
همچنين مشكالت مزمن كشورهاي كمتر توسعه يافته،  - به ويژه تفاوت روزافزون بين شمال وجنوب

. هاي متمركز به اقتصادهاي بازار، رسيدگي كند سابقه كشورهاي در حال انتقال از اقتصادي ونيازهاي بي
ن از كاهش فقر، بقاي كودكان، حفاظت ازمحيط زيست، هاي كمك سازمان ملل در سراسر جها برنامه

ها انسان در كشورهاي فقير، به  ها از نظر ميليون اين برنامه. كنند پيشرفت و حقوق بشر زنان حمايت مي
  .مفهوم و مترادف با خود سازمان ملل هستند

  
  كمك توسعه رسمي

هاي خود تاثيري عظيم  ها و وام تجمعي، با سياس دهنده نظام ملل متحد، به صورت دسته موسسات وام
اين امر به ويژه درباره كشورهاي كمتر توسعه يافته، شامل . توسعه دارند درحال بر اقتصادهاي كشورهاي

به اين كشورها، .كند مي كرده،صدق محروم جهاني رشدوتوسعه وفقرشديدآنها را ازمزاياي بدهي كشوركه 50
  .كمك سازمان ملل توجه بيشتري معطوف شده است كشور در آفريقا، در چند برنامه 34ازجمله

  اي سازمان ملل متحد مزيت مقايسه
  :نظام ملل متحد قدرت منحصر به فردي در ترويج توسعه دارد

  .هاي اساسي نقش دارند همه كشورها در اخذ تصميم: همگاني بودن •
تواند روابط ويژه مبتني بر اعتماد با  مينماينده هيچ نفع ملي يا تجاري خاصي نيست، و به اين علت : طرف بودن بي •

 .كشورها و مردم آنها براي ارائه كمك بدون شرط برقرار كند
  .بزرگترين شبكه دفاتر كشوري جهان را به منظور دادن كمك براي توسعه دارد: حضور جهاني •
  .گيرد توسعه، امنيت، كمك بشردوستانه، حقوق بشر و محيط زيست را دربرمي: ماموريت فراگير •
  .»مردم ملل متحد«تعهد به  •

  
اي كوچك،كشورهاي درحال توسعه فاقددسترسي به درياو كشور هاي  كشورهاي درحال توسعه جزيره

. المللي است برندكه نيازمندتوجه ويژه جامعه بين  داراي اقتصادهاي درحال انتقال نيزازمشكالتي حاد رنج مي
  (ODA)ملل متحد، همچنين اختصاص كمك توسعه رسميهاي كمك نظام  به اين كشورها نيزدربرنامه

 38 از و كشور 16كشوردرحال توسعه فاقددسترسي به دريا   31از.شود كشورهاي عضو، اولويت داده مي
   .هستند LDCsكشورازكشورهاي كمترتوسعه يافته10اي حال توسعه كوچك جزيره در كشور

كه حاال به  - كشورها را  (GNP)لص مليدرصد ازتوليد ناخا 7/0پرداخت  1970در  ميمجمع عمو
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حاصل . تعيين كرد  (ODA)براي كمك توسعه رسمي - گويند مي 1(GNI)آن در آمد ناخالص ملي 

سازمان همكاري اقتصادي و   (DAC)جمعي اعضاي كميته كمك توسعه ها تالش دسته سال
  . ف اين ميزان بودحدود نص - كشور صنعتي و كميسيون اروپا  22اينك متشكل از  -  (OECD)توسعه

اما بيشتر . ترين ميزان رسيد به شدت كاهش يافت و به كم 1990در طول دهه  ميكمك توسعه رس
 4نزديك به ( 2000درصد در  14به  1995در  ميدرصد كمك توسعه رس 4همين مقدار نيز، يعني از 

م كمك ديگر به براي خدمات اجتماعي اساسي اختصاص داده شد و بيش از چهارپنج) ميليارد دالر
                                               .خريد كاال و خدمات از كشورهاي كمك دهنده مشروط نبود

مجموع كمك توسعه . درسده جديد به تدريج افزايش يافتODA ميميزان كمك توسعه رس
لي درصد مجموع درآمد ناخالص م 30/0به حدود  DAC بين اعضاي كميته كمك توسعه ميرس

تا امروز فقط پنج كشور دانمارك، لوكزامبورگ، هلند، . ميليارددالررسيد 9/103به2006افزايش يافته ودر
  .اند رسيده و ادامه داده ميدرصد در زمينه كمك توسعه رس 7/0نروژ و سوئد، به هدف 

باعث در مونتري، مكزيك تشكيل شد،  2002المللي تامين سرمايه براي توسعه، كه در  كنفرانس بين
كنندگان عمده كمك توسعه رسمي، به عنوان گام نخست به سمت معكوس كردن  افزايش تعهدات تامين

هايي را بيشتر به  اين كنفرانس همچنين كوشيد توجه چنين كمك. شد 1990روند كاهش آن در دهه 
  ).به قاب نگاه كنيد(كاهش فقر، آموزش و پرورش و بهداشت تغيير دهد  سمت

ها  ها، صندوق كمك بالعوض از برنامه: شود سازمان ملل از دو منبع تامين مي ميكمك توسعه رس
دهنده نظام ملل متحد مانند بانك  هاي تخصصي سازمان ملل؛ و حمايت از موسسات وام و كارگزاري

  .(IFAD)المللي توسعه كشاورزي جهاني و صندوق بين
  .كشوردر حال توسعه ارائه داد 100از  ميليارددالردربيش 7/24مبلغ  2007جهاني درسال مالي بانك

ميليارد دالر  2/6برنامه و طرح در حال اجرا به ارزش مجموعاً  IFAD 186 2006در پايان 
ميليارد دالر  3/3و حدود  IFADميليارد دالر آن را  9/2حدود كردكه مي را تامين مالي گذاري سرمايه

المللي پول براي تضمين كارآيي نظام مالي و پولي  به عالوه صندوق بين.كرده بودند فراهم آن را شركاي
  .كند مشورت در زمينه سياستگذاري ، كمك فني و دادن وام فعاليت مي وگووارائه گفت ازطريق المللي بين

ميليارد دالر رسيد كه  54/15به  2005هاي توسعه سازمان ملل در  تامين سرمايه براي فعاليت
هاي  ها و كارگزاري ها، صندوق از برنامه ميكمك توسعه رس.بود2001ميليارددالر در55/8تقريبادوبرابر

  .شود اي بين بسياري ازكشورهاي نيازمندتوزيع مي سازمان به صورت گسترده
  

  حمايت از توسعه در جهان
، كارگزاري توسعه كشورهاي در حال توسعه، متعهد به مساعدت اساسي (UNDP)متحد ملل توسعه برنامه

باعث  كه براي ايجاد ظرفيت نهادي UNDP. است 2015تا  رساندن نسبت فقردرجهان نصف در زمينه به 
  .دهد كند ودر زمينه سياستگذاري نظر مشورتي مطمئن ارائه مي رشد اقتصادي عادالنه شود، كمك مي

                                                 
١ -GDP  مبلغ ارزش افزوده به وسيله مهه توليد کنندگان مقيم به اضافه هرماليات

به  GDPمهانGNI .است که در قيمت گذاری  حمصول گنجانده منی شود) يارانه کمرت(توليد
يای کارکنان ودرآمد خسارت ومزا(اصلی اوليه واضافه دريافت های خالص درآمد

 . ازخارج است) اموال



  المللي تامين سرمايه براي توسعه كنفرانس بين
(www.un.org/esa/ffd)  

در اين كنفرانس، به . در مونتري مكزيك تشكيل شد 2002مارس  22تا  18راي توسعه المللي تامين سرمايه ب كنفرانس بين
وزير و رهبران  200ها و بيش از  تن از سران كشورها و دولت 50ميزباني سازمان ملل، درباره مسائل مهم مالي و توسعه، 

  .بين دولتي شركت كردندهاي عمده مالي، تجاري، اقتصادي و پولي  بخش خصوصي، جامعه مدني و تمام سازمان
ها، جامعه مدني، جامعه بازرگاني و  هاي چهارجانبه بين دولت كنفرانس مونتري همچنين نخستين مورد مبادله ديدگاه

ميزگرد  12كننده در  شركت 800در اين مجمع جهاني بيش از . اندركاران موسسات درباره مسائل اقتصادي جهاني بود دست
المللي پول، سازمان تجارت جهاني، و  ها، روساي بانك جهاني، صندوق بين سران دولتجداگانه، به رياست مشترك 

نتيجه اين كنفرانس، معروف . اي، همچنين وزيران مالي، تجارت و امور خارجي به بحث پرداختند هاي توسعه منطقه بانك
  .دهد رائه ميبه اجماع مونتري، تصويري از نگرش جديد جهاني درباره تامين منابع مالي توسعه ا

المللي براي توسعه به  وگوي سطح عالي خود را درباره تقويت همكاري بين مجمع عمومي، متعاقبا تصميم گرفت گفت
هاي فرد  از سرگيرد و در همه سال 2003عنوان نقطه مركزي بين دولتي به منظور پيگيري كنفرانس و مسائل مربوطه آن از 

هاي  اندركاران مربوطه، درباره اجراي تصميم  سياستگذاري با مشاركت دستوگوها شامل بحث  اين گفت. ادامه دهد
  .المللي در حمايت از توسعه است هاي پولي، مالي و تجاري بين نظام  كنفرانس، و درباره انسجام و پيوستگي

بانك  هاي اجرايي مجمع تصميم گرفت همكاري متقابل بين نمايندگان شوراي اقتصادي و اجتماعي، مديران هيات
. المللي پول، ونمايندگان نهادهاي بين دولتي مربوطه سازمان تجارت جهاني نيزهربهارادامه يابد جهاني وصندوق بين

  .گسترش يافت تا ميزگردها با نمايندگان جامعه مدني وجامعه بازرگاني را دربرگيرد 2002هادرآوريل  مشورت
هاي اجراي  در دوحه، قطر تشكيل شد، نيز به روش 2001 چهارمين كنفرانس وزيران سازمان تجارت جهاني، كه در

در  2005در كانكن ودر  2003در  WTOهاي وزيران بعدي  كنفرانس برنامه هاي توسعه پايدار رسيدگي كرد
 2008المللي پيگيري در زمينه تامين مالي براي توسعه قرار بود در نيمه د وم  كنفرانس بين. كنگ تشكيل شدند هنگ

  .  كيل شوددر دوحه تش
UNDP  كند تا به مردم ياري  دفتر كشوري در محل، فعاليت مي 166با شبكه جهاني مركب از

هاي زير  هايي براي چالش حل بركمك به كشورها متمركز است تا راه آن توجه.دهد به خود كمك كنند
وكراتيك از هاي توسعه هزاره ؛ مديريت دم كاهش فقروتحقق آرمان: بيابند و با ديگران سهيم شوند

 .وتوسعه پايدار زيست بازيابي؛ومحيط و ازبحران پيشگيريايدز؛/ وي آي اچ به ها واكنش  درست  اداره جمله
UNDPكند و  ويژه، توانمندسازي زنان حمايت مي هاازحفاظت ازحقوق بشر و، به درهريك ازاين حوزه

  .ند كه مردم به كمك نياز دارندكن سازماني عملگرا است كه اكثريت كاركنان آن در كشورهايي كار مي
دو  2005در .رود به فقيرترين كشورهاي جهان مي UNDPاكثراعتبارهاي برنامه هاي عمراني اصلي

دالر در روز و حدود يك  2درصد جمعيت جهان ـ با درآمد كمتر از  40ميليون نفرـ 500ميلياردو
هاي  در طول آن سال هزينه. كردند ميليون نفر با كمتر از يك دالر در روز زندگي مي 700ميلياردو

ميليارد دالر افزايش  65/3هاي عملياتي نظام ملل متحد به  براي فعاليت) UNDP(مللمتحد  برنامه توسعه
 UNDP هاي كشورهايي كه كمك .شود مي داده ها دولت همه تقريبا وسيله وبه است داوطلبانه UNDPبه كمك.يافت

  .كنند ها كمك مي هاي اجراي طرح تاسيسات، تجهيزات و لوازم به هزينهكنند، از طريق پرسنل،  رادريافت مي
UNDPها و  هاي خود را با ساير برنامه براي تضمين حداكثر تاثير از منابع توسعه جهاني، فعاليت

المللي پول  المللي، از جمله بانك جهاني و صندوق بين هاي سازمان ملل و موسسات مالي بين صندوق
هاي غيردولتي  از تخصص اتباع و سازمانUNDPاي  هاي كشوري و منطقه به عالوه، برنامه. كند هماهنگ مي

را  UNDPهاي مورد حمايت  درصد از تمام طرح 75. كنند كشورهاي در حال توسعه استفاده مي
  . كنند هاي محلي اجرا مي سازمان

UNDPلل در سطح كشوري از نگرشي يكپارچه نسبت به تامين كمك توسعه سازمان م
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چارچوب كمك توسعه سازمان ملل اين برنامه درچندكشوردرحال توسعه . كند حمايت مي

هاي سازمان ملل تحت رهبري هماهنگ كننده مقيم  را تشكيل داده،كه ازگروه (UNDAF)متحد 
اين . است، تشكيل شده استUNDP محلي سازمان ، كه به طور معمول نماينده مقيم 

ها براي سازمان ملل تعيين  هاي اصلي توسعه كه دولت الشها پاسخي هماهنگ به چ چارچوب
هاي كمك بشردوستانه  هاي مقيم به عنوان هماهنگ كننده هماهنگ كننده. دهند اند، ارائه مي كرده

  .كنند هاي اضطراري پيچيده خدمت مي هاي طبيعي وموقعيت درمواردسوانح انساني، فاجعه
UNDPهاي گوناگون ديگري را كه داراي  گذاري يههاي عادي خود، سرما عالوه بر برنامه

 »صندوق توسعه سرمايه سازمان ملل«: از جمله. كند  هاي ويژه است، اداره و سرپرستي مي هدف
)UNCDF(اي مربوط به  سازي و خدمات مشاوره گذاري، ظرفيت ، تركيبي از سرمايه براي سرمايه

توسعه محلي در كشورهاي كمتر توسعه هاي خرد و  دهد تا از تامين سرمايه آوري ارائه مي فن
كانون اصلي سازمان براي ترويج و  )UNV(» داوطلبان سازمان ملل متحد«. يافته حمايت كند

صندوق توسعه ملل «و ماموريت . هاي داوطلبانه براي توسعه موثر است  حمايت از انجام فعاليت
ريزي  سطوح برنامه ميدر تما توانمندسازي زنان و برابري جنسيتي )UNIFEM(» متحد براي زنان

  .و اجراي توسعه است
UNDPيكي از شركاي اداره  متحد ، همراه با بانك جهاني و برنامه محيط زيست سازمان ملل ،

برنامه مشترك سازمان و از حاميان مالي  www.gefweb.org تسهيالت جهاني محيط زيستكننده 
  . است) ز ملل متحددفتر مبارزه با ايد(ايدز /ملل درزمينه اچ آي وي 

  
  وام براي توسعه

 »المللي توسعه انجمن بين«و(IBRD) المللي بازسازي وتوسعه بانك بينبانك جهاني،متشكل از
)IDA( كشوردرحال توسعه باارائه سرمايه يانظركارشناسانه فني براي 100ضمن فعاليت دربيش از

نوني آن آمريكاي التين گذاري ك هاي سرمايه مجموعه طرح.كند كاهش فقر به آنهاكمك مي
 وكارائيب،خاورميانه وشمال آفريقا، اروپا وآسياي مركزي، شرق آسياواقيانوس آرام وجنوب آسيا

  .دهد پوشش مي را
از تامين  - طرح درعمالهر بخش وكشوردرحال توسعه 1800اين بانك درحال حاضردربيش از

ازايدزدرگينه، تا حمايت از آموزش  اعتبار خرددربوسني و هرزگوين، افزايش آگاهي درباره پيشگيري
مور  هاي بهداشتي درمكزيك؛ از كمك به بازسازي تي و پرورش دختران دربنگالدش و بهبود مراقبت

  . از استقالل، تا كمك به هند براي بازسازي گجرات پس اززلزله ويرانگر مشاركت دارد لسته پس - 
هاي كشورهاي در حال توسعه  هاي دولت شاين بانك، از بزرگترين منابع كمك توسعه جهان، از تال

ها  سازد، با بيماري آورد، آب و برق فراهم مي  مي بهداشتي حمايت به عمل  ها و مراكز براي ايجاد مدرسه
كشورهاي در حال .دهد اين كارها را از طريق ارائه وام ، انجام مي. كند مبارزه و از محيط زيست حفاظت مي

  . ها نياز دارند گيرند چون به سرمايه، كمك فني و مشاوره درباره سياست توسعه از اين بانك وام مي
  نوع اول براي كشورهاي درحال توسعه پردرآمدتراست كه. دهد بانك جهاني دو نوع وام مي

  هاي سازمان ملل از اولويت: آفريقا



اقتصادي حياتي آفريقا را از  - اجتماعي المللي، رسيدگي به شرايط  هاي جامعه بين سازمان ملل متحد، با تامل درباره نگراني
اي به منظور  هاي ويژه سازمان ضمن تاييد تعهد خود به حمايت از توسعه اين منطقه، برنامه. هاي خود قرار داده است اولويت

ايش گذاري مستقيم خارجي، افز بدهي، افزايش سرمايه  هاي پايدار براي مسائل مربوط به بدهي خارجي و بهره يافتن راه حل
المللي  ظرفيت سازي ملي، برخورد با كمبود منابع محلي براي توسعه، تسهيل يكپارچگي كشورهاي آفريقايي در تجارت بين

  . ايدز تدوين كرده است/و غلبه بر اچ آي وي 
اجراي ابتكار ويژه سراسري سازمان ملل براي آفريقا را آغاز كرد كه براساس آن، سازمان  1996در  ميمجمع عمو

اي به  منظور مبارزه با فقر، با توليد  المللي كار برنامه مشاغل براي آفريقا را به منظور ايجاد و تقويت توانايي ملي و منطقه بين
هاي توسعه پايدار حمايت به  برنامه توسعه ملل متحد، از زنان روستايي براي فعاليت 2000ابتكار آفريقا . اشتغال آغاز كرد

ه رهبري بانك جهاني، يونيسف و يونسكو توجه خود را به بهبود آموزش و پرورش ابتدايي در عمل آورد، و ابتكارهاي ب
  . كشورهايي متمركز كردند كه ثبت نام در مدارس ابتدايي آنها  نا چيز بود

پايان يافت و مجمع سپس مشاركت جديد براي توسعه آفريقا را  2002در  ميهاي مجمع عمو ابتكار ويژه در پي بررسي
در ژوئيه ) اتحاديه آفريقاي كنوني(يب كرد كه ابتكاري متعلق و به رهبري آفريقا بود كه به وسيله سازمان وحدت آفريقا تصو

  www.nepad.org .المللي براي توسعه آفريقا آغاز شد هاي بين به عنوان  مبناي تالش 2001
هاي تحت رهبري  و همچنين برنامههايي مانند چارچوب كمك توسعه سازمان ملل،  سازمان ملل از طريق تالش

اي ارائه  اي وزير منطقه كميسيون اقتصادي براي آفريقا، كه چارچوبي براي همكاري و هماهنگي بيشتر در سطوح منطقه
دفتر مشاور ويژه درباره آفريقا درزمينه حمايت ارائه شده . كند اي و جهاني مشاركت مي دهد، در سطوح كشوري، منطقه مي

دهد و طرفداري جهاني در پشتيباني از مشاركت جديد را هماهنگ  المللي گزارش مي م ملل متحد و جامعه بينبه وسيله نظا
  www.un.org/africa/osaa. كند مي

ايدز در آفريقا /مبارزه خود را عليه اچ آي وي  UNAIDS ايدز/برنامه مشترك سازمان ملل درزمينه اچ آي وي 
ها، نهادهاي  هاي خود، دولت ترين پايگاه ممكن براي فعاليت براي ايجاد گستردهدر تالش  UNAIDS. تشديد كرده است

هاي داروسازي را تحت عنوان  هاي غيردولتي، و بخش شركتي، از جمله شركت هاي توسعه، سازمان اي، كارگزاري منطقه
  . المللي عليه ايدز در آفريقا گرد هم آورده است گروهي معروف به مشاركت بين

ها، كاهش  اند با ايجاد امكان لغو بيشتر بدهي هاي سازمان ملل از كشورهاي صنعتي خواسته كارگزاري دبيركل و
. از فشارهاي اقتصادي بر  آفريقا بكاهند ميبه زيان صادرات آفريقا هستند و افزايش كمك توسعه رس  هايي كه  تعرفه
المللي توكيو درباره توسعه آفريقا، ابتكار بدهي  بين اي، مانند كنفرانس هاي سازمان ملل با ساير تعهدات توسعه تالش

  .كشورهاي فقير به شدت بدهكار و اتحاد براي صنعتي كردن آفريقا نيز ارتباط دارند
اين كشورها . توانند از منابع بازرگاني، اما عموما فقط با نرخ بهره زياد وام بگيرند بعضي از آنها مي

تا  15هاي بازرگاني، يعني  گيرند كه به آنها بيشتر از بانك ه وام ميالمللي بازسازي و توسع از بانك بين
ها براي  وام. دهد سال، با فرصت سه تا پنج ساله براي شروع بازپرداخت اقساط بدهي،  فرصت مي 20

هاي ويژه در حمايت از كاهش فقر، انجام خدمات اجتماعي، حفاظت از محيط زيست و  انجام برنامه
ميليارد دالر وام براي اجراي  8/12مجموعا  2007در سال مالي  IBRD. شود مي رشد اقتصادي داده

اين بانك، كه داراي باالترين اعتبار است، تقريبا همه . كشور پرداخت كرد 34طرح جديد در  112
  . آورد پولش را از طريق فروش اوراق قرضه خود در بازارهاي مالي جهان به دست مي

شود، كشورهايي كه در بازارهاي مالي  قيرترين كشورها پرداخت ميهاي آن به ف نوع دوم وام
. هاي دريافتي خود نزديك به نرخ بازار بهره بپردازند توانند براي وام دهند و نمي المللي به آنها وام نمي بين

اين . دهد ،كه وابسته به بانك جهاني است  به فقيرترين كشورها وام ميIDA المللي توسعه انجمن بين
شود به فقيرترين  كشور عضو ثروتمند تامين مي 40هاي  جمن كه عمده اعتبارهاي آن از مساعدتان

هاي بدون بهره هستند و  عمال وام» اعتبارها«اين . كند كشورها با اعطاي وام بالعوض و اعتبار كمك مي
 40تا  35ها وام گيرندگان تا شروع اولين قسط بازپرداخت ده سال فرصت دارند و مدت باز پرداخت آن



١۴٩  
 64طرح جديد در  189ميليارد دالر براي تامين سرمايه  9/11مبلغ  2007در سال مالي  IDA. سال است

  . هاي اعطايي به فقيرترين كشورها است اين انجمن بزرگترين منبع كمك. كشور كم درآمد ارائه داد
هاي  ا با جوامع محلي، سازمانها وام بدهد، ام تواند فقط به دولت بانك جهاني براساس مقررات خود مي

هاي  هاي آن، چنان است تا به فقيرترين بخش طرح. هاي خصوصي همكاري نزديك دارد غيردولتي و شركت
. هاي توسعه خود باشند طرح» مالك«ها و جوامع  كند دولت توسعه موفقيت آميز ايجاب مي. جمعيت كمك شود
هايي هستند كه با منابع  مشاركت كساني كه تحت تاثير طرح كند براي تقويت ها را تشويق مي بانك جهاني دولت
هاي غيردولتي  سازمان. هاي غيردولتي و جامعه مدني كار كنند شوند، از نزديك با سازمان مالي بانك اجرا مي

  . كنند ها همكاري مي از اين طرح ميكشورهاي گيرنده وام در تقريبا ني
ها، و حكومت و  هاي مالي درست دولت ثبات اقتصادي، برنامههاي با  بانك جهاني با طرفداري از سياست

كند  هاي بسياري حمايت مي بانك از بخش. كند مديريت باز، درستكار و پاسخگو بخش خصوصي را تشويق مي
ها به سرعت در حال پيشروي است يعني در زمينه امور مالي، برق، ابزارهاي  كه بخش خصوصي در آن زمينه

مقررات بانك آن را از دادن وام مستقيم به بخش خصوصي باز . اطالعات، نفت و گاز و صنعتآوري  ارتباطي، فن
، از سرمايه گذاري در بخش خصوصي با  (IFC)المللي شركت تامين مالي بيندارد اما يك وابسته آن يعني  مي

تضمين  زاري چندجانبهكارگوابسته ديگر بانك، . كند هاي پرخطر به ويژه پشتيباني مي حمايت از كشورها و بخش
كنند يا به آنها وام  گذاري مي است كه به كساني كه در كشورهاي در حال توسعه سرمايه (MIGA)گذاري سرمايه

  . دهد خطر سياسي مي) تضمين(دهند بيمه  مي
دادن پول است و شامل ارائه كمك فني در   تر از قرض اما فعاليت بانك جهاني خيلي گسترده

اين كار ممكن است ارائه نظر مشورتي درباره . شود كند نيز مي را تامين مالي مي هايي كه آنها طرح
هاي   مسائلي مانند مقداركلي بودجه يك كشورومحل اختصاص پول، يا چگونگي تاسيس درمانگاه

اين بانك هر سال مخارج . بهداشتي روستايي ، يا تجهيزات الزم براي ساختن جاده را نيز شامل شود
هاي  پردازد و شيوه كه منحصرا به تامين آموزش و مشورت تخصصي اختصاص يافته مي چند طرح را

  . دهد هاي توسعه را به افرادي از كشورهاي وام گيرنده تعليم مي ايجاد و اجراي برنامه
IBRDزمين؛   ها،كنترل آلودگي ومديريت هايي مانند احياي جنگل هاي توسعه پايداردرحوزه ازطرح

  اين بانك تامين كننده. كند فاضالب وكشاورزي؛ و حفظ منابع طبيعي حمايت مي آب، دفع بهداشتي
كننده سرمايه طوالني  ترين تامين  ،و بزرگ)GEF( هاي تسهيالت جهاني محيط زيست اصلي هزينه
اين نهاد همچنين . ،است1988ميليارد دالراز 4ايدزجهان، باتعهدحدود/ وي  آي هاي اچ مدت برنامه
اختصاص داده  )HIPC( »ابتكار كشورهاي فقير به شدت بدهكار جهان«وجهي را به منابع قابل ت
  .ميليارد دالر براي بخشودگي بدهي كشورهاي فقير بپردازد 41تا طي زمان 
ترين  بعضي ازفقير درصدبدهي100خودلغو2005 دراجالس يافته كشورتوسعه»هشت گروه«رهبران
و صندوق توسعه آفريقا را پيشنهاد  IDA ،IMFتين، بهجهان،عمدتاً درآفريقاوآمريكاي ال كشورهاي

ميليارد  50حاصل آن پيشنهاد، حدود  )MDRI(» لغو بدهي ابتكارچندجانبه» براساس لغوبدهي.كردند
  .آغازكرد 2007آن راازسال مالي است كه اجراي  IDAفقط از ميليارددالرآن37شود،كه دالربرآوردمي

 
  وام براي ثبات



مالي يا   ها، ثبات كه عوامل داخلي يا خارجي، موقعيت موازنه پرداخت ميگاكشورهاي بسياري، هن
 ،(IMF)المللي پول صندوق بينكند، به  توانايي انجام تعهدات مربوط به بهره بدهي آنها را تضعيف مي

المللي پول براي غلبه بر اين مشكالت  صندوق بين. آورند كارگزاري تخصصي سازمان ملل رو مي
هاي  دهد، و غالبا در حمايت از برنامه شورتي و مربوط به سياستگذاري ارائه ميهاي م توصيه

  . دهد اصالحات اقتصادي، منابع مالي در اختيار كشورها ي عضو قرار مي
 - هاي ذخيره  دارايي»  خريد«ها مشكل دارند، معموال با  كشورهايي كه در رابطه با موازنه پرداخت

 هاي خود از منابع مالي  به مبلغ معادل پول - حقوق برداشت ويژه هاي اعضاي ديگر و  به شكل پول
IMFبرند سود مي .IMFهاي  سازد با خريد دوباره پول گيرد، و اعضا را موظف مي ها شارژ مي ازاين وام

  .ها را باز پرداخت كنند المللي پول طي زماني مشخص، وام خود از صندوق بين
  : عبارتند از المللي پول تسهيالت اصلي صندوق بين 
كه براي ارائه كمك كوتاه مدت  ،)نامه استفاده از حق برداشت ويژه موافقت(ترتيبات احتياطي  •

اند؛ اين مبالغ  هاي داراي ماهيت موقتي يا ادواري طراحي شده ها براي كسري مربوط به موازنه پرداخت
  . بايد در مدت پنج سال بازپرداخت شوند

هاي ميان مدت به منظور غلبه بر  براي حمايت از برنامه ه،تسهيالت تمديد شده سرماي •
اند؛ اين مبالغ  ها ناشي از مشكالت اقتصاد كالن و ساختاري طراحي شده هاي موازنه پرداخت دشواري

  . سال بازپرداخت شوند 10بايد در طول 
درآمد   مامتيازي كه براي ارائه به كشورهاي عضو ك تسهيالت،(PRGF) فقر رشدوكاهش تسهيالت •

توانند بر اساس  اعضاي واجد شرايط دريافت اعتبار مي. آشكار كاهش فقر طراحي شده است  با هدف
بهره . وام بگيرند) استثنايي درصددرشرايط 185وبيش از (خود  درصدسهميه 140از ساله بيش 3قراردادي

سال  10و خاتمه آنها سال پس از دريافت  5/5درصد است؛ شروع باز پرداخت  5/0ها  ساالنه اين وام
  .استحقاق دريافت اين كمك را داشتند 2006درآمد تا اوت  كشوركم 78   .است پرداخت ازشروع پس
، براي كشورهاي كم درآمدي كه »هاي وارده ازخارج نظام اقتصادي  تسهيالت براي شوك»  •
يرات قيمت كاالها هايي مانند تغي كه با چنين شوك ميدرحال اجرا ندارند هنگا PRGF هاي برنامه

هاي طبيعي، و بحران در كشورهاي همسايه كه روند تجارت را مختل  ، فاجعه)از جمله نفت(
  .دهد ارائه مي PRGFشوند، حمايت از نوع  مواجه مي  كند، مي

هاي  دهد كه در حال تجربه كسري كه به اعضايي اعتبار مي تسهيالت تامين مالي جبراني، •
  . هاي ورود غالت مواجه هستند ش شديد هزينهصادراتي موقتي يا افزاي

كه هدف آن پيشگيري ازگسترش بحران با توانمند سازي كشورهايي خطوط اعتباراحتمالي،  •
  . دسترسي سريع داشته باشند مالي منابع به بحران خطر كنندتادرصورت مي دنبال را درست هاي سياست كه است
هاي استثنايي مربوط به موازنه  الي براي دشواريهاي م كه دربحرانتسهيالت ذخيره تكميلي، •

ها به خاطرنيازمالي زيادكوتاه مدت ازفقدان ناگهاني ومختل كننده اعتمادبازارناشي شده، كمك  پرداخت
  .  سال تمديد كرد 3توان اتا سال بازپرداخت شود اما مي5/2دهد؛اين تسهيالت بايد طي مالي مي

IMF ورهاي فقير به شدت بدهكار پس از در پيش گرفتن وبانك جهاني براي حذف بدهي كش
هاي سالم به وسيله آنها، بر اساس ابتكار كشورهاي فقير به شدت بدهكار، به صورت مشترك  سياست

خارجي خود را به   دهند تا فشارهاي ناشي از بدهي هاي استثنايي مي به كشورهاي واجد شرايط، كمك



١۵١  
همچنين به حمايت از ابتكار چند جانبه لغو بدهي  آنها اكنون  سطوح قابل تحمل كاهش دهند

  .ايجاد شد HIPCاند كه براي تكميل ابتكار  ملحق شده
 و  خود را از طريق بررسي كامل موقعيت اعضاي ارز نرخ آن وسيله به IMFكه نظارت،فرآيندي است

ا تك تك هاي ساالنه ب از طريق مشورت IMF. كند هرعضو ارزيابي مي كلي اقتصادي  هاي سياست
اي از طريق  دهد؛ نظارت چند جانبه دو بار در هر سال؛ نظارت منطقه مي راانجام نظارت كشورهافرآيند
اي؛ و همچنين ترتيبات پيشگيرانه و احتياطي، نظارت بيشتر و نظارت  هاي منطقه بندي بحث با گروه

  . سازد اي يك عضو فراهم ميرا در غياب استفاده از منابع آن بر IMFنظارت نزديك  امكان بربرنامه،كه
IMF طراحي و اجراي : دهد در چند حوزه گسترده كمك فني به اعضاي خود ارائه مي

ها؛ و گردآوري و  داري هاي مركزي يا خزانه سياست پولي و مالي؛ نهاد سازي، مانند ايجاد بانك
را در  هاي كشورهاي عضو المللي پول همچنين مقام صندوق بين. هاي آماري پردازش داده

  . دهد و سنگاپور تعليم مي ،وين،ابوظبي)چين(سي،برازيليا،تونس،داليان دي درواشنگتن خود موسسات
  

  گذاري و توسعه سرمايه
، كشورهاي در حال توسعه به حد (FDI)گذاري مستقيم خارجي با گسترش چشمگير سرمايه

ه گذاري بيشتر در ساير ها و سرماي گذاري هاي خود را به روي چنين سرمايه روزافزوني اقتصاد
 FAO, UNDPهاي گوناگون نظام ملل متحد مانند  بخش.اند كشورهاي درحال توسعه گشوده

هاي در حال توسعه در جذب  وآنها را ارزيابي و به دولت ، بر تحوالت نظارتUNIDOو
  . كنند گذاري كمك مي سرمايه

المللي، و كارگزاري چندجانبه تضمين  دو سازمان وابسته به بانك جهاني، يعني شركت تامين مالي بين
شركت . كنند گذاري در كشورهاي در حال توسعه كمك مي سرمايه گذاري به ترويج و حمايت از سرمايه

وجود آورند كه  كند شرايطي به ها كمك مي از طريق كار مشورتي خود به دولت IFC المللي تامين مالي بين
شركت تامين . خارجي و داخلي را ترغيب و تشويق كند اندازهاي خصوصي گذاري و پس جريان سرمايه

تواند سودآور باشد  گذاري در دنياي در حال توسعه مي المللي با نشان دادن اين كه سرمايه مالي بين
ميليارد دالر از  64بيش از  2007تا سال مالي  IFC. كند گذاري در آنجا را ترغيب و بسيج مي سرمايه

 140شركت در 3760ميليارد دالر به صورت مشترك براي حدود  27ده، و اعتبارهاي خود را متعهد ش
  . ترتيب داده بود 1956توسعه از زمان تاسيس خود در  كشور درحال

گذاري  وابسته بانك براي بيمه سرمايهMIGA كارگزاري چندجانبه تضمين سرمايه گذاري
ي دركشورهاي عضودرحال گذاري خصوصي براي مقاصد توليد تسهيل جريان سرمايه آن هدف.است

گذاران يعني بيمه در برابر خطرهاي مصادره،  ارائه بيمه خطر سياسي طوالني مدت به سرمايه توسعه،با
هاي تبليغاتي  برنامهMIGA. هاي داخلي، وارائه خدمات مشورتي است انتقال ارز، جنگ و ناآرامي

دهد تا  كند، و كمك فني ارائه مي ميگذاري اطالعات منتشر  هاي سرمايه دهد، درباره فرصت انجام مي
از زمان شروع كار در  MIGA.گذاري افزايش دهد هاي تبليغاتي كشورها را براي سرمايه توانايي
كشور در حال  96ميليارد دالر در  4/17ها يي به ارزش بيش از  ضمانت براي طرح 900حدود1988

  . خارجي تسهيالت به وجود آورده استگذاري مستقيم  توسعه صادر، و چندبرابراين مبلغ درسرمايه



در حال توسعه و اقتصادهاي در  كشورهاي به )انكتاد UNCTAD( ملل سازمان وتوسعه تجارت كنفرانس
گذاري خود را بهبود  مستقيم خارجي را ترويج و شرايط سرمايه  گذاري كند سرمايه حال انتقال كمك مي

 كند مي  كمك  ها دولت بهUNCTAD.حداكثربرسانند هارابه آن ايايومز حداقل به هارابرتوسعه آن بخشندتاآثارمنفي
 .واجراكنند تنظيم آنها  براساس را  خود  هاي  و سياست  را درك FDIهاي  سياستگذاري داليل و  مفاهيم  

UNCTAحمايت آوري فن درزمينه ها شركت سازي وظرفيت توسعه ارت،گذاري،تج سرمايه بين پيوندها ازدرك 
 :آن  ساالنه  اين امور در نشريات.آورد مي جهاني پژوهش به عمل FDIهاي  گرايش ربارهكند،ود مي

 ومطالعات»جهاني گذاري سرمايه راهنماي گذاري، سرمايه سياست هاي بررسي جهاني، گذاري سرمايه گزارش«
  .شود مي ديگرمشاهده هاي بررسي و 

 
  تجارت و توسعه

رفت  ميانتظار ) UNCTAD(وتوسعه سازمان ملل رتتجا كنفرانس»وتوسعه تجارت گزارش«براساس
درصد، شتاب و 6/3، براي پنجمين سال پياپي، تجارت جهان، با رشد توليد كلي حدود 2007در

  .پيشرفت خود را حفظ كند
) GDP(كشورهاي درحال توسعه به ويژه توليدناخالص داخلي سرانه UNCTADبه گزارش

درصد دركشورهاي صنعتي، افزايش  10يسه با درصد،درمقا30نزديك به2007و2003خودرابين
اين زير  به درشرق وجنوب آسيا، بيشتربه خاطر عملكرد قوي چين وهند،رشداقتصادي. دادند
  .سرانه خود را بيش از دو برابركنند GDPسال  14ها اجازه داد طي فقط  منطقه

د درآمريكاي درصد به رشد ادامه دهد درحالي كه نرخ رش6با2007رفت طي آفريقاانتظارمي
درصد باشد كه اين امر، اميدها را براي پيشرفت  5رفت نزديك به  التين وغرب آسيا انتظار مي

با وجود اين، افزايش . داد هاي توسعه هزاره سازمان ملل افزايش مي بيشتر به سوي آرمان
دانند، در  مي ها اين امر را عامل نگراني شديد يابد؛ بعضي ها در اقتصاد جهاني ادامه مي نابرابري

نگرند كه مدام  زيان اقتصاد جهاني مي حالي كه ديگران به آن به عنوان پيامد طبيعي و در نهايت بي
  .شود به هماهنگي و يكپارچگي آن افزوده مي

وظيفه دارد نسبت به ادغام و همگرايي همه ) انكتاد(كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 
انكتاد به عنوان كانون اصلي رسيدگي به مسائل مربوط . اصل كندكشورها درتجارت جهاني اطمينان ح

و توسعه پايدار براي به حداكثر رساندن  گذاري سرمايه آوري، مالي،فن تجارت،تامين هاي درحوزه به توسعه
اين سازمان به آنها . كند وتوسعه كشورهاي در حال توسعه فعاليت مي گذاري سرمايه تجارت، هاي فرصت
هاي ناشي از جهاني سازي مواجه شوند و بر مبنايي برابر با اقتصاد جهان همگرا  با چالشكند  مي كمك
هاي بين دولتي،  ها، مشورت راازطريق تحقيق و تجزيه و تحليل سياست  ها هدف اين به انكتادرسيدن.شوند

  : كتاد به ويژهان. كند وبخش بازرگاني و كسب و كار دنبال مي مدني باجامعه متقابل فني،وهمكاري همكاري
  كند؛  ها دراقتصاد جهاني را بررسي و تاثير آنها را بر توسعه ارزيابي مي گرايش •
 كند بخشي ازنظام به كشورهاي در حال توسعه، به ويژه كشورهاي كمتر توسعه يافته كمك مي •
 
  

  گذاري مستقيم خارجي توسعه و سرمايه



١۵٣  
گذاري  هاي سرمايه گسترش مداوم جريان. در اقتصاد جهاني استگذاري مستقيم خارجي همچنان نيرويي محرك  سرمايه

در كشورهاي صنعتي و در حال توسعه را نشان  (TNCs)هاي فرا مليتي اهميت نقش مهم ايفا شده به وسيله شركت
  : انكتاد 2007گذاري جهاني  براساس گزارش سرمايه. دهد مي
 3/1افزايش يافت و به  2006درصد در  38ن سال پياپي براي سومي) FDI(مستقيم خارجي  گذاري جريان سرمايه •

  .هاي اصلي، همراه بود ، با رشد در همه زيرمنطقه2000تريليون سال  4/1ركورد  اين رقم نزديك به. دالررسيد تريليون
هزار وابسته خارجي است، كه به نوبه خود  780هزار شركت مادر با بيش از  78شامل حدود  TNCsمجموعه   •

  .در استخدام خود داشتند 2006ميليون كارگر را در  73حدود 
  .تريليون دالر صادر كردند 4هاي وابسته نيز كاالها و خدماتي به ارزش بيش از  شركت

صدشركت . ها يي از اتحاديه اروپا، ژاپن و اياالت متحده است همچنان تحت سلطه شركت TNCsمجموعه   •
هاي  ترين دارايي اند و جنرال ا لكتريك، وودافون و جنرال موتورز بزرگ بزرگ فرامليتي جهان نسبتاً ثابت مانده

ها و مشاغل  عمالً تغيير نكرده، فروش 2004شركت بزرگ از  100هاي خارجي  اگر چه دارايي. خارجي را دارند
  .درصد افزايش يافت 10آنها حدود  2005خارجي 

 2004شركت غيرمالي فرامليتي بزرگ دنيا، از پنج در  100هاي كشورهاي در حال توسعه بين  افزايش تعداد شركت  •
  .از جنوب، متناسب بود TNCs، با افزايش كلي  2005به هفت در 

، و بر تدابير در حال ظهور براي FDIاي و ملي در  هاي جهاني، منطقه گذاري جهاني بر گرايش گزارش سرمايه  •
  .  كند بهبود مساعدت آن بر توسعه تمركز مي

  المللي شركت كنند؛  بين المللي شوند وفعاالنه در مذاكرات تجارت بينتجارت 
گذاري مستقيم خارجي و تاثير آنها را بر تجارت،  هاي سرمايه هاي جهاني در جريان گرايش •
  كند؛  آوري و توسعه بررسي مي فن

  دهد؛  براي جذب سرمايه گذاري به كشورهاي در حال توسعه ياري مي •
  كند؛ و  كمك مي  ها و كارآفريني حال توسعه براي ايجاد شركت به كشورهاي در •
كند كارآيي خدمات حمايتي  به كشورهاي در حال توسعه واقتصادهاي در حال انتقال كمك مي •

  . تجاري خود را بهبود بخشند
  

ها درباره پيوندهاي  ها و شكل دادن افكار و سياست  روشن شدن گرايش به UNCTADفعاليت
كند، همچنين كشورهاي در حال  سازي كمك مي  توسعه در زمينه و شرايط جهانيتجارت ـ 

المللي كاالها، خدمات و مواد اوليه مشاركت موثر داشته  سازد در تجارت بين توسعه را قادر مي



كنندگان اصلي مفهوم رفتار ويژه و متفاوت براي كشورهاي در حال  اين نهاد از ابداع. باشند
و » ها و تجارت نامه كلي تعرفه توافق«ل اصلي گنجاندن آن در توسعه، و از عوام

همچنين نماينده اصلي نظام ملل متحد در  UNCTAD. جهاني، بود تجارت بعد،سازمان ميك
هاي نهادي، حقوقي و عملياتي براي كاهش  حل اين نهاد با ارائه راه. تداركات تجاري است

و نقل به بهبود دسترسي كشورهاي در حال  هاي حمل هاي معامالت و افزايش قابليت هزينه
  .كند توسعه به بازارهاي جهان كمك مي

سازي با  جهاني» نسل دوم«سازد كه  اين واقعيت را روشن مي UNCTADهاي كنوني  پژوهش
آن چند قطبي بودن اقتصاد است كه تجارت در   هاي تجاري در حال ظهور است كه ويژگي انگيزه

 UNCTADبا وجود اين، . كند جنوب نقشي مهم در آن ايفا مي حال ظهور جنوب، و جنوب ـ
المللي شكلي دوباره داد تا  توان به نظام تجارت بين اين مساله را مطرح كرده است كه چگونه مي

كنوني تجارت و جغرافياي متغير آن حفظ و در همان حال قاطعانه با كابوس مداوم فقر  گسترش
  .بعضي از كشورها برخورد شود درحال تشديد و توسعه نايافتگي در
هاي مرتب  هاي كوچك ومتوسط،از طريق بحث ها، به ويژه شركت انكتاد همچنين ازتوسعه شركت

هاي انكتاددر زمينه همكاري فني شامل  فعاليت. كند بين دولتي و از طريق همكاري فني حمايت مي
- ميليون دالر 31حدودكشور است كه انكتاد هرسال براي آن  100طرح درنزديك به 300حدود 

  : ها شامل اين فعاليت. كند تامين مي -  LDCsدرصدبراي37
كند  ها كمك مي آوري، به دولت با استفاده از جديدترين فن خودكار اطالعات گمركي  شيوه •

كنند به  كشور ازآن استفاده مي 80كه بيش از  اين شيوه. كنند هاي گمركي را امروزي  مديريت و شيوه
المللي پذيرفته شده براي خودكاري گمركات و وسيله اي براي  تبديل  به  معيار بين سرعت درحال

  . بهبود مديريت اقتصادي است
يك شبكه . كند هاي كوچك و متوسط حمايت مي از توسعه شركت EMPRETECبرنامه  •

  . كند هاي تجاري فراهم مي هاي داده اطالعات امكان دسترسي كارآفرينان را به پايگاه
   )المللي مركز تجارت بين(سازمان تجارت جهاني / المللي انكتاد كز تجارت بينمر

InternationalTradeCentre UNCTAD/WTO (ITC)  مركزي نظام ملل متحد براي همكاري كانون
هاي ترويج  اين مركز براي تدوين برنامه. فني با كشورهاي در حال توسعه در زمينه ترويج تجارت است

و  هاي مربوط به واردات كشورهاي در حال توسعه صادرات و بهبود فعاليت ور افزايشتجارت به منظ
  . www.intracen.org. كند كشورهاي داراي اقتصادهاي در حال انتقال با اين كشورها كار مي

ITCبازار؛خدمات مشورتي  تجزيه وتحليل:برنامه هايي درهفت حوزه كليدي انجام مي دهد
؛ مديريت اطالعات مربوط به تجارت؛آموزش مسائل مربوط به صادرات؛ مربوط به كسب وكار

  .توسعه بازارومحصول؛ تجارت درخدمات ؛ومديريت زنجيره اي بين المللي خريدوعرضه
المللي  هاي همكاري فني در زمينه ترويج تجارت به وسيله متخصصان مركز تجارت بين طرح

هاي ملي غالبا به شكل  طرح. كنند محلي كار مي مسئوالن تجارت شود كه با همكاري نزديك مي انجام
  .آيند صادرات و بهبود عمليات واردات كشورها در مي گسترش گسترده از خدمات براي اي مجموعه

  
  توسعه كشاورزي



١۵۵  
يا غير مستقيم بيشتر كنند ومعاش خودرا مستقيم  اكثر مردم كره زمين هنوزدرمناطق روستايي زندگي مي

هاي اخيرگسترش يافته و عميق شده و درحركت  فقرروستايي دردهه. كنند از كشاورزي تامين مي
سازمان . گذاري كافي دربخش كشاورزي به عمل نيامده است شتاب زده به سوي صنعتي شدن، سرمايه

  . هاي گوناگون به اين عدم تعادل پرداخته است ملل به راه
اصلي براي امور كشاورزي، جنگلباني،   كارگزاري)FAOفائو(متحد ملل وكشاورزيخواربار سازمان

هاي كمك فني به كشورهاي در  فائو از طريق طيفي گسترده از طرح. شيالت و توسعه روستايي است
اولويت ويژه، تشويق توسعه روستايي و كشاورزي پايدار يعني برنامه . دهد كمك عملي مي حال توسعه

  . و امنيت غذايي همراه با حفظ و مديريت منابع طبيعي است غذايي محصوالت راي افزايشب مدت طوالني
حمايت از توسعه پايدار در كشاورزي، نگرشي يكپارچه، با  گنجاندن مالحظات اجتماعي  براي فائو

ها،  براي مثال، در بعضي حوزه. كند مي راتشويق توسعه هاي طرح درتنظيم زيست محيط به ومربوط واقتصادي
وري و توليد كشاورزي را بهبود بخشد، منبعي از چوب  تواند بهره هاي ويژه محصوالت مي مجموعه

  . محلي تامين كند، حاصلخيزي خاك را بهتر كند و از تاثير فرسايش زمين بكاهد روستاييان سوخت براي
اي يكپارچه ه ها ازطرح اين طرح.فائودرهرزمان مفروض بيش ازهزارطرح ميداني درحال اجرادارد

هايي با تنوع  ها در زمينه مديريت زمين، تا واكنش اضطراري، برنامه ريزي و مشورت سياسي به دولت
فائو معموال انجام يكي از اين سه وظيفه را به عهده . هاي بازاريابي، متفاوت است جنگلباني و برنامه

ها و كمك كنندگان؛ يا ارائه نظر  ارياي از جانب ساير كارگز اجراي برنامه خود؛ اجراي برنامه: گيرد مي
  . هاي ملي مشورتي و كمك مديريتي به طرح

گذاري براي توسعه كشاورزي و روستايي به  گذاري فائودرتدوين عمليات سرمايه مركز سرمايه
هر  .كند ويژه درمشاركت بانهادهاي بين المللي تامين سرمايه به كشورهاي درحال توسعه ياري مي

گذاري در  برنامه و طرح سرمايه 140ماموريت ميداني براي حدود  600يش از سال اين مركز ب
ميليون دالر آن  9كه نزديك به (ميليون دالر  25دهد و هر سال حدود  كشور انجام مي 100حدود 

ميليارد دالر در سال  3براي كمك به بسيج تعهدات تامين سرمايه حدود ) كند فراهم مي FAOرا 
  .كند گذاري صرف مي صويب شده سرمايهبراي پيشنهادهاي ت

فائودرامرتوسعه زمين وآب، توليدگياهان وحيوانات، جنگلباني، شيالت، سياست امنيت غذايي، 
گذاري، تغذيه، استانداردها وايمني غذايي،ومواد اوليه وتجارت فعال  اجتماعي و اقتصادي، سرمايه

  : براي مثال. است
هاي  محصول، تنوع توليد محصول، مديريت صندوقهايي درپاكستان ازتوليد پايدار طرح
شركت  FAOهاي  كشاورزان فعاالنه درطرح.كنند گردان، ومراكزخدمات مزارع حمايت مي تنخواه

هاي جوامع روستايي، از جمله خدمات حمايت از كسب  ها درسازمان دارند، وبراي ايجاد ظرفيت
  .شوند و كار مستقر در روستا تعليم داده مي

 •  FAOبه عمل آورده،  ميبرزيل اززمان شروع آن حمايت فني مه»برنامه گرسنگي صفر«زا
 بهبود 2003ـ  2005ميليون خانواده را در طول دوره  8اي كه زندگي ووضع تغذيه بيش از  برنامه
  

  حمايت از تجارت منصفانه براي توسعه فراگير



  : ج زير را به بار آورده استمذاكرات بين دولتي ، پژوهش وياري فني تحت نظارت انكتاد نتاي
ميليارد دالر كاالي كشورهاي در حال  70، كه براي صدور بيش از )1971(ترجيحات  ميهاي عمو موافقت نامه نظام •

  . كند توسعه به كشورهاي صنعتي در هر سال تسهيالت ترجيحي ايجاد مي
  ) . 1989(ه نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسع  موافقت نامه •
المللي مواد اوليه ، از جمله براي كاكائو، قهوه،  شكر، كائوچوي طبيعي، كنف و كاالهاي ساخته شده  بين هاي موافقت نامه •

  . اي، قلع، روغن زيتون و گندم از كنف، الوارحاره
  در زمينه R&D) (عه هاي پژوهش و توس المللي و طرح صندوق مشترك براي مواد اوليه، كه براي عمليات سهام بين •

  . كند مواد اوليه حمايت مالي فراهم مي
نامه داوطلبانه قابل اجراي جهاني درباره رقابت ـ مجموعه اصول و مقررات عادالنه مورد توافق  تصويب تنها آئين  •

آن تجديد ، كه هر پنج سال در 1980در  ميهاي بازدارنده تجارت ـ به وسيله مجمع عمو چند جانبه براي كنترل روش
  . بود 2005ترين مورد در  شود، كه تازه نظر مي

اي، پس از  دومين استاندارد ارگانيك منطقه EAOS. 2007در ) EAOS(ايجاد استاندارد ارگانيك شرق آفريقا   •
  . استاندارد اتحاديه اروپا خواهد شد

المللي درباره مقررات  هاي بينترين پايگاه داد ، جامع) TRAINS(سيستم اطالعات و تجزيه و تحليل تجارت  •
  .اي است كه در دسترس عموم قرار دارد ها و تدابير غيرتعرفه تجارت، تعرفه

  
در نظر دارد بازار و قيمتي معقول  براي » برنامه تهيه محصوالت غذايي«به عالوه، . بخشيد

  .پا تضمين كند محصوالت توليدي كشاورزان خرده
به تدوين آن كمك كرد،  FAOساله دولت كنيا، كه  10ه ، برنام»انجا ماروفوكو كنيا«هدف 

تمركز اوليه آن بر ظرفيت . افزايش دسترسي به مواد غذايي و كاهش گرسنگي مزمن در كنيا است
هاي غذا براي كار جهت  آموزان مدارس، و فعاليت هاي تغذيه دانش سازي در جوامع، برنامه

 2005اين برنامه كه در . خانوار استوار استهزار  50حمايت از حفظ منابع طبيعي، با شركت 
  .به يك ميليون خانواده روستايي خدمت خواهد كرد 2010شروع شد، تا 

طرح به  8800، سرمايه حدود 1976فائو، از زمان ايجاد آن در ) TCP(برنامه همكاري فني    •
را » ادوارد سائوما«زه اين برنامه همچنين جاي. ميليارد دالر را تامين كرده است 1/1ارزش بيش از 

شود كه  اي براي اجراي به ويژه موثر طرحي اعطا مي كند كه به موسسات ملي يا منطقه اداره مي
TCP سرمايه آن را تامين كرده باشد.  

هاي توسعه كشاورزي  ها و طرح برنامه) IFAD(المللي براي توسعه كشاورزي  صندوق بين
ها و  براي برنامه IFAD. سازد بر فقر غلبه كنند قادرميكند كه روستاييان را  را تامين مالي مي

كنند وام و  هايي كه از پيشرفت اقتصادي و امنيت غذايي مردم فقير روستايي حمايت مي طرح
سازد به زمين، آب،  اين مردم را قادر مي IFADابتكارهاي تحت حمايت . دهد كمك بالعوض مي

براي  ترو به بازارها و امكانات ثمربخش كشاورزي نياز ردمو كشاورزي وخدمات ها آوري وفن منابع مالي
  .انجام كاري دسترسي پيدا كنند كه بتواند به آنان كمك كند درآمد خود را افزايش دهند

IFAD كند، دانش الزم را به طور  هاي جديد و نوآورانه را براي كاهش فقر امتحان مي شيوه
كشورهاي عضو خود و شركاي ديگر براي همتاسازي  گذارد، و با گسترده در اختيار نيازمندان مي

ها و  اين نهاد همچنين براي ايجاد دانش، مهارت. كند هاي موفق كار مي و تكرار و تقويت روش
  .كند هاي مردم فقير روستايي فعاليت مي سازمان
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پا،  كشاورزان خرده:به سودفقيرترين مردم جهانIFADهاي تحت حمايت ها وطرح برنامه
بضاعت روستايي  بوميان،وزنان بي بدون زمين،چوپانان چادرنشين،جوامع ماهيگيران سنتي،كارگران 

سال،ازجمله نپرداختن اقساط 40بيشترمنابع آن باشرايط عالي،قابل بازپرداخت دربيش از.است
  . شود درصد به كشورهاي فقيرپرداخت مي 75/0سال اول پس از دريافت وسودساالنه10در

IFAD را » نظام بدهي قابل ادامه«، »المللي انجمن توسعه بين«از الگوي  به پيروي2007در
  .داشتند، كمك بالعوض اعطا كند اندكي قبلي كه بدهي جاي وام به كشورهايي كرد تا به تصويب

IFAD اين . طرح را تامين مالي كرده است 731كشور100دربيش از1977از زمان تاسيس در
ميليون نفرمردم روستايي فقير 300مك بالعوض به بيش ازميليارددالروام وك5/9هابابيش از طرح

ها،و  ميليارد دالرازدولت  9ميليارد دالرديگر نيزبراي تامين مالي مشترك ـ 1/16.اند  خدمت كرده
كنندگان مالي مشترك  ميليارددالراز تامين1/7سايرمنابع تامين مالي دركشورهاي دريافت كننده،و

  .كمك شد - هاي غيردولتي انبه و چندجانبه وسازمانخارجي، ازجمله اهداكنندگان دوج
  

  توسعه صنعتي
اي براي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي  سابقه هاي صنعتي بي هاوفرصت جهاني شدن صنعت،چالش

كارگزاري  )UNIDOيونيدو(سازمان توسعه صنعتي ملل متحد . اقتصادهاي در حال انتقال به وجود آورده است
  . كند توسعه صنعتي پايدار را در محيط جهاني جديد پيگيري كنند ه به اين كشورها كمك ميتخصصي است ك

    UNIDO هاي  هاي ارباب رجوع خود در زمينه توسعه صنعتي برنامه براي حمايت از تالش
  :هاي موضوعي آن عبارتند از اولويت. كند همكاري فني طراحي و اجرا مي

هاي  ويژه از طريق شركت هاي توليدي، با ترويج و حمايت از صنعت، به كاهش فقر از طريق فعاليت    •
  سازي نهادي؛ كوچك ومتوسط درنواحي كمترتوسعه يافته، با تمركز بر ايجاد اشتغال، توليد درآمد و ظرفيت

هاي مربوط به تجارت و توليد،  سازي تجاري، باكمك به كشورها براي ايجاد توانايي ظرفيت    •
  المللي؛ ايي تطابق با ضوابط بازارهاي بيناز جمله توان

زيست وانرژي، باترويج وحمايت ازعرضه انرژي صنعتي ومنابع قابل تجديد انرژي،  محيط   •
  .ها براي توسعه صنعتي پايدار به ويژه درنواحي روستايي،وحمايت ازسايرفعاليت

UNIDO ه خدماتي كه هاي بازرگاني و بخش صنعتي خصوصي، با ارائ ها، انجمن به دولت
مديريت و : هاي دهند، درزمينه هاي موضوعي اصلي آن را تشكيل مي وظايف واولويت

آوري؛ قابليت رقابت صنعت و تجارت؛ توسعه  گذاري و فن آمارصنعتي؛ حمايت و ترويج سرمايه
مونترال  بخش خصوصي؛ صنايع مربوط به كشاورزي؛ انرژي قابل دوام و تغيير آب و هوا؛ پروتكل

  .كند زيست، ياري مي مديريت محيط كنند؛ و مي كم موادي كه اليه اوزون را هدربار
UNIDO  به عنوان مجمعي جهاني براي توليد و انتشاردانش مربوط به صنعت در سه حوزه

هاي خصوصي و  اندركاران بخش دست مياولويت موضوعي خود، و فراهم كردن تريبوني براي تما
  . كند خدمت مي ميعمو

ها به وسيله كشورهايي كه  ، كه بودجه آن UNIDOآوري  گذاري و فن مايت از سرمايهدفتر ح 13
هاي بازرگاني بين كشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال  شود از تماس ها قرار دارند تامين مي در آن



واحد حمايت از  5يونيدو . كنند توسعه و كشورهاي داراي اقتصادهاي در حال انتقال حمايت مي
المللي دارد، مقر آن در وين است  آوري بين مركز فن 10مركز توليد ملي پاك تر و  35ذاري، گ سرمايه
  . كشور در حال توسعه نمايندگي دارد43و در 
  

  كار
هاي  هاي اجتماعي واقتصادي توسعه، ازكارگزاري درارتباط با جنبه) ILO(المللي كار  بين سازمان

فعاليت زيادو . تاسيس شد1919لل است زيرادرتخصصي است كه عمرآن بيش ازحيات سازمان م
هاي كارچارچوبي ازمعيارها ورهنمودهاي  متنوع آن درتعيين ونظارت براجراي معيارهاي كاردرمحل

  . المللي براي كارفراهم ساخته كه درقوانين ملي تقريبا همه كشورها تصويب وپذيرفته شده است بين
ILO تواند حفظ  پارچگي اجتماعي فقط در صورتي ميكند كه ثبات و يك از اين اصل پيروي مي

به ويژه حق اشتغال با مزاياي عادالنه در كارگاه هاي سالم و  - شود كه بر مبناي عدالت اجتماعي 
هايي مانند هشت ساعت كار روزانه،  ها به ايجاد معيار در طول دهه ILO. استوار باشد - بهداشتي 

ها كه از ايمني در محل  اي كامل از سياست ودكان، و مجموعهحمايت از مادران، قوانين مربوط به كار ك
  . كند، كمك كرده است آميز حمايت مي كار و روابط صنعتي مسالمت

ILO هاي زير شركت دارد به ويژه در فعاليت :  
المللي براي حمايت از حقوق بشر بنيادي، بهبود شرايط كار و  هاي بين ها و برنامه تنظيم سياست •

  هاي اشتغال؛  زايش فرصتزندگي و اف
المللي كارـ باحمايت مجموعه اي منحصر به فردبراي نظارت براجراي آنها ـ  ايجادمعيارهاي بين •

  هاي درست كارگري؛  براي خدمت به عنوان رهنمودهايي براي مسئوالن ملي دراجراي سياست
شود تا به كشورها  ميبرنامه گسترده همكاري فني، كه با مشاركت عوامل ذينفع تنظيم و اجرا  •

  اي موثر اجرا كنند؛ و  ها را به گونه كمك شود اين سياست
  . ها هاي كارآموزي،آموزشي،تحقيقي واطالعاتي براي كمك به پيشبرد اين تالش فعاليت •

ها براي كار شرافتمندانه  ترويج و حمايت از ايجاد فرصت ILO هدف اصلي .كارشرافتمندانه
المللي كار چهار هدف تصويب كرده كه بايد با اين هدف اصلي  رانس بينكنف. براي همه مردم است

  : ها عبارتند از اين هدف. همگرا شوند
  ترويج و تحقق اصول و حقوق بنيادي در كار؛  •
  هاي بهتر براي زنان و مردان براي دستيابي به درآمد و اشتغال شرافتمندانه؛  ايجاد فرصت •
  اجتماعي براي همه؛ و افزايش شمول و تاثير حمايت  •
  . ها، كارگران و كارفرماها تقويت گفت و گو بين دولت •

ILOهايي مانندحذف تدريجي كاركودكان، ايمني  هاتوجه خود را برحوزه براي اجراي اين هدف
هاي كوچك ومتوسط؛  اقتصادي؛ترويج وحمايت ازشركت - وسالمتي درمحيط كار؛امنيت اجتماعي

اعالميه اصول ابليت اشتغال؛ حذف تبعيض ونابرابري جنسيتي؛ وحمايت از ها، دانش وق ايجاد مهارت
  . ، متمركزكرده است1988المللي كار در مصوب كنفرانس بين،  ILOو حقوق بنيادي در كار

سازي، كاهش فقر از طريق ايجاد   بر پشتيباني از دموكراتيك ILO همكاري فني .همكاري فني
كند تا قوانين مربوطه  به ويژه به كشورها كمك مي ILO. ركز استاشتغال، و حمايت از كارگران متم
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براي مثال با ايجاد ادارات ايمني و  - هاي عملي در جهت اجراي ضوابط آن  خود را تدوين كنند و گام

هايي از طريق  طرح. بردارند - هاي آموزش كارگران هاي تامين اجتماعي، و برنامه بهداشت كار، نظام
اي از  درحال اجرا است كه شبكه ILO كشورهاي دريافت كننده، كمك دهنده و همكاري نزديك بين

هاي همكاري فني  كشوروسرزمين برنامه 140درحدود  ILO اي درجهان دارد اي و منطقه دفاتر حوزه
  . هاي همكاري فني صرف كرد ميليون دالربراي طرح 130داردودردهه گذشته هرسال به طورمتوسط 

هاي  درتورين، ايتاليا براي مديران ارشد و مياني شركت ILO رآموزيالمللي كا مركز بين
هاي دولتي و سياستگذاران،  هاي كارگران و كارفرمايان، مقام خصوصي و دولتي، رهبران سازمان

هزار نفراز بيش  8دوره براي حدود  350هرسال بيش از ILO .دهد هاي آموزشي ترتيب مي برنامه
  .كند كشور برگزارمي 170از

هاي  ، درژنو، ازتحقيقات درزمينه سياستگذاري وبحث ILO المللي مطالعات كارگري موسسه بين
موضوع اصلي، رابطه بين . كند حمايت ميILO مسائل درحال ظهورمورد عالقه درباره همگاني

جهاني درباره سياستگذاري  مجمعي عنوان به موسسه اين .است اجتماعي وبرابري كار،رشداقتصادي موسسات
  . كند هاي آموزشي برگزار مي المللي دارد و برنامه هاي تحقيقاتي بين كند شبكه جتماعي، اقدام ميا

  
  المللي هواپيمايي بين

ميليون  39ميليون پروازسفركردندونزديك به24دربيش از2006ميليون مسافرطي 100ميلياردو2بيش از
سازمان المللي تحت نظارت  بين رشد امن و منظم سفرهاي هوايي.تن كاالبا هواپيما جا به جا شد

  . گيرد كارگزاري تخصصي سازمان ملل ، صورت مي ،)ICAO(المللي هواپيمايي غير نظامي بين
كارآيي وتداوم هواپيمايي غيرنظامي  براي ايمني،امنيت، ميتامين نيازهاي عمو ICAO هدف

اين نهاد براي تقويت  .زيست است المللي و به حداقل رساندن تاثيرهاي نامطلوب آن بر محيط بين
  . كند قوانين حاكم بر هواپيمايي غير نظامي نيز فعاليت مي

ICAO ها براي رسيدن به اين هدف :  
المللي تصويب كرده كه در طراحي و عملكرد هواپيماها و بيشتر  ضوابط و پيشنهادهاي بين •

افيك هوايي، و خدمه زميني و تجهيزات آنها؛ عملكرد خلبانان هواپيما، خدمه پرواز، مسئوالن كنترل تر
  .اند المللي به كار رفته هاي بين نگهداري؛ و تشريفات و ساز و كارهاي امنيتي در فرودگاه

المللي راتنظيم  مقررات ديداري وابزاري پرواز،ونمودارهاي هوايي موردنيازهواپيمايي بين •
كارهاي امنيتي نيزدرحوزه مسئوليت هاي راديويي وسازو هاي ارتباطي هواپيماها،فركانس سيستم كند،  مي

  آن است ؛ 
براي كاهش تاثير هوانوردي بر محيط زيست از طريق كاهش مواد خروجي از هواپيماها و  •

  كند؛  محدود كردن صداي آنها فعاليت مي
هاي بزرگ بار و  در امر نقل و انتقال هواپيماها، مسافران، خدمه، باروبنه مسافران، محموله •

و ساير  ميپستي از مرزها، با استاندارد كردن مقررات گمركي، مهاجرت، بهداشت عموهاي  محموله
  . آورد تشريفات، تسهيالت به وجود مي

چون مداخالت غيرقانوني به صورت تهديدي جدي براي ايمني و امنيت هواپيمايي غير 



براي پيشگيري از  هايي ها و برنامه همچنان به پيگيري سياست ICAOالمللي ادامه دارد، نظامي بين
در اياالت متحده، برنامه  2001سپتامبر  11پس از حمالت تروريستي  ICAO.دهد آنها ادامه مي

براي امنيت هوايي ازجمله حسابرسي جهاني براي ارزيابي اجراي ضوابط ايمني وتوصيه  مياقدا
  اقدامات اصالحي، هرجا الزم باشد، تهيه كرد 

ICAO هاي حمل  اي درحال توسعه رابراي كمك به بهبود نظامهاي كشوره به عالوه، تقاضا
اي در  ايكائوبه ايجادمراكزآموزش منطقه.كند ونقل هوايي وآموزش پرسنل هوانوردي تامين مي

 100طرح همكاري فني درحدود200چندكشوردحال توسعه كمك كرده وهرسال دربيش از
مات هواپيمايي به ارزش اين طرح ها ممكن است شامل تهيه كاالهاوخد.كشورشركت مي كند

برآنچه كشورها نياز دارند تا هوا پيمايي  ICAOمعياركمك.ميليون دالرباشد100هزاردالرتا100از
  . امن وكارآمد كنند،استواراست ICAOغير نظامي را براساس ضوابط ورويه هاي توصيه شده

ICAO با همكاري نزديك كارگزاري هاي سازمان ملل مانند IMO،ITU و WMOت مي فعالي
انجمن بين المللي حمل ونقل هوايي، شوراي بين المللي فرودگاه ها ، فدراسيون بين المللي . كند

انجمن هاي خلبانان خطوط هوايي،وسايرسازمان هاي بين المللي نيزدربسياري از نشست 
  .    شركت مي كنندICAOهاي

  
  المللي كشتيراني بين

كه نخستين مجمع خود را تشكيل داد كمتر از  1959در  )IMO(المللي دريانوردي  سازمان بين
هاي  درصد ناوگان 98كشور عضو آن هستند و بيش از  167كشور عضو داشت اما اينك  40

  . كنند آن درباره كشتيراني پيروي مي اصلي المللي بين هاي ازكنوانسيون )براساس تناژ(جهان  بازرگاني
كنوانسيون و پروتكل و  40دود است وحIMOتصويب قوانين دريانوردي مسئوليت اصلي

اصل و قانون و توصيه درباره ايمني درياها، پيشگيري از آلودگي و مسائل مربوطه تصويب  1000
مقررات مربوط به .اند هاي كشتيراني جهان تغيير يافته كرده كه بيشتر آنها هماهنگ با دگرگوني

المللي وپيشگيري  ني كشتيراني بينهاي اين سازمان در زمينه بهبود ايم امنيت دريانوردي به هدف
از مسائل اصلي مورد رسيدگي مربوط به محيط .ها، اضافه شده است ازآلودگي درياها از كشتي
هاي وزنه تعادل، خروج گازهاي  هاي زيانبار آبي درآب و رسوب زيست، انتقال ارگانيسم

  . ها است ها و بازيابي كشتي اي از كشتي گلخانه
IMO  المللي مربوط به ايمني  را بر ايجاد معاهدات و ساير قوانين بينابتدا توجه خود

امروز توجه اصلي آن بر اجراي ضوابط . كشتيراني و پيشگيري از آلودگي درياها متمركز كرده بود
هاي  المللي خود، در كنار ادامه اصالح و به روز كردن قوانين موجود و از بين بردن كاستي بين

  . نظارتي استموجود در ساز و كارهاي 
ها  درياها به وسيله كشتي  درباره ايمني دريانوردي وپيشگيري از آلودگيIMO معاهدات اصلي
  : شوند، عبارتند از كه در دنيا اجرا مي

  1966، (LL)المللي ظرفيت خطوط كشتيراني كنوانسيون بين •
   COLREG( ،1972(المللي براي پيشگيري از تصادفات در دريا  مقررات بين •
   CSC( ،1972(المللي كانتينرهاي امن  كنوانسيون بين •
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، كه با پروتكل مربوطه الحاقي 1973ها،  المللي پيشگيري از آلودگي از كشتي كنوانسيون بين •
  ) MARPOL(اصالح شد  1978
   SOLAS( ،1974(المللي ايمني زندگي در دريا  كنوانسيون بين •
   1978، (STCW)دريانوردان براي صدورگواهي،ونظارت ،آموزش معيارهاي المللي بين كنوانسيون •
   SAR(،1979(المللي نجات و تحقيقات دريانوردي  كنوانسيون بين •

مقررات فراواني، كه بعضي از آنها اجباري شده، به مسائل ويژه، مانند حمل كاالهاي خطرناك 
ه باتصويب المللي مديريت ايمني،ك قانون بين. كنند هاي سريع، رسيدگي مي و كشتي
ها فعاليت و آنها  كند كه در كشتي اجباري شد، به افرادي رسيدگي مي 1994در SOLASاصالحات
جمله با تجديد نظر كامل  ها، از توجه ويژه به معيارهاي مربوط به خدمه كشتي. كنند را اداره مي

راي نخستين ، كه ب1995مربوط به آموزش و صدور گواهينامه دريانوردان در  1978در كنوانسيون 
  .سپرد، معطوف شده است IMOبار وظيفه نظارت بر پيروي از اين كنوانسيون را به 

شبكه جهاني ايمني و اعالم . است IMO هاي اصلي ايمني زندگي در دريا همچنان از هدف
به طور كامل عملياتي شد و كمك به هر كشتي به خطر افتاده را عمال در  1999در  خطر دريايي 
سيم كمك  ن تضمين كردبه گونه اي كه حتي اگر خدمه آن وقت نداشته باشند با بيهر جاي جها

  . شود بخواهند، تقاضاي كمك به صورت خودكار ارسال مي
مسائل مربوط به پرداخت غرامت و تعهدات را نيز در بر  IMOهاي گوناگون  كنوانسيون

مدني براي خسارت ناشي از   المللي مسئوليت پروتكل كنوانسيون بينمهمترين آنها . گيرند مي
المللي  المللي ايجاد صندوق بين پروتكل كنوانسيون بين، و )CLC،1969كنوانسيون(آلودگي نفتي 

هستندكه به اتفاق براي قربانيان ) IOPC،1971صندوق (1992غرامت براي خسارات آلودگي نفتي
ه حمل و نقل مسافران و آتن مربوط ب كنوانسيون. سازند خسارات آلودگي نفتي غرامت فراهم مي

  . كند ها تعيين مي هاي غرامت براي مسافران را دركشتي محدوده) PAL،1974( باروبنه آنان دردريا
IMO  المللي امنيت كشتي و تسهيالت بندر را تصويب كرد كه پيروي از  قانون بين 2002دسامبر

اجراي اين قانون . كند ب ميمقررات جديد مربوط به حفاظت كشتيراني از حمالت تروريستي را ايجا
به تصويب رسيد، از اول ژوئيه ) SOLAS( المللي ايمني زندگي در دريا كنوانسيون بينكه با اصالح 

كنوانسيون جلوگيري از اقدامات غيرقانوني «هايي را به  متمم 2005در IMO. اجباري شد 2004
رد، و حق كشورهاي طرف را ، و پروتكل مربوطه تصويب ك 1988ـ سال » عليه ايمني دريانوردي

كه طرف  ميكند، هنگا براي ورود به يك كشتي كه با پرچم كشور طرف ديگري حركت مي
درخواست كننده داليلي معقول براي سوءظن داشته باشد كه كشتي فوق يا شخصي سوار بر آن 

م آن در ارتكاب به عمل خالفي براساس اين كنوانسيون شركت دارد، داشته يا در آستانه انجا
  .است، در آن گنجاند

المللي آن، به ويژه در  ، حمايت از اجراي معيارها و مقررات بين IMOهدف برنامه همكاري فني
تاكيد كار . ها در اداره موفقيت آميز صنعت كشتيراني است كشورهاي در حال توسعه، و كمك به دولت

المللي حقوق  موسسه بين در مالمو، سوئد، دانشگاه جهاني دريانوردي آن بر آموزش است، و
  .المللي دريانوردي در تريسته، ايتاليا را تحت حمايت دارد  دريانوردي، در مالت، و دانشگاه بين



   
  ارتباطات از راه دور

صنايع بانكداري، گردشگري، حمل و نقل و . اند ارتباطات از راه دوركليد ارائه خدمات جهاني شده
تحوالت نيرومند مانند جهاني . بل اعتماد جهاني بستگي دارنداطالعات همه به ارتباطات سريع و قا

هاي هوشمند و  اي داراي ارزش افزوده، شبكه سازي، مقررات زدايي، تغيير ساختارها، خدمات شبكه
چنين تحوالتي ارتباطات از راه دوررا از . اي در حال ايجاد انقالب دراين بخش هستند ترتيبات منطقه

به ابزاري كه پيوندهايي نيرومند با بازرگاني و تجارت دارد،  مياي عمو ن وسيلهحالت اوليه آن به عنوا
تريليون 5/2تريليون دالربه 1/2ازحدود  ارتباطات از راه دوربازار جهاني   بيني شده پيش. اند تبديل كرده

  . افزايش خواهد يافت 2010تريليون دالردر 3و 2008دالر در 
ترين سازمان بين دولتي جهان كه پيشينه تاسيس آن  ، قديمي(ITU)المللي ارتباطات اتحاديه بين

هاي ارتباطات راه دور  هاي خصوصي و دولتي را براي ارائه خدمات و شبكه است ، بخش 1865
  . كند جهاني  هماهنگ مي

ITU دهد به طور خاص كارهاي زير را انجام مي :  
هاي  هاي زيربنايي ارتباطي ملي را با شبكهكند تا پيوند متقابل بين ساختار معيارهايي تعيين مي •
  سازد؛  اطالعات را ـ ازطريق ديتا، نمابريامكالمه تلفني ـ درجهان امكان پذير وقفه بي تقويت،ومبادله جهاني
كند، امكان استفاده  هاي جديد در شبكه ارتباطات جهاني فعاليت مي آوري براي ادغام و تلفيق فن •

  آورد؛  اي را به وجود مي الكترونيكي،تجارت الكترونيكي و چند رسانه پست رنت،اينت مانند جديد ازامكانات
هاي  المللي حاكم بر تقسيم طيف فركانس راديويي و موقعيت هاي بين مقررات و معاهده •

اي مداري ـ منابع طبيعي محدود كه مورد استفاده طيفي گسترده از تجهيزات از جمله پخش  ماهواره
هاي ايمني و جهت  اي، سيستم هاي ارتباطات ماهواره هاي همراه، سيستم وني، تلفنراديويي و تلويزي

  كند؛  سيم هستند ـ را تصويب مي بي  هاي رايانه يابي هوايي و دريايي، و سيستم
كوشد ارتباطات را در دنياي در حال توسعه با ارائه نظرهاي مشورتي در زمينه سياستگذاري،  مي •

ها بين ادارات  وزش طرح، و ايجاد و تقويت مشاركتكمك فني، مديريت و آم
  . هاي خصوصي گسترش دهد و بهبود بخشد وسرمايه و سازمان بودجه تامين هاي ارتباطات،كارگزاري

   ITU  ،به عنوان كارگزاري تخصصي سازمان ملل در حوزه فن آوري هاي اطالعاتي وارتباطي
 12تا  10داشت كه از  به عهدهامعه اطالعاتي اجالس جهاني سران جرا براي  ميمديريتي مه نقش

اين اجالس ها اعالميه اصول و . درتونس تشكيل شد2005نوامبر 18تا16در ژنو و از  2003دسامبر 
گرا تصويب كردند كه درآن  اقدام به منظور ايجاد جامعه اطالعاتي مردم محور، فراگير و توسعه برنامه
  .، به آنها دسترسي داشته باشند، استفاده كنند و در آنها سهيم باشندايجاد كنند ودانش بتواننداطالعات همه

ITU اجالس « 2007هاي اجالس سران، دراكتبر  با بر عهده گرفتن رهبري در اجراي هدف
ها، بخش  را در كيگالي، رواندا ترتيب داد و دولت» سران براي برقراري ارتباطات در آفريقا

در آفريقا  ICTيه را گردهم آورد تا در تاسيسات زيربنايي هاي تامين سرما خصوصي و كارگزاري
ميليارد دالر براي هدف برقرار كردن ارتباط بين  55كنندگان دركيگالي  شركت. گذاري كنند سرمايه

  .، تعهد كردند 2012همه شهرهاي آفريقا تا 
در محيط ارتباطات امروز كه به سرعت در تحرك و پيشرفت است، عضويت در اتحاديه 
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دهد تا مساعدتي  هاي خصوصي فرصتي منحصر به فرد مي ها و سازمان المللي ارتباطات به دولت بين

المللي  عضويت در اتحاديه بين. دهند مهم و ارزشمند به تحوالتي كنند كه جهان را به سرعت تغيير مي
ن توليد با حضور بزرگتري - آوري ارتباطات و اطالعات ارتباطات، نشانه حضور در مركز صنعت فن

هايي مانند شبكه بندي  كنندگان و حامالن جهان تا عوامل كوچك و نوآور جديد است كه در حوزه
  .كنند كار مي) IP(پروتكل اينترنت 
 140اي وحدود  عضو منطقه 600كشورعضو، بيش از191المللي ارتباطات عالوه بر اتحاديه بين

كنندگان راديو و  اندركاران و پخش ، دستو صنعتي ميهاي عل عضو وابسته  دارد كه نماينده شركت
المللي ارتباطات  اتحاديه بين. المللي هستند اي و بين هاي منطقه تلويزيوني دولتي و خصوصي،و سازمان

المللي بين بخش دولتي و خصوصي ايجاد شد، مجمعي جهاني است  كه بر اساس اصل همكاري بين
سمت رسيدن به اجماع درباره طيفي گسترده از مسائل توانند به  ها و صنايع مي كه از طريق آن دولت

  .مربوط به آينده اين صنعت بسيار مهم  فعاليت كنند
   

  المللي پستي خدمات بين
ميليارد بسته پستي را در  6ميليارد نامه و 437هزار كارمند پست هرسال  500ميليون و 5حدود 

هزار مكان براي  665بيش از . ددهن جهان آماده كرده و درداخل و خارج كشور ها تحويل مي
كارگزاري تخصصي سازمان ملل كه اين خدمت را .دسترسي به خدمات پستي در جهان وجود دارد

  . است(UPU)اتحاديه جهاني پست كند  تنظيم مي
UPU هر . دهد هاي پستي تشكيل مي ها و بسته يك قلمرو واحد پستي از كشورها براي مبادله نامه

هاي پستي همه كشورهاي ديگر عضو را با بهترين وسايل ممكن  ند محمولهك كشورعضو موافقت مي
عنوان نهاد اصلي همكاري بين خدمات پستي ملي، براي بهبود خدمات  به پست جهاني اتحاديه.منتقل كند
هاي ساده و هماهنگ براي پست  كند، به مشتريان پست در هر كشوري روش المللي كار مي پستي بين

  . گذارد و خدمات را در دسترس آنان مي محصوالت ترين ازتازه جهاني اي دهد،وشبكه مي ارائهآنها المللي بين
UPU اي  هاي شاخص، حدود اندازه و حداكثر و حداقل وزن و شرايط پذيرش اقالم مكاتبه نرخ

 ها، مطالب چاپي هاي هوايي، كارت پستال ها ، نامه هاي سفارشي، وعادي، نامه پستي، از جمله محموله
هاي ترانزيت  هاي محاسبه و وصول هزينه اين اتحاديه روش. كند هاي كوچك را تعيين مي و پاكت

براي نابرابري و عدم تعادل (هاي پاياني  و هزينه) گذرند براي اقالم پستي كه از يك يا چند كشور مي(
و اقالم  هاي سفارشي و هوايي، را پيشنهاد و همچنين مقرراتي براي محموله) هاي پستي محموله

  . كند هاي خاص، مانند مواد عفوني و راديواكتيو تعيين مي نيازمند رعايت احتياط
به اين . شود المللي پست ادغام مي به همت اتحاديه جهاني پست، خدمات و محصوالت جديدي در شبكه بين

هاي كوچك،  ، پاكتالمللي هاي پاسخ بين هاي سفارشي، سفارشات پولي پستي، كوپن  ترتيب خدماتي مانند نامه
  . هاي پستي و خدمات سريع پستي در اختيار بيشتر شهروندان جهان قرار گرفته است بسته

UPU آوري مبادله اطالعات الكترونيك به وسيله ادارات  ها، مانند استفاده از فن در بعضي فعاليت
را به عهده پست كشورهاي عضو و نظارت بر كيفيت خدمات پستي در جهان نقش رهبري نيرومندي 

  . گرفته است



UPU دهد و  هاي چند ساله براي بهينه سازي خدمات پستي ملي كمك فني ارائه مي از طريق طرح
هاي  هاي مطالعاتي، بورس كند كه ممكن است شامل دوره هاي كوتاه مدتي اجرا مي همچنين طرح

ها و  يريرت يا فعاليتآموزشي، و ارائه نظر كارشناسي مشاوران توسعه باشد كه درباره آموزش، مد
همچنين به حد روزافزوني موسسات  UPU. پردازند مطالعه و بررسي در محل مي عمليات پستي به

  . گذاري در بخش پست آگاه كرده است المللي را نسبت به ضرورت سرمايه مالي بين
تي هاي پستي حيا اند تا به فعاليت خدمات پستي در سراسر جهان به تالشي قاطعانه دست زده

آنها به عنوان بخشي از يك بازار ارتباطي كه در حال تجربه رشدي انفجاري است، . دوباره ببخشند
تر و از نظر مالي  هايي مستقل مجبورند خود را با محيطي به سرعت در حال تغيير تطبيق دهند، شركت

نقش  در حمايت از اين تجديد حيات، UPU. متكي به خود شوند و خدمات بيشتري ارائه دهند
  . كند رهبري را ايفا مي

  مالكيت معنوي
هاي هنري،  هاي سينمايي، فعاليت ها، فيلم از جمله كتاب - هاي گوناگون  مالكيت معنوي در شكل

. المللي شده است موضوعي مركزي و مهم در روابط تجاري بين - اي  افزار رايانه ها و نرم رسانه
عتي در حال حاضر در جهان محترم شمرده ها حق ثبت، عالمت تجاري و ثبت طرح صن ميليون

اي براي حمايت از ايجاد ثروت و توسعه  مالكيت معنوي دراقتصاد متكي بردانش امروز وسيله.شوند مي
  . اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است
، كارگزاري تخصصي سازمان ملل، مسئول ترويج و (WIPO)سازمان جهاني مالكيت معنوي

المللي  هاي بين جهان از طريق همكاري بين كشورها، و اجراي معاهده حمايت از مالكيت معنوي در
از دو شاخه   (IP)مالكيت معنوي. هاي حقوقي و اداري مالكيت معنوي است گوناگون مربوط به جنبه
هاي  مالكيت صنعتي، كه در درجه اول شامل اختراعات، عاليم تجاري، طرح: اصلي تشكيل شده است

ين اصلي است؛ و حق پديدآورنده كه شامل  عمدتا آثار ادبي، موسيقي، هنري، ها و عناو صنعتي و نام
  . عكاسي و سمعي بصري است

WIPO  هاي مالكيت معنوي  رسدهمه جنبه مي 1880معاهده كه سابقه بعضي از آنها به دهه 24با
از مالكيت كنوانسيون پاريس براي حمايت :  بين المللي  IPدو معاهده اصلي نظام . را پوشش مي دهد

كشورهاي عضو  .است) 1886(و كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري ) 1883(صنعتي 
WIPO  سياست . را منعقد كردند» معاهده سنگاپور درباره قانون عالئم تجاري« 2006درWIPO 

، )1999(هاي شناخته شده  حمايت از مارك هايي درباره موضوعاتي مانند در زمينه تصويب توصيه
تعيين ضابطه  براي برمعاهده مبتني نگرش) 2001(ها دراينترنت ومارك)2000(جوازهاي عاليم تجاري 

  . كند المللي را تكميل مي حقوقي بين
هاي خود به  كند اختالف هادرجهان كمك مي به افراد وشركت WIPOاي وحكميت  مركزرسانه
اين . راحل كنند IPفات ديگر مربوط به هاي مربوط به فن آوري، سرگرمي ، واختال ويژه اختالف 

ها در زمينه ثبت و  هاي مربوط به سو استفاده مركز همچنين سازمان اصلي حل اختالف براي دشواري
است و  cybersquatting»نشيني اينترنتي خوش«معروف به  - هاي اختصاصي در اينترنت  استفاده از نام

، و براي بعضي .Info.و . com. ،.net. ،org.باال مانند ها و عاليم ژنريك سطح  اين خدمت را براي نام
تر  تر و ارزان بسيار سريع WIPOساز و كار حل اختالف . دهد عاليم خاص رمز كشوري انجام مي
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اي مربوط به فضاي سايت در اينترنت معموالً در طول  هاست مثال پرونده از دادخواهي در دادگاه

  .رسد ين آن به نتيجه ميهاي آنال دو ماه با استفاده از روش
WIPO هاي اساسي، نهادها و منابع انساني مالكيت معنوي  به كشورها براي تقويت شالوده

حمايت  IPالمللي  كند ودرعين حال از تدوين وتوسعه تدريجي قانون بين آنها كمك مي
ارشدن هاي درحال پديد ها درواكنش به درخواست اين نهادهمچنين امكان تنظيم سياست.نمايد مي

المللي درباره مالكيت معنوي را با توجه به دانش سنتي، فولكلور،  هاي بين سازد، و بحث فراهم مي
  .كند آوري زيستي ميزباني مي تنوع زيستي و فن

WIPO  به كشورهاي در حال توسعه براي تقويت توانايي آن ها به منظوراستفاده استراتژيك
. دهد تصادي ، اجتماعي وفرهنگي مشورت تخصصي ميازمالكيت معنوي براي حمايت از توسعه اق

اين سازمان براي تهيه قوانين مربوطه ملي و تجديد نظر در آنها نظر تخصصي و مشورتي حقوقي و 
هاي آموزشي براي افراد مورد نظر، از جمله سياستگذاران، مسئوالن و  برنامه. دهد فني ارائه مي

 WIPO Worldwide Academy ان براي آموزشمركز اصلي سازم. دهد دانشجويان ترتيب مي
www.wipo.int/academy/en   است.  

WIPOدهد تا فرآيند به دست آوردن حقوق  خدماتي به صنعت و بخش خصوصي ارائه مي
ن تسهيالت شامل اي.مالكيت معنوي رادركشورها به روشي ساده،موثرومقرون به صرفه تسهيل كند

المللي عالئم  ،سيستم مادريدبراي ثبت بين»معاهده همكاري درحق ثبت«خدمات ارائه شده تحت 
نامه ليسبون براي ثبت  هاي صنعتي، توافق المللي طرح تجاري، سيستم الهه براي ثبت بين

ها  هاي جغرافيايي،ومعاهده بوداپست براي سپرده گذاشتن ميكرو ارگانيسم المللي شاخص بين
  .كند راتوليد مي WIPOدرصددرآمد95درآمدهاي حاصل ازاين خدمات حدود.است
  

  آمار جهاني
و بخش خصوصي به شدت به آمار مناسب، دقيق، قابل مقايسه و به موقع  ميها، موسسات عمو دولت

در سطوح ملي و جهاني متكي هستند و سازمان ملل از زمان تاسيس، به عنوان نقطه مركزي جهاني 
  . گردآوري و انتشار آمار خدمت كرده استبراي 

در جهان  مينهاد بين دولتي سازمان ملل با ماموريت تقويت هماهنگي آمار رسكميسيون آماري 
هاوضوابط  كشور عضو، بركاربخش آمار سازمان ملل درزمينه ايجادروش 24اين نهاد، متشكل از . است

  . كند براي جمع آوري ، تاليف وانتشارآمارنظارت مي
 كتاب هاي سال .دهد خدماتي گوناگون به توليد كنندگان و كاربران آمار ارائه ميبخش آمار

پايگاه وآمار، بولتن ماهانه آمار، كتاب جيبي آمار جهان،  كتاب سال ومجموعه مطالب آماري آن شامل
 اطالعاتي UN-data Portal، وهاي توسعه هزاره سازمان ملل هاي آرمان  شاخص ميهاي رس داده

انتشارات تخصصي آن، مطالبي مانند آمار  .دهند گسترده به صورت آنالين ومكتوب ارائه مي
هاي ملي، طبقه بندي هاي اجتماعي واقتصادي،انرژي،  جمعيتي،اجتماعي و مربوط به مسكن، حساب

  . المللي ومحيط زيست را پوشش مي دهد تجارت بين
هاي در حال توسعه با ارائه خدمات هاي ملي كشور هدف اين بخش همچنين بهبود توانايي



هاي گوناگون  هاي آموزشي فشرده درباره موضوع آموزشي و تشكيل دوره هاي برنامه فني،اجراي مشورتي
 http://data.un.org .در جهان است

  مديريت عمومي
. هاي توسعه ملي آن است هركشورمسلما مهمترين عنصر دراجراي موفقيت آميز برنامه ميبخش عمو

هاي جديد ايجاد شده به وسيله جهاني شذن، انقالب اطالعات و دموكراتيك سازي به شدت بر  فرصت
در يك محيط پيوسته در حال تغيير،  مياداره بخش عمو. كشورها و نحوه عملكرد آنها تاثير گذاشته است

  . شده است ميها و مديران عمو چالشي نفسگير براي تصميم گيرندگان ملي، تدوين كنندگان سياست
هاي آنها براي  خود به كشورها در تالش ميبرنامه مديريت و مالي عموسازمان ملل از طريق 

اين برنامه تحت . كند هاي حكومتي و نهادهاي اداري آنها كمك مي تقويت، بهبود و اصالح نظام
، به ) داره امور اقتصادي و اجتماعي(DESA ميبخش مديريت توسعه ومديريت عموسرپرستي 

از جمله نهادهاي اقتصادي، اداري و مالي  - كند تضمين كنند حكومت آنها  كمك ميها  دولت
اين . به روشي موثر، انتقادپذير، طرفدار فقيران و دموكراتيك، انجام وظيفه كند -آنها  ميعمو

موثر و انتقادپذير، كارآمد، آماده خدمتگزاري،  ميسالم، مديريت عمو ميهاي عمو بخش، از سياست
  www.unpan.org/dpepa.asp. كند دگرگوني حمايت ميو پذيراي 
هاي ملي به  ها در كشورهاي در حال توسعه براي طراحي برنامه هاي آن شامل كمك به دولت فعاليت

هاي  هاي دولت هاي عمومي؛ تقويت توانايي منظور بهبود اصول اخالقي؛ شفافيت و پاسخگويي در سياست
ارائه خدمات عمومي؛ انجام اصالحات در ادارات دولتي؛ بازسازي  محلي و حكومت غيرمتمركز؛ نوآوري در

موسسات حكومتي و نهادهاي دولتي پس از مناقشات شديد؛ توسعه و مديريت منابع انساني در بخش 
هاي مديريت؛استفاده ازفن آوري هاي اطالعات وارتباطات  عمومي؛ طراحي دوباره و تقويت نهادها و نظام

  . زمديريت مشاركتي استبراي توسعه؛وحمايت ا
هايي و انتشار  جنوب را با تاكيد بر موفقيت چنين همكاري -هاي بسياري همكاري جنوب  فعاليت
اين . كنند سازمان ملل، تشويق مي مياز جمله از طريق شبكه آنالين ماليه و مديريت عمو - ها  بهترين شيوه

آوري  ها، از جمله استفاده از  فن فات وجريانها، تشري ها، ابزارها، روش بخش به ارائه و معرفي سيستم
  . كند هاي توسعه هزاره نيزكمك مي ها،براي دستيابي به آرمان  هاي دولت اطالعات درارائه خدمت وفعاليت

  
  آوري براي توسعه علم و فن

آوري براي توسعه كشورهاي عضو خود حمايت  از استفاده از علم و فن 1960سازمان ملل از دهه 
تشكيل شدتا مسائل مربوط به 1993عضو در43باآوري براي توسعه،  كميسيون علم و فن. تكرده اس

آوري و علم  هاي فن كند؛ از شناخت و درك سياست آوري و تاثير آنها را بر توسعه بررسي علم و فن
آوري و علم را در   در قبال كشورهاي در حال توسعه حمايت نمايد؛ و پيشنهادها درباره مسائل فن

  www.unctad.org/cstd. كند خل نظام ملل متحد تدوين و تنظيمدا
اين كميسيون همچنين به عنوان مركزي كانوني براي شوراي اقتصادي و اجتماعي، نهاد اصلي 

» طالعاتياجالس جهاني سران درباره جامعه ا«آن، در امر پيگيري كل نظام ملل متحد نسبت به 
  محور، حمايت از ايجاد جامعه اطالعاتي مردم«آن  2006 – 2007موضوع اجالس .كند خدمت مي

  .آورد اي به عمل مي كميسيون پشتيباني بنيادي و دبيرخانه اين از UNCTAD. بود »وفراگير گرا توسعه
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UNCTAD آوري  فنآوري، جريان  سازي در زمينه فن ها به سود ظرفيت همچنين از سياستگذاري

و  ميهاي عل كند سياست حمايت و به اين كشورها كمك مي توسعه درحال و نوآوري به كشورهاي
جنوب  بين آوري خود را بازبيني كنند، از نظام حمايتي مشاركت و تقسيم اطالعات و خدمات علمي فن

  .هدد ارائه مي فني كمك اطالعات هاي آوري فن زمينه در آورد،و مي عمل به حمايت ـ جنوب
المللي كار، برنامه توسعه ملل  المللي انرژي اتمي، سازمان بين  خواربار وكشاورزي، آژانس بين سازمان

چارچوب  در آوري فن به مربوط و علمي مسائل به هواشناسي جهاني متحدوسازمان ملل صنعتي توسعه متحد،سازمان
  . نصري مهم در كار يونسكو استعلم براي توسعه همچنين ع. كنند هاي ويژه خودرسيدگي مي ماموريت

  
  توسعه اجتماعي

توسعه اجتماعي، با ارتباط جدايي ناپذير با توسعه اقتصادي، اساس و بنياد كارسازمان ملل از آغاز 
هاي اجتماعي توسعه تاكيد كرده تا اطمينان  ها بر جنبه سازمان ملل در طول دهه. آن بوده است  فعاليت

  . هاي توسعه باقي بماند تر براي همه مردم، محور تالشحاصل كند هدف تامين زندگي به
هاي جمعيت شناسي، بهداشت و آموزش و  هاي اوليه حيات خود در حوزه سازمان در سال

آوري اطالعات كرد كه منجر به  هاي جديد اقدام به انجام تحقيقات و جمع پرورش با استفاده از شيوه
هاي اجتماعي جهاني  اطالعات قابل اعتماد درباره شاخص تاليف، غالبا براي نخستين بار، و گردآوري

هايي براي حفاظت از ميراث فرهنگي، از بناهاي تاريخي گرفته تا  همچنين تالش سازمان ملل. شد
  . عمل آورد به تغيير، سريع هاي جريان پذيردربرابر ها، با ابراز عالقه به جوامع به ويژه آسيب زبان

ها براي گسترش خدمات اجتماعي مربوط به  هاي دولت يت از تالشسازمان ملل در خط مقدم حما
بهداشت، آموزش و پرورش، تنظيم خانواده، مسكن و دفع بهداشتي فاضالب براي همه بوده و عالوه بر 

هاي اقتصادي و اجتماعي توسعه كمك كرده  هاي اجتماعي، به همگرايي جنبه ايجاد الگوهايي براي برنامه
اجتماعي،  - هاي توسعه  اند كه مولفه هاي در حال تحول آن همواره تاكيد كرده رنامهها و ب سياست. است

  . توان جداگانه آنها را دنبال كرد داراي ارتباط متقابل هستند و نمي - زيستي و فرهنگي  اقتصادي، محيط
 افزون تمايلي روز. اند هاي جديدي درمقابل توسعه اجتماعي ايجاد كرده جهاني شدن وآزادسازي چالش

  شده  آزاد  گذاري  و سرمايه تجارت مزاياي است الزم .دارد وجود  شدن جهاني ترمزاياي عادالنه  مشاهده تقسيم براي 
  . سوي كاهش فقر، افزايش اشتغال و حمايت از همگرايي اجتماعي هدايت شود اي بهتربه گونه به

ها و جوامع را در مركز  ، خانوادهسازمان ملل در حوزه اجتماعي نگرشي مردم محور داردكه افراد
 از  علت بخشي كه است قائل اجتماعي توسعه براي بسياري تاكيد سازمان  اين.دهد قرارمي  توسعه وتدابير ها برنامه
 
 
 
 
 
 
 
  

  1990هاي مهم جهاني از  كنفرانس
  ، جومتين، تايلند 1990كنفرانس جهاني آموزش و پرورش براي همه،  •



  ، نيويورك 1990براي كودكان، اجالس جهاني سران  •
  ، رم 1992المللي تغذيه ،  كنفرانس بين •
  ، ريودژانيرو 1992زيست و توسعه سازمان ملل،  كنفرانس محيط •
  ، وين 1993كنفرانس جهاني حقوق بشر،  •
  ، قاهره 1994المللي جمعيت و توسعه،  كنفرانس بين •
  ، باربادوس 1994اي كوچك  وسعه جزيرهكنفرانس جهاني توسعه پايدار كشورهاي در حال ت •
  ، كپنهاگ 1995اجالس جهاني سران براي توسعه اجتماعي،  •
  ، پكن 1995اقدام براي برابري، توسعه و صلح، : چهارمين كنفرانس جهاني زنان •
  ، استانبول 1996دومين كنفرانس اسكان بشر سازمان ملل،  •
  ، رم 1996اجالس جهاني غذا،  •
  ، داكار 2000آموزش و پرورش،  مجمع جهاني •
  ، بروكسل 2001سومين كنفرانس سازمان ملل درباره كشورهاي كمتر توسعه يافته،  •
  ، دوربان 2001پرستي،  كنفرانس جهاني عليه نژاد •
  ، رم 2002اجالس جهاني غذا، پنج سال بعد،  •
  ، مونتري 2002المللي تامين سرمايه براي توسعه،  كنفرانس بين •
  ، مادريد2002مين مجمع جهاني درباره سالخوردگي، دو •
  ، ژوهانسبورگ 2002اجالس جهاني سران براي توسعه پايدار،  •
المللي وزيران كشورهاي در حال توسعه فاقد دسترسي به دريا و در حال گذار و كشورهاي  كنفرانس بين   •

، 2003اره همكاري در زمينه حمل و نقل عبوري، اي درب المللي مالي و توسعه كننده و نمايندگان موسسات بين كمك
  .آلماتي، قزاقستان

  .، كوبه، ژاپن2005 ها، كنفرانس جهاني درباره كاهش عوارض فاجعه  •
  )تونس( 2005 و) ژنو( 2003 اجالس جهاني سران درباره جامعه اطالعاتي،•

، )1997(زيست و توسعه  ي محيطها به پيشرفت حاصله پنج سال پس از كنفرانس ميهاي ويژه مجمع عمو اجالس
، )2000(، توسعه اجتماعي )2000(، زنان )1999(، جمعيت و توسعه )1999(اي كوچك  كشورهاي در حال توسعه جزيره

اجالس ويژه ديگري به . )2006(هاي كوچك  و سالح) 2005(اعالميه هزاره   ،)2002(كودكان  )2001(اسكان بشر 
  ).                          بازبيني شد  2006كه در (  رسيدگي كرد )2001(ايدز/مسائل مربوط به اچ آي وي 

مانند  اجتماعي،  مسائل  گرفتن  ناديده  بهاي به سياسي،گاهي و اقتصادي  مسائل كه  است  نگراني  اين آن 
هايي  مانند زنان، كودكان و سالخوردگان، بردستور كار  بهداشت، آموزش وجمعيت، يا مسائل گروه

  . المللي تسلط يابند بين
اجالس . اند هاي جهاني سازمان ملل ، توجه خود را براين مسائل متمركز كرده بسياري از كنفرانس

اعضاي جامعه  مينخستين اجالسي بود كه تما) 1995 كپنهاگ،(جهاني سران براي توسعه اجتماعي 
اجتماعي را به پيش ببرند و آگاهي  هم آمدند تا مبارزه عليه فقر، بيكاري و فروپاشي المللي گرد بين
تازگي و نوآوري اين اجالس . اي درباره مسئوليت اجتماعي براي قرن بيست ويكم به وجود آورند تازه

هاي جديد مشاركت درداخل  درجهان شمولي، ديدگاه و مبناي اخالقي ، و در خواست آن براي شكل
تعهدآن نمايشگر قراردادي  10اجتماعي و اعالميه كپنهاگ براي توسعه. و بين كشورها نهفته بود

  . اجتماعي در سطح جهاني است
مسائل گوناگون توسعه اجتماعي، نشاندهنده چالشي يكسان براي كشورهاي در حال توسعه و توسعه 

و .و فقر مداوم مواجه هستند اجتماعي تمام جوامع به درجات گوناگون با مسائل بيكاري،فروپاشي. يافته است
از مهاجرت اجباري تا سوءاستفاده از مواد مخدر، جرايم سازمان  - افزوني از مسائل اجتماعي تعداد روز 
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  . توان با موفقيت حل كرد المللي مي را فقط از طريق اقدام هماهنگ بين - ها  يافته و شيوع بيماري

ها و  كه سياست،  ECOSOC شوراي اقتصادي و اجتماعيو  ميسازمان ملل از طريق مجمع عمو
رسند به مسائل مربوط به  ها به تصويب مي هاي كل نظام در آنجا تعيين و برنامه لويتاو

اجتماعي، بشردوستانه و  كميته يعني عمومي مجمع اصلي كميته ازشش يكي.كند مي رسيدگي اجتماعي توسعه
لي مسئول اص دولتي نهادبين. گيرد عهده مي بهدستور كار مربوط به بخش اجتماعي را  اجراي اقالمفرهنگي 

اين . است كميسيون توسعه اجتماعيكند، كارمي ECOSOCرسيدگي به مسائل اجتماعي،كه تحت نظر
هاي اجتماعي توسعه به شوراي  هاي اجتماعي و جنبه كشور عضو درباره سياست 46كميسيون متشكل از 

اشتغال كامل حمايت از «آن  2007موضوع اجالس  .دهد ها نظر مشورتي مي اقتصادي و اجتماعي و دولت
   .بود» و كار شرافتمندانه براي همه

اداره امور اقتصادي واجتماعي، در چارچوب دبيرخانه با ارائه توسعه وسياست اجتماعي بخش
در سراسر نظام ملل . كند تحليل، تحقيق و رهنمود كارشناسي به اين نهادهاي بين دولتي خدمت مي

هاي  هاي تخصصي فراواني وجود دارد كه به جنبه ترها و دف ها، برنامه ها، صندوق متحد كارگزاري
    .كنند گوناگون توسعه اجتماعي رسيدگي مي

  
  هاي توسعه هزاره پيشرفت در دستيابي به آرمان

درفقر 1990درصد جمعيت دنياي درحال توسعه ـ در 28ميليون نفر ـ  200بيش از يك ميلياردو
 19به  2002اين نسبت تا » 2006توسعه هزاره، هاي  گزارش آرمان«براساس . كردند مطلق زندگي مي

هاي آسيابه  درحالي كه فقرمطلق دربيشتر قسمت. درصد كاهش يافته بود، اما پيشرفت نابرابر بود
 250كنند نزديك به  سرعت كاهش يافت و ازتعداد كساني كه باكمترازيك دالر درروز زندگي مي

المنافع كشورهاي  رجنوب شرقي اروپاومشتركميليون نفر كم شد، فقر در اقتصادهاي درحال گذا
دهد نسبت فقر آنان بار ديگر رو به  ،عمالافزايش يافت اگرچه اطالعات اخير نشان مي(CIS) مستقل

در منطقه صحراي آفريقا اگرچه نسبت فقر اندكي كاهش يافت، تعداد اشخاصي كه . كاهش نهاده است
  )www.undp.org/mdg. (تر شدميليون نفر بيش 140كنند در فقر مطلق زندگي مي

كه فاقدموادغذايي الزم براي تامين نيازهاي  ميمزمن، بر مقياس نسبت مرد گرسنگي كه درحالي 
آنقدرسريع نبوده كه تعداد گرسنگان،  كلي پيشرفت يافته، كاهش توسعه خودهستند،درجهان درحال روزانه
درصد در  86نام در مدارس ابتدايي به  ثبت. ميليون نفر بودند، را كاهش دهد 82ود حد 2003كه در 
درصد در منطقه صحراي آفريقا ـ  64التين و كارائيب تا  درصددرآمريكاي 95توسعه ـ از درحال دنياي

متاسفانه بيش از يك درهرپنج دختردرسن مدرسه ابتدايي در مقايسه با حدود يك . است يافته افزايش
صحراي آفريقا و جنوب آسيا،  درمنطقه گسترده جنسيتي شكاف.محروم بودند ازمدرسه پسردردنيا، رششد

 .كننده بود  كنند، به ويژه نگران درصد كودكان محروم ازمدرسه جهان در آنجا زندگي مي 80كه تقريبا 
  
  

  اجالس جهاني سران براي توسعه اجتماعي
هاي جهاني بود كه با  اي از كنفرانس بخشي از مجموعه) 1995كپنهاك، (اجالس جهاني سران براي توسعه اجتماعي 



هدف افزايش آگاهي از مسائل مهم از طريق همكاري كشورهاي عضو و مشاركت ساير عوامل توسعه، به وسيله سازمان 
و برنامه اقدام  كشور ديگر، اعالميه توسعه اجتماعي 69همراه با وزيران   رئيس كشور يا دولت 117حدود . ملل تشكيل شد

  . كپنهاك را تصويب كردند
ريشه : ها تعهد كردند با مسائل عميق اجتماعي دنيا با رسيدگي به سه موضوع اصلي مشترك همه كشورها، يعني دولت

هاي محروم، مقابله  كن كردن فقر، حمايت از اشتغال كامل، و حمايت از همگرايي و انسجام اجتماعي، به ويژه براي گروه
هاي  اي دسته جمعي براي پذيرش توسعه اجتماعي به عنوان يكي از عالي ترين اولويت اين اجالس نشانه ظهور اراده. كنند

  . المللي، و قراردادن نوع بشر در مركز توسعه بود هاي ملي و بين سياست
ه ابتكارهاي بار ديگر محوريت اين اصول را تصويب ودربار) 2000ژنو، ( ميپنج سال بعد، اجالس ويژه مجمع عمو

و  ميالمللي براي اشتغال وايجاد منابع نوآورانه اعتبارهاي عمو جديدبراي پيشبردآن ها از جمله ارائه برنامه هماهنگ بين
هاي توسعه اجتماعي و ريشه كني فقر موافقت كرد ، و براي نخستين بار كاهش فقر وبه نصف   خصوصي براي برنامه

رابه عنوان هدفي جهاني تعيين كرد، موضوعي كه بعدا در  2015كنند تا  د زندگي ميرساندن نسبت افرادي كه در فقر شدي
  .آرمان هاي توسعه هزاره آورده شد
 دربه حد چشمگيري افزايش يافته ـ ازهرپنج نماينده پارلمان كه  1990مشاركت سياسي زنان از

. ود داردهاي بارزي بين مناطق وج انتخاب شدند، يك نفرزن بود ـ اما تفاوت 2005
هاي  درصد كرسي 20ترين پيشرفت در آمريكاي التين و كارائيب بوده، كه زنان اينك  كننده دلگرم

 500ميليون و  10اگر چه اميد بقاي كودكان در همه مناطق جهان بهبود يافته، . پارلماني را دارند
ن قابل پيشگيري پيش از پنجمين سالگرد تولد خود مردند كه مرگ بيشتر آنا 2004هزار كودك در 

درصد كودكان جهان در آنجا  20از اين تلفات متعلق به منطقه صحراي آفريقا بود كه فقط  ميني. بود
رسد نسبت آن  كنند و اگر چه مرگ و مير مادران در همه مناطق كاهش يافته، به نظر مي زندگي مي

دهد، اندكي  نجا رخ ميها در آ در منطقه صحراي آفريقا و جنوب آسيا، كه بيشتر اين گونه مرگ
خودرابيشتريا  ميليون زن كه مايلند فاصله بين دو بارداري 200عالوه، حدود  به.تغيير كرده است

  .ها را محدود كنند هنوز به وسايل پيشگيري دسترسي ندارند تعداد بارداري
 كه به وسيله برنامه مشترك سازمان ملل درباره2007 سال »AIDS EpidemicUpdate«براساس 
HIV/AIDS )UNAIDS (وي ـ يعني  آي وسازمان جهاني بهداشت تهيه شده، بروزجهاني اچ

هاي  كنند ـ وضعيت ثابتي پيدا كرده و تعداد عفونت درصد كساني كه با اين ويروس زندگي مي
  .،كاهش يافته استWHOهاي  جديد،بخشي به علت تاثيراجراي برنامه

هزار  200ميليون و  33، به 2001 ميليون در 29ند از كن وي زندگي مي آي كه با اچ ميتعداد مرد
تر در كل جمعيتي كه مدام در حال  هاي بقاي طوالني افزايش يافت ـ عامل زمان 2007 نفر در

ميليون  2هزار نفر به اين ويروس آلوده شدند و  500ميليون و  2حدود  2007در . افزايش است
  .ه ايدز درگذشتندهاي مربوط ب هزار نفر بر اثر بيماري 100و 

وي بوده است با اين  آي شاهد كاهش چشمگير مبتاليان جديد به اچ 2001 منطقه صحراي آفريقا از
پذيرترين منطقه  ، آسيب2007هزارمورد آلودگي جديد در 700حال، اين منطقه با حدود يك ميليون و

نطقه صحراي آفريقا زندگي وي در م آي همه افراد آلوده به اچ) درصد 68(سوم  بيش از دو. بوده است
. در آنجا رخ داد 2007 هاي مربوط به ايدز در مرگ ميتما) درصد 76(چهارم  كنند كه بيش از سه مي

  .كنند درصد جمعيت جهان در اين منطقه زندگي مي 10اگرچه فقط بيش از 
ه،تعداد كننددرچندسال گذشته نسبتاً ثابت ماند وي زندگي مي آي درحالي كه درصدزناني كه با اچ

  . افزايش است به كنند رو مي زندگي وي آي با اچ كه زيرا مجموع تعدادكساني است درحال افزايش آنان واقعي
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وي در جهان كودك و  آي از همه مبتاليان جديد اچ ميحدود نيUNAIDSبراساس برآورد 

  .ساله هستند 25نوجوان تا 
ها به سرعتي هشدار  تخريب جنگلزيست بايد گفت  هاي مربوط به پايداري محيط درموردهدف

ادامه دارد اما سرعت كاهش نواحي جنگلي كمتر شده ـ ) ميليون هكتار در سال 13حدود (دهنده 
مصرف انرژي در بيشتر مناطق كارآمدتر شده، اما انتشار . كيلومتر مربع در هر روز ـ است 200حدود 

 و 1990 ميليون نفر بين 200يليارد و اگر چه يك م. در جهان همچنان در حال افزايش است CO2گاز 
از مردم كشورهاي در حال توسعه هنوز  ميبه امكان دفع بهداشتي فاضالب دسترسي يافتند ني 2004

ازطرف ديگر،سهم مردم داراي دسترسي به آب آشاميدني سالم درجهان .فاقد اين امكانات هستند
، براي نخستين 2007با اين حال در .رسيد 2004درصد در 80به  1990درصد در 71درحال توسعه از

نشيني و  كردند كه اين باعث افزايش زاغه باردرتاريخ، اكثر مردم جهان در نواحي شهري زندگي مي
  .هاي ناشي از آن شد چالش

آغاز به كار كرد تا امكان اطالع از 2007اول نوامبر» MDG Monitor«سايت آنالين جديد 
ها در تقريباً همه  اي توسعه هزاره در تعدادي از مقولهه پيشرفت همزمان در جهت تحقق آرمان

از اين سايت كه به عنوان ابزاري براي سياستگذاران، . كشورهاي جهان فراهم شود
توان براي پيگيري  نگاران، دانشجويان و سايرين طراحي شده، مي اندركاران توسعه، روزنامه دست

پيشرفت ويژه هر كشور استفاده كرد، از  هاي تعاملي و دوسويه و ها از طريق نقشه پيشرفت
ترين خبرها را به دست آورد، و از  ها و دستاوردهاي كشورها با خبر شد و تازه چالش
با همكاري  UNDP. كنند، حمايت كرد ها در جهان كار مي هايي كه در زمينه اين آرمان سازمان

سيسكو و گوگل  هاي گوناگون سازمان ملل و حمايت بخش خصوصي از نزديك كارگزاري
MDG Monitor اندازي كرد كه در نشاني  را راهwww.mdgmonitor.org  قابل استفاده است.  

كنند  هاي متعددي ايفا مي المللي نظام ملل متحد نقشي اساسي در تامين سرمايه نهادهاي مالي بين
بانك . كنند هاي توسعه هزاره، تمركز مي ي فقر، در حمايت از آرمانكن هاي اجتماعي ريشه كه بر جنبه

، )IDA(المللي توسعه  و انجمن بين) IBRD(المللي بازسازي و توسعه  جهاني، متشكل از بانك بين
هاي آن شامل  طرح. فراهم كرد 2007مالي  ميليارد دالر براي عمليات گوناگون در سال 7/24حدود 

وي در  آي اچ/ ات آب در مغرب، كاهش فقر در اندونزي، كمك به مهار ايدزحمايت از اصالح تاسيس
كاهش انتشار گازهاي موثر در تغيير آب و هوا در بوليوي، ايجاد تاسيسات زيربنايي در مناطق  هند،

روستايي سنگال، بهبود چشمگير دسترسي به آموزش ابتدايي در افغانستان، بازسازي نظام بهداشتي 
  .، و حمايت از رشد در كشورهاي داراي درآمد متوسط استمور ـ لسته تي

  كاهش فقر
اعالم كرد مساله المللي ريشه كني  فقر  دهه بينرا  1997 - 2006نظام ملل متحدهنگامي كه دهه 

رهبران كشورهاي جهان در اعالميه هزاره خود . كاهش فقررا درصدردستوركاربين المللي قرارداد
به نصف  2015 كنند تا ي را كه با كمتر از يك دالر در روز زندگي ميتصميم گرفتند تعداد افراد

  . هايي را براي مبارزه با فقر و بيماري تعيين كردند برسانند و هدف 
اصلي است كه كاهش فقررااولويت  (UNDP)برنامه توسعه ملل متحديك عامل اصلي دراين تالش، 



هاي جامعه مدني درپرداختن به طيفي  مانها وساز تالش داردظرفيت دولتUNDP .خود ساخته است
هاي  اين عوامل شامل افزايش امنيت غذايي؛ ايجاد فرصت . كامل ازعوامل دخيل در فقررا تقويت كند

آوري، آموزش و بازارها؛ بهبود دسترسي به سرپناه  اشتغال؛ افزايش دسترسي مردم به زمين، اعتبار، فن
شاركت در فرآيندهاي سياسي است كه زندگي آنان را و خدمات اساسي؛ و قادر ساختن مردم به م

  . سازي فقيران است توانمند UNDPمحور كار ضد فقر . دهد شكل مي
  

  مبارزه با گرسنگي
ــ  1997ودر خالل دوره سابقه افزايش يافته  توليدمواد غذايي با سرعتي بي 1945 از زمان تاسيس سازمان ملل در

با اين حال، . ميليون نفر ـ كاهش يافت 791ميليون نفر به  959ـ از تعداد گرسنگان جهان به شدت  1990
ميليون نفر ـ بيش از مجموع جمعيت اياالت متحده،  854اكنون اين تعداد بار ديگر افزايش يافته و حدود 

اين وضع برخالف اين واقعيت است كه . كانادا و كشورهاي اتحاديه اروپا ـ غذاي كافي براي خوردن ندارند
 820. وز غذاي كافي براي داشتن زندگي سالم و ثمربخش تمام مردان و زنان و كودكان جهان وجود داردامر

  . كنند ميليون نفر از گرسنگان مزمن جهان در كشورهاي در حال توسعه زندگي مي
دارند تا امنيت  ميهاي اجتماعي مه بيشتر نهادهاي سازمان ملل كه با گرسنگي مبارزه مي كنند برنامه

از زمان تاسيس،  فائو. ها را، به ويژه در نواحي روستايي بيشتر كنند هاي فقيرتر جمعيت ذايي بخشغ
ـ  براي كاهش فقروگرسنگي از طريق حمايت ازتوسعه كشاورزي، تغذيه بهتروتامين امنيت غذايي،

فيزيكي و اقتصادي همه مردم در همه وقت به غذاي كافي، سالم و مقوي براي تامين  دسترسي
  . تالش كرده است هاي غذايي آنان براي زندگي سالم وفعاالنه، اي واولويت يازهاي تغذيهن

فائو، مسئول نظارت، ارزيابي و مشورت درباره موقعيت امنيت غذايي  كميته امنيت غذايي جهان
و اين كميته داليل اصلي گرسنگي وكمبودموادغذايي را تجزيه وتحليل ، مقدار موجودي . المللي است بين

شبكه فائو، از طريق . كند ها به منظور تامين امنيت غذايي نظارت مي ذخاير را ارزيابي و برسياستگذاري 
هاي  خود، همچنين فعاليت يك شبكه گسترده نظارتي ازجمله ماهوارههشدار زودهنگام و اطالعات جهاني 

كنندو  توليد مواد غذايي نظارت ميكند كه بر شرايط تاثيرگذار در  هواشناسي وساير ماهواره ها را اداره مي
  . دهند كنندگان درباره هر خطر بالقوه براي ذخاير مواد غذايي هشدار مي وكمك ها دولت به

هاي توسعه هزاره در  ، ابتكار اصلي آن براي تحقق آرمانFAO» كميته امنيت غذايي جهان«
هايي در  از طريق طرحاين كميته . است 2015 زمينه به نصف رساندن نسبت گرسنگان جهان تا

كميته . كند هاي موثربراي حذف گرسنگي،سوءتغذيه وفقرحمايت مي حل كشورازراه100بيش از
ها براي اداره درست  باكمك به دولت: كوشد به دوطريق به هدف امنيت غذايي دست يابد مي

سازي  نهاي براي بهي هاي اقتصادي منطقه هاي ملي امنيت غذايي، وبا همكاري باسازمان برنامه
  .هايي مانند سياستگذاري تجاري اي به منظور دستيابي به امنيت غذايي درحوزه شرايط منطقه

 اعالميه و برنامه اقدام براي امنيتبه ميزباني فائو، ) 1996 رم،(در اجالس جهاني غذا كشور  186
 
  

  فقر، بيماري و محيط زيست كاهش هاي اعالميه هزاره در زمينه هدف
  : هاي زير متعهد كردند ، رهبران كشورهاي جهان خود را به انجام هدف2000هزاره در سپتامبر  در اجالس سران



١٧٣  
كه قادر به رسيدن به آب  مي، نسبت مردم جهان را كه درآمد آنان كمتر از يك دالر در روز است و نسبت مرد2015تا  •

  . دآشاميدني سالم نيستند يا استطاعت تامين آن را ندارند به نصف برسانن
، تضمين كنند كودكان پسر و دختر در همه جاي جهان بتوانند دوره كامل ابتدايي را تكميل كنند و 2015همچنين تا  •

  . دسترسي برابر به همه سطوح آموزش و پرورش داشته باشند
  . ندسال را به دو سوم كاهش ده 5نسبت مرگ و مير مادران را تا سه چهارم و ميزان مرگ و مير كودكان زير  •
  . هاي عمده را متوقف و كاهش دهند ايدز ، ماالريا و ساير بيماري/ شيوع اچ آي وي •
  . هاي ويژه ارائه دهند اند كمك ايدز يتيم شده/ به كودكاني كه بر اثر اچ آي وي •
  . نشين را به ميزان چشمگيري بهبود بخشند ميليون زاغه 100زندگي حداقل  2020تا  •
هاي مبارزه با فقر، گرسنگي و بيماري و محرك توسعه پايدار  سازي زنان به عنوان راه نسيتي و توانمنداز تامين برابري ج •

  . حمايت كنند
  . هايي تدوين و اجرا كنند كه به جوانان همه دنيا بخت يافتن كار شرافتمندانه و مولد را بدهد برنامه •
تر و ارزانتر در اختيار همه نيازمندان در  رت گستردهصنعت داروسازي را تشويق كنند داروهاي اساسي را به صو •

  . كشورهاي در حال توسعه قرار دهد
  . هايي تشكيل دهند هاي جامعه مدني براي نيل به توسعه و ريشه كني فقر مشاركت با بخش خصوصي و سازمان •
  . رتباطي، دراختيارهمگان قرارگيردهاي اطالعاتي و ا آوري هاي جديد، به ويژه فن آوري اطمينان حاصل كنند مزاياي فن •

  : درباره تعدادي از مسائل مربوط به محيط زيست اقداماتي انجام دهند، يعني گرفتند تصميم همچنين هزاره دراعالميه جهان رهبران
  . اي را شروع كنند تضمين و كاهش الزم در ميزان خروج گازهاي گلخانه 2002اجراي پروتكل كيوتو را، ترجيحا از  •
  . زايي، به ويژه در آفريقا فشار بياورند براي اجراي كامل كنوانسيون مربوط به تنوع زيستي و كنوانسيون مبارزه با بيابان •
اي، ملي و محلي  هاي مديريت آب در سطوح منطقه بهره برداري نادرست و غير قابل دوام از منابع آب را با تدوين برنامه •

  . متوقف كنند
  . ش تعداد و تاثير سوانح طبيعي و مخلوق دست بشر را تشديد كنندهمكاري براي كاه •
  . دسترسي آزاد و رايگان به اطالعات درباره تسلسل و زنجيره ژنوم انساني را تضمين كنند •

  
هاي  و مشخص كردن راه 2015 را به منظور به نصف رساندن نسبت گرسنگان تا غذايي جهان

،  رم( پنج سال بعد: جالس جهاني غذادر ا. صويب كردندرسيدن به امنيت غذايي براي همگان ت
كشور يا دولت يا معاونان آنان شركت  73كشور به اضافه جامعه اروپا، از جمله روساي  179، ) 2002
المللي خواست به وعده اجالس  اي از جامعه بين اين اجالس به اتفاق آرا با تصويب اعالميه. كردند
. عمل كند 2015ميليون نفر، تا  400گرسنگان به نصف، به حدود براي كاهش تعداد  1996 سران

 FAOهاي بنيادي از  حقوق بشر و آزادي مياجالس سران با تائيد دوباره اهميت احترام براي تما
خواست رهنمودهايي براي حمايت از تحقق تدريجي حق برخورداري از غذاي كافي در 

حق «ودهاي داوطلبانه ـ همچنين معروف به آن رهنم. چارچوب امنيت غذايي ملي تدوين كند
  .تصويب كرد 2004 در FAOـ را شوراي » برخورداري از رهنمودهاي غذايي

هاي   ،باوجودتالش»حالت ناامني غذادرجهان«FAO : گرسنگي گزارش براساس باوجوداين،
نوز درحالي كه ه.پيشرفت درجهت دستيابي به هدف امنيت غذايي جهان كافي نيست المللي، بين
برضرورت صلح وثبات، اراده FAOتوان به آرمان توسعه هزاره درموردگرسنگي دست يافت، مي

  .گذاري بيشتربراي رسيدن به آن تاكيدكرده است هاي درست،وسرمايه تر،سياستگذاري سياسي قوي
براي مبارزه با فقر و گرسنگي روستايي در   (IFAD)المللي توسعه كشاورزي  صندوق بين

  . دهد اطق، براي توسعه اعتبار ميفقيرترين من



ـ در نواحي   كنند بيشتر فقيرترين مردم جهان ـ كساني كه باكمتر ازيك دالردرروززندگي مي
كنند و براي معاش خود به كشاورزي و  روستايي كشورهاي در حال توسعه زندگي مي

مك توسعه واقعاً به براي حصول اطمينان از اين كه ك IFAD. اند هاي مربوط به آن وابسته فعاليت
هاي مربوط به  كساني برسد كه بيشتر به آن نياز دارند، مردان و زنان فقير روستايي را در فعاليت

سازد از نظر  هايي كه آنان را قادر مي دهد، و براي ايجاد فرصت پيشرفت و توسعه خود شركت مي
  .كند ن همكاري ميهاي ايشا هاي خود شكوفا شوند با آنان و سازمان اقتصادي در جامعه

سازد به زمين، آب، منابع مالي  فقيران روستايي را قادر مي IFADابتكارهاي تحت حمايت 
اين ابتكارها . هاي كشاورزي و خدمات الزم براي كشاورزي بهتر دسترسي پيدا كنند آوري  وفن

آنان ياري به IFADبه عالوه،.ها دسترسي بيابند سازدبه امكانات بازارهاوشركت آنان راقادرمي
هاي خودرابه وجودآورندتابتواننددرامرتوسعه وپيشرفت خود  دهد،دانش،مهارت وسازمان مي

  .هاي موثربرزندگي خود تاثير بگذارند رهبري رابه دست گيرند،وبرتصميمات وسياستگذاري
IFAD برنامه و طرح  731ميليارد دالر در  5/9مبلغ  1978 سال در  از شروع فعاليت

ميليون روستايي فقير كمك كرده در حالي كه سهم شركاي آن  300و به بيش از گذاري  سرمايه
  .ميليارد دالر بوده است 1/16مبلغ) 2006 سال تا پايان(ازطريق تامين مالي مشترك

كارگزاري خط مقدم سازمان ملل در مبارزه عليه گرسنگي جهاني  )WFP(برنامه جهاني غذا 
هزار نفر ـ  800ميليون و  87تن مواد غذايي در اختيار چهار ميليون  WFP 2006 سال در. است

هاي نقدي  از كمك مياين كارگزاري با حدود ني. كشور قرار داد 78درصد زن و كودك ـ در  87
كشور در  70چهارم آن از  ميليون تن مواد غذايي خريداري كند كه سه 2دريافتي خود توانست 

سازمان   بيش از هر كارگزاري يا برنامه WFP. بود حال توسعه به منظور تقويت اقتصادهاي محلي
  .كند ملل از كشورهاي در حال توسعه كاال و خدمات خريداري مي

كند، بركمك اضطراري،امدادو  به گرسنگان جهان خدمت مي1962،كه ازWFPهاي تالش
اغلب  WFPدر شرايط اضطراري . هاي ويژه استوار است توانبخشي، كمك توسعه و فعاليت

اولين نهاد حاضر در صحنه است كه به قربانيان جنگ، مناقشات داخلي، خشكسالي، سيل،  اوقات
. رساند هاي طبيعي كمك غذايي مي زلزله، توفان، از بين رفتن محصوالت كشاورزي و فاجعه

ازمواد غذايي براي كمك به جوامع به منظور بازسازي  WFPرود  وقتي شرايط اضطراري ازبين مي
  .كند معاش از دست رفته مردم استفاده ميوسايل زندگي و 

مسئوليت كلي خود را در زمينه تامين  WFPبراساس فرآيند اصالح كنوني سازمان ملل، 
كند،وكارگزاري اصلي در زمينه تداركات و پشتيباني، و رهبري مشترك  هاي غذايي حفظ مي كمك

  .در زمينه ارتباطات  اضطراري است
ها در مبارزه براي از بين بردن  ذيه يكي از موثرترين سالحهاي غذايي و مربوط به تغ كمك

چرخه هميشگي گرسنگي و فقر است كه مردم بسياري را در كشورهاي در حال توسعه آزار 
ميليون نفر شد، بر تغذيه، به ويژه  24شامل حال  2006 ، كه درWFPاي  هاي توسعه طرح. دهد مي

اينك و  WFP. يي مانند تغذيه در مدارس، استوار استها براي مادران و كودكان، از طريق برنامه
ها، در  ها، از جمله كاهش فاجعه ها و مردم در بعضي زمينه در آينده، همچنين براي كمك به دولت

  . آورد كند و تاسيسات زيربنايي به وجود مي كشورها ظرفيت سازي مي



١٧۵  
تدابيري طوالني مدت باشد  شامل انساندوستانه هاي واكنش كند مي ايجاب گرسنگي چرخه شكستن

  هايي تدوين كرده برنامه WFPها،  اين چالش با برخورد براي.كند ها رسيدگي بحران اي ريشه داليل به كه
هاي غذايي و  ها شامل برنامه اين برنامه. منتخب جوامع متمركز است پذير آسيب هاي بربخش كه

 راي حمايت از معاش، مانند غذا براي آموزشهايي ب آموزان مدارس؛ برنامه مانندتغذيه دانش تغذيه،
غذايي  حمايتمادروفرزند؛و نسلي،مانندتغذيه گرسنگي چرخه به رسيدگي براي هايي كار؛برنامه غذابراي و 

  .ايدز است/ از قربانيان اچ آي وي
  در آستانه دنيايي عاري از فلج اطفال

هزار مورد ازاين بيماري در جهان  350، 1988در) polio(كني فلج اطفال شروع اجراي ابتكار جهاني ريشه  هنگام
پس ازتالشي هماهنگ، از . كرد قاره جهان فلج مي 5كشور  125وجود داشت و هرروزبيش ازهزاركودك رادربيش از 

مورد  1951ها كودك زير پنج سال، اين رقم به  سازي براي دادن واكسن به ميليون جمله اعالم روزهاي ملي مصون
فقط در چهار كشور افغانستان، هند،  polio 2006 در. درصد كاهش ـ رسيد 99ـ بيش از  2005 گزارش شده در

  .نيجريه و پاكستان وجود داشت
، روي پاهاي خود راه Polioسازي عليه  ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه امروز به دليل مصون 5بيش از 

ها داوطلب  و ميليون ميها هزار پرسنل بهداشت عمو ده. شدند روند در حالي كه در غير اين صورت فلج مي مي
ميليارد  2بيش از  1988 از. اند سازي تقويت شده هاي حمل و نقل و ارتباطات براي مصون شبكه. اند آموزش ديده

ميليون كودك را در  375» كني فلج اطفال ابتكار جهاني ريشه«شركا در  2006 در. اند كودك در جهان مصون شده
  .ميليارد واحد واكسن مصون كردند 1/2كشور با  36سازي در  تالش براي مصون 187جريان 

سابقه براي سالمتي به رهبري سازمان جهاني بهداشت و يونيسف، مراكز  اين موفقيت از طريق مشاركتي بي
روتاري به  .پذير شده است امكان» روتاري اينترنشنال«هاي اياالت متحده، و موسسه  كنترل و پيشگيري از بيماري

. ميليون دالر به اين مبارزه كمك كرده است 600كننده بخش خصوصي، تاكنون بيش از  ترين كمك عنوان بزرگ
هاي انساندوست، پرسنل و  ها، افراد سرشناس، شخصيت كننده، بنيادها، شركت هاي كمك وزيران بهداشت دولت

  )www.polioeradication.org. (اند داوطلبان بهداشت، نيز در اين تالش شركت داشته
 5/1سازي متوقف شود،  كه مصون كني فلج اطفال براي بهداشت عمومي، هنگامي ناشي ازريشه جويي صرفه

  .   شود ميليارد دالر در هر سال برآورد مي
WFP اي خود متكي  هاي بشردوستانه وتوسعه هاي داوطلبانه براي تامين مالي طرح به طوركامل به كمك

اين برنامه با وجود اين كه منبع مستقلي براي تامين مالي ندارد، داراي بيشترين بودجه در ميان همه . است
ها منبع اصلي  دولت.هاي مهم سازمان ملل همچنين كمترين هزينه ثابت و جاري است ها يا كارگزاري برنامه

در انجام وظايف آن به  ميهاي روزافزون مه مساعدت WFP هاي همكار اما شركت.تامين بودجه آن هستند
كند كه اعضا و دانش فني آنها در  سازمان غيردولتي كار مي3200همچنين با بيش از WFP آورند عمل مي

  . ارزيابي چگونگي تحويل كمك غذايي آن به افراد واجد شرايط، بسيار ارزشمند است
  بهداشت

جهان به علت دسترسي بيشتر به خدمات بهداشتي اساسي، مصون سازي،  هاي مردم در بيشتر قسمت
كنند، مرگ و مير كودكان در حال كاهش است و  آب سالم و دفع بهداشتي فاضالب، بيشتر عمر مي

ها، به ويژه در كشورهاي در حال  سازمان ملل در بسياري از اين پيشرفت. ها تحت كنترل قرار دارند بيماري
هاي  ت از خدمات بهداشتي، تحويل داروهاي ضروري، سالم تر كردن شهرها، ارائه ياريتوسعه، با حماي

اعالميه هزاره شامل . هاي عفوني كامال نقش داشته است بهداشتي در مواقع اضطراري و مبارزه با بيماري
ت مادر و گيري براي دستيابي كشورها در زمينه تغذيه، دسترسي به آب سالم، بهداش هايي قابل اندازه هدف



  . است 2015هاي عفوني، و دسترسي به داروهاي ضروري تا  كودك، كنترل بيماري
عفوني، تاثيراقتصادي و اجتماعي بسياري   هاي بيماري از  ناشي  مرگ و  معلوليت و  ناتواني بيماري،

 فوريت  به ،)تنفسي حاد شديد  سندرم( سارس و  پرندگان  آنفلوآنزاي  جمله از جديد،  هاي بيماري. دارند
هاي عفوني  ها براي بيشتر بيماري حل  و راه عوامل حال اين با .افزايند گيرمي هاي همه نياز براي كنترل بيماري 

هاي  بيماري ترين  مهم. كرد  اجتناب تحمل قابل اي  هزينه با توان مي دربيشترموارد ومرگ معلوم است و از بيماري
هاي اصلي  ها از هدف متوقف كردن و كاهش سرايت بيماري. هستند  سل و ، ماالرياايدز/ وي آي اچ عفوني  

  .توسعه هزاره است
  ماالريا و سل 

 2010 با اعالم هدف به نصف رساندن مشكل جهاني ماالريا تا WHOبا حمايت مالي ) RBM(ابتكار مهار ماالريا 
بانك جهاني و  UNDP ،UNICEFشركاي بنيانگذار آن ـ .  .(www.rollbackmalaria.org)آغاز شد
WHO كوشند شرايطي به وجود آورند كه ديگر ماالريا در آن علت عمده مرگ و مير يا مانعي براي پيشرفت  ـ مي

به حدي فزاينده گسترش يافته و كشورهاي ماالريا خيز، شركاي  RBMمشاركت . اجتماعي و اقتصادي نباشد
هاي مستقردر جوامع،  هاي غيردولتي و سازمان ازماندوجانبه و چند جانبه در زمينه توسعه، بخش خصوصي، س
  .بنيادها، و موسسات پژوهشي و دانشگاهي را در برگرفته است

، ابتكاري از »سل را متوقف كنيد«مشاركت جهاني . ميرند ميليون نفر از بيماري قابل درمان سل مي 2هر سال 
WHO هاي  و سازمان ن بخش خصوصي و عموميدهندگا المللي، كشور، كمك سازمان بين 500، شامل بيش از

طرح جهاني متوقف «موجب ايجاد  2001 دراين ابتكار). نگاه كنيد www.stoptb.orgبه (دولتي و غيردولتي است 
» درمان با نظارت مستقيم، در دوره كوتاه«اي پنج ساله بر مبناي راهبرد بهداشتي معروف به  شد كه برنامه» كردن سل

)DOTS (ميليون نفر  4ميليون نفر به  2آن دوره، اين برنامه توانست تعداد بيماران معالجه شده را از در طول . بود
درصد مبتاليان نزديك  70برساند و چند كشور تحت فشار شديد سل، از جمله چين و هند به هدف تشخيص 

  .كشور تحت مداوا قرار داد 65هزار بيمار را در  400ميليون و 2بيش از 2005 ، تنها در»سل را متوقف كنيد«. شدند
هاي ناشي از آن تا  ، به نصف رساندن بروز سل ومرگ 2006ـ2015 هدف طرح جهاني متوقف كردن سل، طي

ميليون نفر را  14ميليون نفر را درمان كند، زندگي  50اين برنامه در نظر دارد . است 1990در مقايسه با سطوح  2015
از نوعي  2010 درمان درست را گسترش دهد و انتظار دارد تانجات دهد و دسترسي برابر به تشخيص و 

پذير  سل فعال را در مراحل اوليه امكان  هاي تشخيصي استفاده كند كه تشخيص سريع، حساس، و ارزان آزمايش
اين برنامه همچنين انتظار دارد شاهد عرضه . سال اخير معرفي نمايد 40كند و نخستين داروي جديد سل را طي  مي

  . www.stoptb.org/globalplanباشد  2015 خطر، موثر و ارزان تا ني جديد، بيواكس
ــاني  صــندوق ــارزه  جه ــا  مب ــدز،  ب ــا كمــك و  ســل اي ــالش   ماالري ــن ت ــه اي ــه هم ــده ب ــده عم ــا اســت كنن . ه

www.theglobalfund.org  
هايي بوده كه به  ها و روش مقدم مبارزه عليه بيماري، با تدوين سياستها در خط  نظام ملل متحد براي دهه

بر بهداشت مادر  )يونيسف(صندوق كودكان ملل متحد فعاليت . كنند ابعاد اجتماعي مسائل بهداشتي رسيدگي مي
كارگزاري . بر بهداشت باروري و تنظيم خانواده توجه داردصندوق جمعيت ملل متحد و كودك متمركز است و 

  هايي اين سازمان هدف. است سازمان جهاني بهداشتكند  تخصصي كه اقدام جهاني عليه بيماري را هماهنگ مي
 بلند پروازانه براي دستيابي به بهداشت براي همه تعيين كرده، بهداشت باروري را در دسترس قرار داده،

 
 
  

  ايدز/مبارزه سازمان ملل با اچ آي وي
www.unaids.org  

هاي  تهيه شده؛ تعداد افرادي كه بر اثر بيماري WHOو  UNAIDSكه به وسيله  ، AIDS Epidemic Update2007به گزارش  
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تر  كاهش يافت كه بخشي از آن به علت تاثير درمان ضدرترو ويروسي در طوالني 2006و2005 سال هاي ميرند در ناشي از ايدز مي

  .تكردن عمر اس
ميليون  3با بيش از  1990وي در هر سال ـ در دهه  آي هاي جديد اچ وي ـ تعداد عفونت آي شود بروز جهاني اچ گفته مي

با وجود اين، ايدز هنوز از داليل . بود -مورد 6800ميانگين روزانه بيش از  -ميليون  5/2اين رقم  2007 در. مورد به اوج رسيد
  .اصلي مرگ در آفريقا استاصلي مرگ و مير در جهان و علت 

 6800اما با بيش از . ها هستيم گذاري قطعا شاهد نتيجه بخشي سرمايه":گويد مي UNAIDSمدير اجرايي  Peter Piotدكتر 
هاي خود را براي كاهش چشمگير تاثير ايدز در جهان  مرگ ناشي از ايدز در هر روز، بايد تالش 5700عفونت جديد و بيش از 

  ».بيشتر كنيم
UNAIDSرهبري و : هاي آن عبارتند از اولويت. كشور فعاليت دارد75برجسته واكنش جهاني به ايدز در ميبه عنوان حا

هاي ملي، بسيج منابع؛ و حمايت و ترويج  حمايت؛ فرآوري اطالعات؛ ارزيابي موثر بودن تعهدات سياستگذاري و واكنش
  .هاي پرخطر كنند، جامعه مدني و گروه وي زندگي مي آي اي و ملي بين كساني كه با اچ هاي جهاني، منطقه مشاركت

UNAIDS سال كند و نقشي مهم در حمايت مالي از اجالس ويژه المللي حفظ مي موضوع ايدز را در دستور كار سياسي بين 
اين نهاد  برنامه . در كردايدز صا/ وي  آي اي درباره اچ ايدز ايفا كرد كه به اتفاق آرا اعالميه/ وي  آي درباره اچ ميمجمع عمو 2001

 هاي داده شده، به ويژه در اعالميه فوق است ها در زمينه  وعده كند كه هدف آن پاسخگويي دولت ، را اداره مي»تالش جهاني ايدز«
http://worldaidscampaign.info  .UNAIDS  را به اجرا درآورد» ائتالف جهاني در زمينه زنان و ايدز«و 

http://womanandaids.unaids.org  
UNAIDS  اي  هاي رسانه كند، و شركت فعال است از نقش جامعه مدني حمايت، و بخش خصوصي را بسيج مي 1996كه از

كند تا قيمت دارو را در كشورهاي در حال توسعه  هاي داروسازي مذاكره مي با شركت. دهد را در مبارزه عليه ايدز شركت مي
وي، مراقبت و  آي كند تا براي دستيابي همگاني به امكانات پيشگيري از اچ رها همكاري ميكاهش دهند، و از نزديك با اين كشو

  . درمان مبتاليان كمك كند
UNAIDS  كارگزاري سازمان ملل  10تالش مشترك :ILO ،UNDP ،UNESCO،UNFPA، UNHCR، UNICEF، 

UNODC ، WHO،WFP وWBصندوق جهاني براي مبارزه با ايدز، «. دميليون دالر بو 5/320آن  2006ــ  2007بودجه . است
  .سازند كنندگان دوجانبه نيز اعتباراتي براي مبارزه با ايدز فراهم مي و كمك www.theglobalfund.orgسل و ماالريا 

و  2015 ايدز تا/ وي  آي تصميم خود را براي متوقف و معكوس كردن گسترش اچ 2000رهبران جهان در اعالميه هزاره 
   .به كودكان يتيم شده بر اثر اين بيماري اعالم كردنددادن كمك 

  . كند هاي زندگي سالم حمايت مي زيست و شيوه  هايي ايجاد كرده و از محيط مشاركت
WHO بود كه  1980كن كردن آبله در  هاي تاريخي گوناگون، از جمله ريشه عامل محرك موفقيت

 1994با شركاي خود، بيماري فلج اطفال را در  اين سازمان همراه. پس از تالشي ده ساله تحقق يافت
  .كن كرد ودرتالش هابراي حذف كامل اين بيماري همچنان فعال است از قاره آمريكا ريشه

براي كنترل عرضه و مصرف دخانيات  ميدر زمينه بهداشت عمو تاريخي اي معاهده ديگر،تصويب توفيق
شامل وضع ماليات بر دخانيات، پيشگيري از  در زمينه كنترل دخانيات WHO كنوانسيون مبناي. بود

غيرقانوني،تبليغات،حمايت مالي و ترويج، و وضع مقرراتي بر توليد دخانيات  درمان،تجارت سيگارو كشيدن
قانون 2005فوريه 27رسيد ودر WHO اين كنوانسيون كه به اتفاق آرا به تصويب كشورهاي عضو. است

گير دخانيات در جهان است  رنامه جهاني براي كاهش مصرف همهالزام آوربين المللي شد بخشي مهم از ب
هاي ناشي از مصرف دخانيات در هر سال تا  نشود، مرگ مياگر اقدا. ميليون نفررا مي كشد5كه هرسال 
  . درصد آن در كشورهاي در حال توسعه خواهد بود 70ميليون نفرخواهدرسيدكه  10به  2020اواخر دهه 

نسبت مصون  1995و  1980ازمان جهاني بهداشت بين سال هايس - تالش مشترك يونيسف 
سرفه، ديفتري و سل، را از  اطفال، كزاز، سرخك، سياه سازي جهاني عليه شش بيماري كشنده يعني فلج 

. هزار كودك را نجات داد500ميليون و2درصد افزايش داد و هر سال زندگي حدود  80درصد به  5



سازي است كه خدمات مصون سازي را  ها و  مصون  ي براي واكسنابتكار مشابهي شامل اتحاد جهان
كشد و آنفلوآنزاي هموفيلي نوع ب،  هزارانسان را مي521به حفاظت در برابر هپاتيت ب ، كه هر سال 

باكمك  1999 دراين اتحاد كه. گيرد،گسترش داد هزار كودك زير پنج سال را مي450كه هرسال جان 
گيتس آغازشد سازمان جهاني بهداشت، يونيسف، بانك جهاني، بنيادسازمان ملل اوليه بنياد بيل ومليندا 

 (See www.gavialliance.org).دهد وشركاي بخش خصوصي را پيوندمي
هاي جديد و بهتر درمان به شدت كاهش يافته وبشرباكمك  بروزبيماري كرم گينه به لطف روش

كشور غرب  11نابينايي رودخانه عمال از . قرار داردداروهاي متعددرايگان، در آستانه غلبه بر جذام نيز
سازمان . اند ها نفر از رنج آن خالص شده آفريقا كه زماني در آنها رايج بود، حذف شده و ميليون

ديگر است يعني  ميكن كردن يك مشكل بهداشتي عمو جهاني بهداشت در حال حاضر در صدد ريشه
هاي مبتال مخصوصا پاها، كه پشه ناقل آن است و به  دامبزرگ شدن مشخص ان(» الفانتياسيس«بيماري 

  .) آن پا فيلي نيز مي گويند
كاهش تاثير ماالريا و سل از طريق : هاي مسري عبارتند از در زمينه بيماري WHOهاي  اولويت

مشاركت جهاني؛ تقويت نظارت، پيگيري و نشان دادن واكنش به مسائل و مشكالت جهاني مربوط 
ها از طريق پيشگيري و كنترل شديد و عادي؛ و با ايجاد و  ي مسري؛ كاهش تاثير بيماريها به بيماري

هاي تحقيقاتي جديد براي استفاده در  هاي اجرايي و توانايي هاي مداخله، طرح توليد دانش، شيوه
هاي بهداشتي اوليه،  همچنين عامل اصلي در زمينه ترويج مراقبتWHO. كشورهاي در حال توسعه

هاي زيست  هاي زندگي و محيط داروهاي ضروري، سالم تر كردن شهرها، و حمايت از روشتحويل 
اين سازمان در برخورد با موارد اضطراري بهداشتي، مانند شيوع تب همراه با خونريزي . سالم است

  . كند ابوال، نيز نقشي اساسي ايفا مي
كمك كرد تا  UNAIDSو WHOپايان يافت، ابتكار2005درطول دوره دوساله اي كه دسامبر

رترو   ايدزتحت درمان ضد/وي آي عده كساني كه دركشورهاي داراي درآمدكم ومتوسط براي اچ
طرحي از .هزارنفرافزايش يابد300به يك ميليون و2003 هزارنفردرپايان 400ويروسي بودند از

WHOوUNICEF به  1999هزارنفردر 871كمك كردتعدادمرگ وميرناشي ازسرخك درجهان از
ميليون 3/1تعداد  2004 -2005درطولWHO. درصد ـ كاهش يابد 48ـ  2004هزارنفر در 454
هزارنفردربرابرپشه ناقل ماالريا تهيه وتوزيع كرد؛  500ميليون و2براي محافظت از) پشه بند(توري
  .ها ميليون توري ديگر به وسيله شركا وكشورهاي ديگرتهيه وتوزيع شد وده

سازمان جهاني بهداشت با همكاري شركاي خود در زمينه . يعامل محرك تحقيقات بهداشت
تحقيقات بهداشتي درباره شرايط و نيازهاي كنوني، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه اطالعات 

هاي دور افتاده  هاي واگيردار در جنگل اين فعاليت ها از تحقيقات مربوط به بيماري. كند آوري مي جمع
دررمينه بيماري WHOبرنامه تحقيقات.شود فت تحقيقات ژنتيك را شامل مياستوايي تا نظارت بر پيشر

هاي استوايي برمقاومت انگل ماالريادربرابررايج ترين داروهاي مصرفي وفراهم كردن امكان تهيه 
اين تحقيقات همچنين . داروها وروش هاي درماني بيماري هاي عفوني استوايي متمركز بوده است

هاي پيشگيرانه  گير بهبود يابد و برنامه هاي همه المللي بر بيماري لي و بينكند تا نظارت م كمك مي
  .هاي جديد و در حال ظهور تدوين شود براي بيماري

داروهاي «كند و مفهوم  معيارهايي درباره مواد زيستي و دارويي تعيين ميWHO .تعيين معيار
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  . جود آورده استرا به عنوان عنصر اساسي مراقبت بهداشتي اوليه به و» ضروري

خطر و موثر با كمترين  كند تا از عرضه عادالنه داروهاي بي سازمان جهاني بهداشت با كشورها همكاري مي
از چند صد دارو و » فهرست مدل«به اين منظور  WHO. هزينه ممكن و موثرترين كاربرد اطمينان حاصل كند

درصد همه مشكالت بهداشتي ضروري به  80از واكسن تهيه كرده كه براي كمك به پيشگيري يا درمان بيش 
اين فهرست هر دو سال . اند كشور اين فهرست را با ساز و كارهاي خود تطبيق داده 160نزديك به . آيد شمار مي

سازي همكاري  سازمان جهاني بهداشت همچنين با كشورهاي عضو، جامعه مدني و صنعت دارو. به روز مي شود
جديد براي مشكالت مهم بهداشتي در كشورهاي فقير و داراي درآمد متوسط بسازند كند تا داروهاي ضروري  مي

  . و به توليد داروهاي ضروري تاييد شده موجود ادامه دهند
المللي سازمان ملل، بر گردآوري جهاني اطالعات  از طريق امكانات بينسازمان جهاني بهداشت 

ها تهيه، و براي مواد  درباره بهداشت و بيماري هاي مسري نظارت، آمار قابل مقايسه درباره بيماري
اين سازمان . كند المللي تعيين مي غذايي سالم، همچنين محصوالت زيستي و دارويي معيارهاي بين

دهد، و رهنمودهاي  ها ارائه مي ه زاي آاليند مانند از خطرهاي مواد سرطان  هاي بي همچنين ارزيابي
  . ايدز به اجرا در آورده است/جهاني اچ آي وي پذيرفته شده همگاني را براي كنترل

  
  اسكان بشر

 2005 ميليون نفر جمعيت داشت اما در 10نيويورك تنها شهر بزرگ جهان بود كه بيش از  1950 در
در سال . شهر در كشورهاي در حال توسعه بود 15رسيد كه  20به » كالن شهرهايي«تعداد چنين 

ميليون  500ميليارد و  6از  ميامروز بيش ازني. شين بوددرصد جمعيت جهان شهرن 30فقط  1950
در كشورهاي در . كنند ها زندگي مي نفرجمعيت آن در شهرها و نزديك به يك ميليارد نفر در زاغه

  . ها هستند درصد جمعيت شهري ساكن زاغه 42حال توسعه نزديك به 
ركز اسكان بشر سازمان ملل كه پيشتر به م - (UN-HABITAT)متحد ملل بشرسازمان اسكان برنامه
. www.unhabitat.org ملل متحد براي رسيدگي به اين موضوع است نظام اصلي كارگزاري -  بود معروف

زيست  به اين كارگزاري ماموريت داده است از شهرهاي پايدار از نظر اجتماعي و محيط ميمجمع عمو
طرح و برنامه فني  95گزاري به اين منظور اين كار. منظور تامين سر پناه كافي براي همه حمايت كند به
  . ميليون دالر بود 3/166آن  2006 -  2007بودجه . يافته، دارد كمترتوسعه كشور،بيشتردركشورهاي 60در

،  درباره دستور كار Habitat II )1996 استانبول(در دومين كنفرانس اسكان بشر سازمان ملل 
هاي تامين سر پناه كافي  ها خود را به اجراي هدف دولتاسكان يعني برنامه اقدام جهاني كه در آن، 

هاي انساني  گاه برنامه سكونت. براي همه و توسعه پايدار شهري متعهد كردند، توافق حاصل شد
اي،  المللي، منطقه سازمان ملل نقطه مركزي اجراي اين دستور كار است كه اجراي آن را در سطوح بين

  . كند ها و شرايط جهاني نظارت مي ملي و محلي ارزيابي و بر گرايش
تالش جهاني درباره اداره : كند هاي انساني دو تالش عمده جهاني را رهبري مي گاه برنامه سكونت

  : شهرها و تالش جهاني براي اسكان امن
هاي  در بسياري از شهرها اداره ضعيف امور و سياست .تالش جهاني درباره اداره شهرها •

زيست،  فقر روزافزون، رشد اقتصادي كم و محروميت اجتماعي منجر شده  طنامناسب به زوال محي



يعني واكنش كافي و  - هدف اين تالش افزايش توانايي محلي براي اداره مطلوب امور شهرها . است
و پاسخگو، و كار كردن در  ميهاي محلي منتخب مرد موثر به مسائل و مشكالت شهري، با دولت

  .تمشاركت با جامعه مدني اس
گاه امن را براي برنامه پايدار تامين سر  اين برنامه تامين سكونت .تالش جهاني براي اسكان امن • 

اين برنامه طراحي شده تا پيشگام برنامه . داند پناه ضروري و براي حمايت از حقوق مسكن حياتي مي
است موفق تامين گاه باشد و از حقوق و منافع فقيران و از حقوق و نقش زنان درسي تامين سكونت

  .سرپناه حمايت كند
هاي ويژه تمركز و به اجراي  اي از مسائل و طرح هاي گوناگون بر مجموعه اين كارگزاري به روش

 اتحاد شهرهاها به نام  كند و همراه با بانك جهاني ابتكاري را براي بهبود شرايط زاغه آنها كمك مي
سازي زمين در دوره پس از  يگر به مديريت و بازهاي د ابتكار www.citiesalliance.org شروع كرد

مناقشه در كشورهاي نابود شده بر اثر جنگ يا سوانح طبيعي رسيدگي كرده به حصول اطمينان از اين 
هاي توسعه و مديريت شهري گنجانده  امرپرداخته اند كه حقوق زنان و مسائل جنسيتي در سياست

و  ميشهري، و ارائه خدمات عمو - هاي روستايي  ونداين كارگزاري همچنين به استحكام پي. شوند
  . كند توسعه زيربنايي كمك مي

  : هاي آن شامل موارد زير است برنامه
هاي دولتي، مسئوالن  اي جهاني از كارگزاري شبكه - ها و رهبري محلي  بهترين شيوه برنامه •

ها براي بهبود محيط  يوههاي جامعه مدني به تعيين، شناسايي و معرفي بهترين ش محلي و سازمان
سازي اختصاص  هاي آموخته شده براي توسعه سياسي و ظرفيت زيست زنده و به كار بستن درس

  . داده شده است
براي كمك به  OHCHRو  UN-HABITATبرنامه حقوق مسكن ـ ابتكاري مشترك از   •

براي  HABITATكشورها و ساير عوامل ذينفع به منظور اجراي تعهدات خود در دستور كار 
اي است كه  حصول اطمينان از تحقق كامل و تدريجي حق برخورداري از مسكن مناسب به گونه

  .بيني شده است المللي پيش در مصوبات بين
آوري اطالعات مفيد براي ترسيم سريع شرايط بخش شهري به منظور كاهش فقر  جمع  •

ها،  مركز بر مديريت شهر، زاغهشهري ـ ارزيابي سريع از شرايط شهرنشيني در يك شهر، با ت
ايدز، محيط زيست شهري، توسعه اقتصادي محلي، خدمات اساسي / وي  آي جنسيت و اچ

هاي كاهش فقر شهري در سطوح  هدف اين مطالعات تدوين سياست. شهري، و ميراث فرهنگي
  .اي است محلي، ملي و منطقه

هاي انساني و برنامه محيط زيست  اهگ ابتكار مشترك برنامه سكونت - برنامه شهرهاي پايدار  •
ريزي و مديريت امور مربوط به  هاي مشاركتي، در برنامه سازمان ملل ، كه با استفاده از شيوه

محلي كردن «اين برنامه، همراه با برنامه مشابه آن يعني . كند سازي مي زيست شهري ظرفيت محيط
  .شود را ميشهر دنيا اج 30در حال حاضر در بيش از » 21دستور كار 

اجالس سران «ـ از برنامه اقدام جهاني براي توسعه پايدار مصوب  21محلي كردن دستور كار   •
هاي انساني آن در سطح  گاه ، با عمل به قسمت مربوط به سكونت)21دستور كار ( 1992 »زمين
  .كند هاي مشترك در شهرهاي منتخب متوسط، حمايت مي وترغيب ابتكارها و فعاليت محلي
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كوشد از  مي به درخواست شهرداران آفريقايي آغاز شد، 1996در تر ـ كه برنامه شهرهاي امن• 

تدوين راهكارهايي در سطح شهرها حمايت كند تا به درستي به جرايم و خشونت رسيدگي و در 
  .نهايت از آنها جلوگيري شود

هاي  و كارگزاري UN-HABITAT ،UNDPبرنامه مديريت شهري ـ تالشي مشترك از •
شهر را  140موسسه شريك و پشتيبان، كه  40اين شبكه متشكل از بيش از. پيشتيباني خارجي

ها در  كند كه شهرها و شهرك كشور تحت پوشش دارد، براي تقويت كمكي فعاليت مي 58در
  .كنند كشورهاي در حال توسعه به رشد اقتصادي، توسعه اجتماعي و كاهش فقر مي

تي فاضالب ـ براي بهبود دسترسي به آب سالم و كمك به تامين برنامه آب و دفع بهداش  •
اين . گيري تاثير آن ها شهرنشين كم درآمد، و اندازه امكانات دفع بهداشتي فضوالت براي ميليون

كاهش دادن نسبت افراد فاقد دسترسي مداوم به «هاي توسعه هزاره در زمينه  برنامه از هدف آرمان
درباره توسعه پايدار  2002 ، و هدف اجالس جهاني سران»2015 تاآب آشاميدني سالم به نصف 

به نصف رساندن نسبت كساني كه به امكانات بهداشتي اساسي دفع فاضالب دسترسي «: يعني
  .كند حمايت مي» 2015 ندارند تا

  
  آموزش و پرورش

افزايش هاي آن  درآموزش و پرورش حاصل شده كه از نشانه ميهاي عظي هاي اخيرپيشرفت درسال
ميليون كودك ازآموزش ابتدايي  77با وجود اين حدود. قابل توجه تعداد كودكان درمدارس است

روندبه دليل فقريا فشارهاي خانوادگي واجتماعي  محروم هستندوبسياري از آنان كه به مدرسه مي
سال، ميليون بزرگ781هاي فراوان درزمينه سوادآموزي  باوجودتالش.شوند مجبوربه ترك تحصيل مي

كوشد توجه  مي) 2003 -  2012(دهه سوادآموزي سازمان ملل . سوادند هنوزبي دوسوم آنان زن، 
  . بيشتري را به اين موضوع حياتي جلب كند

هاي اجتماعي بهتر را نشان  تحقيقات، رابطه نزديك بين دسترسي به آموزش و پرورش و شاخص
زن تحصيل كرده سالمتر خواهد بود، . زنان دارد تحصيل علم تاثير فراواني در بهبود زندگي. داده است

ميزان مرگ و مير . هاي بيشتري براي افزايش درآمد خانواده خواهد داشت فرزندان كمتر و فرصت
به اين دليل دختران و زنان . فرزندان او نيز كمتر خواهد بود و تغذيه و بهداشت بهتري خواهند داشت

  . هاي سازمان ملل هستند ي از كارگزاريهاي آموزش و پرورش بسيار محور برنامه
هاي آموزش و   اي ازبرنامه هاي نظام ملل متحد،درتامين بودجه وتوسعه مجموعه بسياري ازبخش

اي سنتي،تاآموزش فني براي  ها شامل تحصيالت پايه اين برنامه. پرورش وكارآموزي شركت دارند
ها  خدمات كشاورزي و بهداشتي،تاتالش هايي مانند مديريت عمومي، توسعه منابع انساني درحوزه

ايدز به مردم، عدم استفاده ازمواد /براي افزايش آگاهي عمومي، آموزش مسائل مربوط به اچ آي وي
درصد  20بيش ازيونيسف براي نمونه،.مخدر،حقوق بشر،تنظيم خانواده،ومسائل بسيارديگراست

  . دهد وجه ويژه به دختران، اختصاص ميهاي برنامه ساالنه خودرا به آموزش وپرورش، با ت پرداخت 
وفرهنگي ملل متحد  ميسازمان آموزشي، علآموزش وپرورش   كارگزاري اصلي درحوزه

كند كه همه كودكان به  اين سازمان به اتفاق ساير شركا براي تضمين اين امر كار مي. است )يونسكو(



  .به آنان به خوبي آموزش دهندداشته باشند كه   مدارس مناسب بروند و آموزگاران تعليم ديده
درمجمع جهاني آموزش وپرورش در داكار، 2000يونسكو بر مبناي چارچوبي براي اقدام كه در

  گزاري ترين تالش بين كار كشوررسيد، درحال ارائه بلندپروازانه 160سنگال به تصويب بيش از 
رورش ابتدايي كيفي همگاني سازمان ملل به دبيرخانه است كه تاكنون براي دستيابي به آموزش و پ

  . رهبران كشورها در اعالميه هزاره بارديگراين هدف راتاييد كردند. ،انجام شده است2015تا
هايي مانند كودكان كارگر و كودكان گرفتار  ها، با تاكيد ويژه بر دختران و گروه در آن مجمع، دولت

موسسات و . حقق سازنددر جنگ، متعهد شدند تا آموزش و پرورش مطلوب را براي همه م
كشورهاي كمك كننده متعهد شدند مردم هيچ كشوري به علت فقدان منابع مالي از آموزش و پرورش 

ترين و از نظر آماري فراگيرترين ارزيابي  مجمع فوق از نتايج بزرگترين، جامع. اي محروم نشوند پايه
و شش » ش و پرورش براي همهارزيابي آموز«كنفرانس دو ساله : آموزش و پرورش در تاريخ يعني

  . اي استفاده كرد كنفرانس سطح باالي منطقه
سطوح؛ تامين نيازهاي  ميتامين دسترسي به امكانات آموزشي براي همه،درتما:بخش آموزشي يونسكوبر

هاي كاري براي نيرو هاي كار؛موفقيت ازطريق  نشين، آموزش معلمان؛ايجادقابليت هاي حاشيه ويژه جمعيت
آوري براي ارتقاي  العمر؛واستفاده ازفن ومادام  ميهابراي آموزش وكارآموزي غيررس ين فرصتآموزش؛تضم

  .هاي آموزشي تمركز مي كند ياددادن ويادگرفتن،وگسترش فرصت
؛دهه سوادآموزي سازمان ملل، 2000يونسكواين اقدامات رادرچارچوب مبنابراي اقدام داكار

وابتكارجهاني درزمينه 2005ـ2014ارسازمان ملل،؛ دهه آموزش براي توسعه پايد2003ـ 2012
هاي توسعه هزاره نيز تالش  اين نهاد براي تحقق آرمان. آورد ايدزبه عمل مي/وي آي آموزش و اچ

ها  و نا برابري: پسران ودختران دوره ابتدايي راكامل كنند ميحصول اطمينان ازاين كه تما: كند مي
  .حذف شود 2015سطوح تا مي،ودرتما2005درآموزش ابتدايي ومتوسطه، ترجيحاً تا

المللي  اي بين مدارس متحد يونسكو شركت دارند كه شبكه  كشور در طرح 170مدرسه در  7700بيش از 
اي جهاني را ميسر  ها و وسايل تقويت نقش آموزش و پرورش در ياد گرفتن زندگي با هم در جامعه است كه راه

كشور، بيشتر متشكل از آموزگاران و  90ن يونسكو در بيش از باشگاه، مركز وانجم3700حدود. سازد مي
  . هاي آموزشي و فرهنگي را به عهده دارند از فعاليت  آموزان، انجام طيفي گسترده دانش

  
  تحقيقات و آموزش

هاي تخصصي سازمان ملل انجام  فعاليت دانشگاهي به شكل تحقيق و آموزش به وسيله تعدادي ازنهاد 
هدف از اين كار افزايش درك مسائل جهاني كه با آنها مواجه هستيم، و تقويت منابع انساني . شود مي

   .تر توسعه اقتصادي و اجتماعي و حفظ صلح و امنيت است هاي فني مورد نياز براي جنبه
سازي، به  اين است كه از طريق پژوهش و ظرفيت (UNU)دانشگاه سازمان ملل متحدماموريت 

ها براي حل مسائل مبرم جهاني مورد توجه سازمان ملل، كشورهاي عضو و مردم جهان كمك  تالش
ه المللي از دانشمندان، پلي بين سازمان ملل و جامع اي بين دانشگاه سازمان ملل به عنوان جامعه. كند

ها، به ويژه  المللي يعني گروه متفكران و مشاوران براي نظام ملل متحد؛ سازنده ظرفيت دانشگاهي بين
با بيش . UNU. در كشورهاي در حال توسعه ا؛ ومحلي براي گفتگو و انديشه هاي خالقانه جديداست

  . نهاد سازمان ملل وصدها موسسه پژوهشي درجهان همكاري دارد 40از 
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تمركز . هي اين نهاد رسيدگي به مسائل ويژه مورد توجه سازمان ملل استفعاليت دانشگا

صلح و امنيت؛ حكومت مطلوب؛ توسعه اقتصادي و : شود موضوعي كنوني آن پنج حوزه راشامل مي
هاي  فعاليت. وپايداري  زيست و قابليت تداوم آوري و اجتماع؛ و محيط اجتماعي؛ علوم، فن

هاي واقع در  و، و از طريق مراكز پژوهش و آموزش و برنامهدانشگاهي در مركز آن در توكي
  : اين مراكز عبارتند از. شود هاي گوناگون دنيا انجام مي قسمت

ايتاكا، نيويورك،وبوستون، براي توسعه انساني و اجتماعي،  UNU برنامه مواد غذايي و تغذيه •
  . اد غذايي و تغذيه متمركز استسازي در زمينه مو بر ظرفيت - ) 1975(ماساچوست، اياالت متحده 

 - ) 1979(ريكياويك، ايسلند، برنامه آموزش مربوط به حرارت زمين دانشگاه سازمان ملل،  •
  . تحقيقات، اكتشاف و توسعه مربوط به حرارت زمين

، هلسينكي، فنالند )UNU-WIDER(براي تحقيقات توسعه اقتصادي  UNUموسسه جهاني  •
  . جتماعيتوسعه اقتصادي وا - )1985(
 - ) 1988(كاراكاس، ونزوئال  آوري زيستي در آمريكاي التين و كارائيب، براي فن UNU برنامه •

  . آوري زيستي وجامعه فن
•  UNU آوري ـ مركز پژوهش وآموزش اقتصادي و اجتماعي ماستريخت در زمينه نوآوري وفن ، 

  .اي جديده آوري تاثير اجتماعي و اقتصادي فن - ) 1990(ماستريخت، هلند 
  . مديريت منابع طبيعي - ) 1990(اكرا، غنا براي منابع طبيعي در آفريقا،  UNUموسسه  •
هاي  آوري فن - ) 1992(ماكائو، چين افزار،  آوري نرم المللي دانشگاه سازمان ملل براي فن موسسه بين •

  . افزار براي توسعه نرم
  . بازسازي اقتصادي براي توسعه پايدار - ) 1995(يوكوهاما، ژاپن  ،UNU موسسه مطالعات پيشرفته •
  . توسعه رهبري - ) 1995(امان، اردن ،  UNU المللي رهبري دانشگاه بين •
 - )1996(هميلتون، اونتاريو، كانادا زيست و بهداشت،  درباره آب، محيط UNU المللي شبكه بين •

  UNUبحران جهاني آب  
تحقيقات و توسعه  - ) 1998(ريكياويك، ايسلند  ل،برنامه آموزشي شيالت و ماهيگيري سازمان مل •

  . شيالت و ماهيگيري
توسعه شبكه  - ) 2001(بروژ، بلژيك اي،  درباره مطالعات تطبيقي همگرايي منطقه UNU برنامه •

  . جهاني درباره اين مطالعات همگرايي
  .يست و بشرز امنيت محيط  - ) 2003(بن، آلمان، و بشر، زيست محيط براي امنيت UNU موسسه •
  .جهاني بهداشت مسائلـ )2007(جهاني،كوآالالمپور،مالزي بهداشت برايUNUالمللي بين موسسه •

  (UNITAR)موسسه آموزش و تحقيقات سازمان ملل متحد
كند اين  مي  براي افزايش كارآيي و تاثير سازمان ملل از طريق آموزش وپژوهش مناسب فعاليت

المللي چند جانبه  ظرفيت وتوانايي درزمينه ديپلماسي وهمكاري بينهاي آموزشي وايجاد  موسسه برنامه
  هاي ملي كه در مسائل بين المللي فعاليت هاي پذيرفته شده در سازمان ملل، و مقام براي ديپلمات

هاي آموزشي متنوعي نيز در حوزه هاي توسعه اجتماعي و  برنامه UNITAR. دارند، برگزارمي كند
  . دهد امنيت  تشكيل مياقتصادي و حفظ صلح و 



UNITAR  دوره بورسيه ، سمينار ودوره فشرده آموزشي مختلف براي 300هر سال بيش از
هاي  هزار كارآموز دوره 30دهد همچنين براي حدود  كننده ترتيب مي هزار شركت 10بيش از 

مل ايجاد هاي آموزشي، شا و روش ميهاي عل اين نهاد درباره نظام. گذارد آموزشي الكترونيكي مي
. آورد ظرفيت، يادگيري الكترونيكي و كارآموزي بزرگساالن تحقيق و پژوهش به عمل مي

هاي آموزش  هاي آموزش يادگيري از راه دور، كتاب همچنين مطالب آموزشي ـ از جمله مجموعه
به طوركامل  UNITARتا امروز. كند افزاري و تصويري توليد مي هاي آموزشي نرم عملي، مجموعه

   ww.unitar.org. شود هاي داوطلبانه حمايت مي ل مساعدتازمح
هاي مربوط به  ماموريت دارد به تقويت ظرفيت )UNSSC(كالج كاركنان نظام ملل متحد 

اين نهاد براي تقويت همكاري در . توسعه مديريت و رهبري دركل نظام ملل متحد كمك كند
كند؛  دهد و آنها را هماهنگ مي و ارائه مي هاي آموزشي بين سازماني توليد نظام ملل متحد برنامه

افزايد؛ همكاري بين نظام ملل متحد و كشورهاي عضو،  به تاثير و كارآيي عملياتي در كل نظام مي
NGO كند  كند؛ و فرهنگ مديريت را در كل نظام ايجاد و حفظ مي ها و جامعه مدني را بيشتر مي

ارائه خدمات آموزشي و كارآموزي به نظام ملل اين كالج عالوه بر . بخشد و به آن انسجام مي
متحد، سه برنامه اصلي دارد كه بر مديريت و رهبري، صلح و امنيت، و همكاري توسعه متمركز 

هاي توسعه هزاره و دستور كار اصالحات كنوني  ها با حمايت از آرمان اين فعاليت ميتما. است
تاسيس شد و نهادي متمايز در داخل نظام  2002 سال اين كالج در ژانويه. سازمان هماهنگ است

  ).نگاه كنيد www.unssc.orgبه . (ملل متحد است
درتحقيقات چند ) UNRISD(موسسه تحقيقات سازمان ملل متحد براي توسعه اجتماعي 

هاي اين موسسه  تالش.كند اي درباره ابعاداجتماعي مسائل مربوط به توسعه معاصرفعاليت مي رشته
هرانساني حق برخورداري اززندگي شرافتمندانه رادارد، : شود اصلي انجام مي  تحت تاثيردوارزش

كنند كه بر زندگي آنان تاثير  هايي شركت  وهمه افراد بايد بتوانند با شرايطمساوي در تصميم گيري
ها،  اي جهاني از پژوهشگران و موسسات، به دولت اين موسسه از طريق همكاري شبكه. گذارد مي

هاي جامعه مدني و متخصصان درك بهتري از چگونگي تاثير  اي توسعه، سازمانه كارگزاري
كند در  دهد و تالش مي هاي متفاوت اجتماعي، ارائه مي ها و فرآيندهاي توسعه بر گروه سياستگذاري

. كند ها كمك  ها درباره سياستگذاري داخل و خارج از نظام ملل متحد گفتگو را ترغيب و به بحث
ژوهش آن در طول دهه نخست قرن بيست و يكم شامل توسعه و سياستگذاري هاي پ موضوع

هاي اجتماعي؛  اجتماعي؛ بازارها، كسب و كار و نظارت؛ جنسيت و توسعه؛ جامعه مدني و جنبش
  .)www.unrisd.org. (ها، مناقشه و بهم پيوستگي است دموكراسي، حكومت و رفاه؛ و هويت

  جمعيت و توسعه
كند با وجود كاهش قابل توجه باروري كه در نتيجه افزايش استفاده از امكانات  مي سازمان ملل برآورد

يافته ودرحال توسعه حاصل شده، افزايش جمعيت جهان  پيشگيري ازبارداري دربيشتركشورها،اعم ازتوسعه
ان رودجمعيت جه بااين نسبت،به فرض ادامه كاهش باروري، انتظارمي.درصددرسال ادامه دارد 14/1درحدود

رشدسريع .برسد 2050 ميليون نفردرپايان200ميليارد و 9، به 2007 ميليون نفر در ژوئيه 700ميليارد و 6از 
سازمان . كند ها درجهت توسعه راخنثي مي آورد وتالش جمعيت برمنابع ومحيط زيست كره زمين به شدت فشارمي

اي بر پيشبرد حقوق و  هاي ويژه ه، تاكيدهاي بسياري به رابطه بين جمعيت و توسعه رسيدگي كرد ملل به شيوه
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  . آيد، به عمل آورده است موقعيت زنان، كه به عنوان كليد پيشرفت اجتماعي و اقتصادي به شمار مي

رود  براي مثال انتظارمي. آورند به عالوه،الگوهادرحال تغييرندونيازهاي جديد به وجود مي
برسد كه  2050ميلياردنفردر2به نزديك 2007ميليون نفردر 705تر، از ساله ومسن60تعداد اشخاص

براي نخستين  2008در. براي نخستين باردرتاريخ تعداد اشخاص مسن ازكودكان بيشترخواهد شد
كنند كه بيش از دو برابر تعداد شهرنشينان ساكن  از مردم جهان در شهرها زندگي مي ميبار ني

  .به يك برسد 10به  2019تا  رود اين نسبت انتظار مي. مناطق كمتر توسعه يافته است
هاي عملياتي در  ها درواكنش به گرايش هاي جمعيت مشغول فعاليت سازمان ملل در طول دهه

اند تا  هاي گوناگون اين سازمان با هم كار كرده بخش. بسياري از كشورهاي در حال توسعه بوده است
عمل آورند و اطالعات قابل اعتماد منتشر هايي به  بيني دفاتر آمار ملي ايجاد كنند، آمارگيري كنند، پيش

هاي قابل اعتماد آن  بيني و روش شناسانه سازمان ملل، به ويژه برآوردها و پيش ميهاي ك فعاليت. سازند
هاي  اين امر باعث افزايشي قابل توجه در ظرفيت. درباره اندازه و تغيير جمعيت، پيشگامانه بوده است

ريزي توسعه، و اتخاذ  در برنامه جمعيتي هاي سياست لفيق و همگراييريزي از پيش، ت ملي براي برنامه
  . هاي درست اقتصادي و اجتماعي شده است تصميم

كشور عضو، مسئول مطالعه درباره تغييرات جمعيتي و  47متشكل از كميسيون جمعيت وتوسعه،
تصادي و اجتماعي تاثير آنها بر شرايط اقتصادي و اجتماعي و ارائه نظرهاي مشورتي به شوراي اق

المللي جمعيت و  رسيدگي به اجراي برنامه اقدام كنفرانس بين   مسئوليت اصلي اين كميسيون. است
  . است 1994توسعه 

اداره امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل به عنوان دبيرخانه اين كميسيون بخش جمعيت 
باره جمعيت و توسعه به جامعه در ميطرفانه عل كند و همچنين اطالعات به روز و بي خدمت مي

هاي جمعيت و  بيني اين بخش مطالعاتي درباره سطوح، گرايشات، برآوردها و پيش. دهد المللي مي بين
بخش جمعيت، . آورد هاي جمعيتي و رابطه بين جمعيت و توسعه به عمل مي همچنين درباره سياست

، كه »زيست و توسعه جمعيت، منابع، محيطهاي  بانك داده« دارد، از جمله ميهاي اطالعاتي مه پايگاه
هايي درباره طيفي از مسائل از جمله  دهد و گزارش در اختيار عموم قرار مي CDروي 

  .كند را منتشر مي»ها درباره جمعيت سياستگذاري«و » اندازهاي جمعيت جهان چشم«
ت براي تسهيل كند كه از كاربرد اينترن را هماهنگ مي شبكه اطالعات جمعيتاين بخش همچنين 

  www.unpopulation.org. كند استفاده جهاني از اطالعات مربوط به جمعيت حمايت مي
هاي عملياتي نظام ملل متحد را در اين زمينه رهبري  كه فعاليت UNFPA صندوق جمعيت ملل متحد

ي مسائل كند برا كند، به كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال انتقال كمك مي مي
كند خدمات مربوط به بهداشت باروري و  اين صندوق به كشورها كمك مي. حل پيدا كنند  جمعيتي خود راه

هاي جمعيتي  تنظيم خانواده را بر مبناي انتخاب فردي بهبود بخشند و در حمايت از توسعه پايدار، سياست
كند با  ها كمك مي رويج و به دولتصندوق همچنين افزايش آگاهي درباره مسائل جمعيت را ت. تنظيم كنند
  www.unfpa.org   . هاي مناسب با نيازهاي هر كشور برخورد كنند آنها با شيوه

ازحق هرزن، مرد وكودك براي برخورداري «،اين نهاد UNFPAبراساس شرح وظايف
هاي جمعيتي  ازكشورها دراستفاده ازدادهUNFPA . كند هاي برابردفاع مي اززندگي سالم وبافرصت



ها به منظوركاهش فقر و حصول اطمينان از اين كه هر  ريزي ها وبرنامه  براي سياستگذاري
ايدز باشد، و با هر دختر و زن با / وي آي حاملگي آگاهانه، هر زايمان سالم، هرجوان مصون از اچ

صلي آن در اجراي اين وظايف، مانند نقش ا» .كند منزلت و احترام رفتار شود، حمايت مي
ها،  هاي جمعيتي است كه به وسيله دولت ها و برنامه سازماني براي تامين اعتبار جهت طرح

  .شود ها انجام مي NGOهاي سازمان ملل و  كارگزاري
  : هاي آن عبارتند از هاي اصلي برنامه زمينه

كه به مردم كمك  ده و بهداشت جنسيتي،بهداشت باروري ، از جمله بارداري ايمن، تنظيم خانوا  •
ريزي آينده خود برخوردار  كند تعداد دلخواه فرزندان خود را داشته و از آزادي بيشتري براي برنامه مي

كند، و به رشد كندتر و  ايدز حمايت مي/ دهد، از مبارزه با اچ آي وي ها را نجات مي باشند، زندگي
  . كند تر جمعيت كمك مي متعادل
كند مسائل جمعيت را در سياستگذاري  كه به كشورها كمك ميردهاي جمعيت و توسعه، راهب •

هايي براي بهبود كيفيت زندگي مردم خود طراحي كنند، و ظرفيت و توانايي خود را  ادغام كنند، برنامه
  . هاي جمعيت بهبود بخشند براي تهيه برنامه

هد با منزلت، ورها ازفقروتنگدستي و د حمايت از برابري جنسيتي، كه به زنان اجازه مي  •
ترس زندگي كنند؛ وتوانمندسازي آنان براي ايفاي نقشي حياتي درپيشبردتوسعه و كاهش 

  .فقردرجوامع وكشورهاي خود
هايي براي جلوگيري از  نوجوانان نيزبا برنامهبهداشت باروري  صندوق جمعيت به نيازهاي 

هاي  ايدز، و ساير عفونت/ ل، پيشگيري ازاچ آي ويبارداري نوجوانان، پيشگيري و درمان فيستو
آميزشي، كاهش توسل به سقط جنين، و بهبود دسترسي به اطالعات و خدمات مربوط به بهداشت 

  .كند باروري رسيدگي مي
توانايي والدين براي انتخاب تعداد فرزندان خود و تعيين فاصله بين تولد آنان جزيي حياتي از 

هايي كه  در حالي كه تعداد زوج. المللي است قوق بشر بنيادي پذيرفته شده بينبهداشت باروري و از ح
هاي اخير به شدت افزايش يافته، هنوز دست كم  كنند در سال هاي تنظيم خانواده استفاده مي از برنامه

  . هاي تنظيم خانواده دسترسي ندارند ميليون زوج در جهان به مجموعه كامل شيوه 350
تر، خدمات ارزان تر، و مشاوره  ميليون زن ديگر، اگر از اطالعات دقيق 134دهند  ميها نشان  بررسي

كردند، از  ها و جوامع از آنان بيشتر حمايت مي مناسب برخوردار بودند، و اگر همسران ، اعضاي خانواده
ها،   صندوق جمعيت با دولت. كردند هاي مدرن تنظيم خانواده استفاده مي يكي از شيوه

  . كند نيازهاي مردم در زمينه تنظيم خانواده همكاري مي تامين براي غيردولتي هاي سازمان و وصيخص بخش
UNFPA  المللي  كنفرانس بين«سازمان اصلي ملل متحد براي پيشبرد برنامه اقدام مصوب

، همچنين تجربه ICPDهاي  اين نهاد براي اجراي هدف. است) ICPD( 1994 »جمعيت و توسعه
هاي  مينه بهداشت باروري و مسائل جمعيت به نهادهاي جهاني كه براي تحقق آرمانخود را در ز

  . دهد كنند، ارائه مي توسعه هزاره همكاري مي
  

  برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان
هاي سازمان ملل امري محوري و  حمايت از برابري بين زنان و مردان و توانمندسازي زنان در فعاليت
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اي حياتي  ي جنسيتي نه فقط به خودي خود يك آرمان است بلكه به عنوان وسيلهبرابر. اساسي است

هاي توسعه هزاره نيز به رسميت شناخته شده  هاي توسعه ، از جمله آرمان براي دستيابي به ساير آرمان
كن كردن فقر و گرسنگي، دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني و بهداشت براي همه،  ريشه. است

ها و  مند به نيازها، اولويت نيازمند توجه نظام ميايدز وتسهيل توسعه پايدار، تما/وي آي اچ مبارزه، با
كني  كند و براي ريشه سازمان ملل فعاالنه از حقوق زنان حمايت مي. هاي زنان و مردان است مساعدت 

ن همچنين سازما. كند بالي خشونت عليه زنان،ازجمله درمناقشات مسلحانه وقاچاق آنان فعاليت مي
هاي كمك توسعه  معيارهاوضوابطي وضع،وازپيگيري واجراي آنهادرسطح ملي،ازجمله ازطريق فعاليت

  ) www.un.org/womenwatch. (كند خود پشتيباني مي
زير نظرشوراي اقتصادي واجتماعي، برپيشرفت درجهت برابري ، كميسيون موقعيت زنان

 پكن،(چهارمين كنفرانس جهاني درباره زنان  جنسيتي در جهان با بررسي اجراي برنامه اقدام
اين كميسيون براي اقدام بيشتر جهت حمايت از حقوق زنان، و رسيدگي . كند ، نظارت مي) 1995

 45هاي مهم اين كميسيون  مساعدت. دهد هايي مي ها توصيه به تبعيض و نابرابري در همه زمينه
زي و پيگيري چهار كنفرانس جهاني درباره سا سال فعاليت شامل آماده 60نفري در مدت بيش از 

كنوانسيون مربوط به زنان، از جمله كنفرانس پكن، و تدوين معاهده مربوط به حقوق بشر زنان ـ 
  . ـ است اشكال تبعيض عليه زنان ميحذف تما

بر تبعيت از كنوانسيون مربوط به حذف همه ) CEDAW( كميته حذف تبعيض عليه زنان
نفري با كشورهاي طرف درباره اجراي  23اين كميته : كند ان نظارت مياشكال تبعيض عليه زن

كنند، گفتگوهاي سازنده  هايي كه خود تسليم مي اين كنوانسيون از سوي آنها، بر مبناي گزارش
هاي آن به درك بهتر حقوق زنان، و ابزارهاي تضمين برخورداري از آن  توصيه. دهد انجام مي

  .ن مساعدت كرده استحقوق و حذف تبعيض عليه زنا
هاي كميسيون مربوط به  ، در اداره امور اقتصادي و اجتماعي، از تالشبخش پيشبرد زنان

براي پيشبرد دستور كار سياستگذاري  ميوضعيت زنان، شوراي اقتصادي و اجتماعي و مجمع عمو
هاي  حوزه ميهاي جنسيتي در تما جنسيتي و تقويت ادغام و همگرايي ديدگاه منظوربرابري به جهاني

  .كند فعاليت سازمان ملل پشتيباني مي
خانم مشاور نقش . دهد به دبيركل مشاوره مي مشاور ويژه در مسائل جنسيتي و پيشبرد زنان

  كند و در كننده را در سازمان ملل در مسائل مربوط به برابري جنسيتي ايفا مي رهبري و هماهنگ
  هاي جهاني درباره زنان كنفرانس

 سال(، و پكن )1985 سال(نايروبي ) 1980 سال(، كپنهاگ )1975 سال(سازمان ملل در مكزيكوسيتي  هاي كنفرانس
هاي ملي زنان درك، تعهد و اقدامات مربوط به برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان  با اتكا بر توانايي جنبش) 1995

  .اند را در جهان همگرا و هماهنگ كرده
به  رسيدگي رابراي پكن اقدام وبرنامه اعالميه دولت 189نمايندگان )1995پكن،( زنان رهدربا جهاني كنفرانس درچهارمين

  .تبعيض و نابرابري و تضمين توانمندسازي زنان درهمه گستره هاي زندگي عمومي وخصوصي تصويب كردند 
  : عامل مهم نگراني را مشخص كرد 12برنامه اقدام پكن 

   فشار مداوم و فزاينده فقر بر زنان؛ •
  هاي آموزشي و ناكافي بودن آنها؛  دسترسي نابرابر به فرصت •
  ها درموقعيت بهداشتي، خدمات ناكافي مراقبت بهداشتي، ودسترسي نابرابر به خدمات بهداشتي؛  نابرابري •



  خشونت عليه زنان؛  •
  عوارض مناقشات بر زنان؛  •
  اقتصادي، و در فرآيند توليد؛  هاي نابرابري در مشاركت زنان در تعيين ساختارها و سياست •
  گيري؛  نابرابري در تقسيم قدرت و تصميم •
  عدم وجود ساز و كارهاي كافي براي حمايت از پيشرفت زنان؛  •
  اندوفقدان تعهد نسبت به آنها؛  المللي پذيرفته شده عدم آگاهي ازحقوق بشرزنان كه درسطح ملي وبين •
  اي آگاه كردن مردم از مساعدت زنان به جامعه؛ هاي همگاني بر عدم بسيج كافي رسانه •
  عدم تاييد و حمايت كافي از مساعدت زنان به مديريت منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست؛  •
  . كودكان دختر •

، پنج سال فعاليت اعالميه و برنامه اقدام پكن را 2000وسومين اجالس ويژه خود در  در بيست ميمجمع عمو
ا تعهداتي را كه در پكن داده بودند، تائيد كردند و انجام اقدامات ديگري، مانند تقويت قوانين كشوره. بررسي كرد

تر چنين  كن كردن هر چه سريع هايي براي ريشه هاي خانوادگي، و وضع قوانين و سياست اشكال خشونت ميعليه تما
ايي براي تضمين آموزش ابتدايي اجباري ه هدف. اجباري و ختنه دختران و زنان را وعده دادند  هايي و ازدواج روش

هاي  رايگان براي دختران و پسران، و بهبود بهداشت زنان از طريق دسترسي گسترده به مراقبت بهداشتي و برنامه
سال گذشته پرداخت كه در جريان  10هاي  كميسيون موقعيت زنان به بررسي فعاليت 2005 در. پيشگيري تعيين شد

ه و برنامه اقدام پكن را تاييد و تعهد كردند اقدامات خود را براي رسيدگي به شكاف بين آن كشورهاي عضو اعالمي
  .هاي جهاني و اجراي آنها در سطح ملي شدت بخشند سياستگذاري

،همچنين براي بهتر كردن ملل  سازمان فعاليت هاي زمينه ادغام وهمگرايي جنسيتي درهمه حوزه
در مسائل جنسيتي مشورت  50/50له دستيابي به تعادل موقعيت زنان در داخل سازمان ـ از جم

خانم مشاور در سطح عالي نهادهاي بين دولتي و كارشناسي از . آورد دهد و حمايت به عمل مي مي
مشاور ويژه . آورد جمله در شوراي امنيت، براي مسائل زنان، صلح و امنيت حمايت به عمل مي

ه زنان و برابري جنسيتي را برعهده دارد، كه از شبكه بين كارگزاري مربوط ب  همچنين رياست
  . هاي نظام ملل متحد تشكيل شده است بخش ميمشاوران و نمايندگاني از تما

هاي خود به مسائل  ها و برنامه همه نهادهاي خانواده سازمان ملل، عالوه بر دبيرخانه، در سياست
اي يونيسف براي كودكان، اهميت ه زنان در فعاليت. كنند مربوط به زنان و جنسيت رسيدگي مي

بيشترماموريت صندوق جمعيت سازمان ملل برمحورحقوق باروري وبهداشت زنان .دارند اساسي
هايي  كار وديگران برنامه المللي بين غذا،سازمان جهاني برنامه متحد،يونسكو، ملل توسعه برنامه.استوار است

تي دارندودرعين حال ديدگاه هاي جنسيتي به ويژه برمحورحقوق زنان و پشتيباني ازبرابري جنسي
: عالوه براين، دونهاد ديگر تمركز اختصاصي برمسائل زنان دارند.رادركل كارخود همگرا مي كنند

  . المللي تحقيقات و آموزش براي پيشرفت زنان زنان و موسسه بين براي متحد صندوق توسعه ملل
ها و راهبردهاي مبتكرانه براي  امهبه برن (UNIFEM)ملل متحد براي زنان   صندوق توسعه

فعاليت اين نهاد با قرار : دهد  تقويت توانمند سازي زنان و برابري جنسيتي كمك مالي و فني مي
تقويت . هاي خود ، برچهار حوزه راهبردي متمركز است دادن پيشبرد زنان در مركز همه تالش

زنان ؛ متوقف و معكوس كردن حقوق و امنيت اقتصادي زنان ؛ پايان دادن به خشونت عليه 
ايدز بين زنان ودختران؛ و دستيابي به برابري جنسيتي درحكومت دموكراتيك / وي آي گسترش اچ

  www.unifem.org. هاي صلح وجنگ درزمان
  (UN-INSTRAW)المللي تحقيقات وآموزش سازمان ملل براي پيشرفت زنان موسسه بين

ها،جامعه مدني، بخش  المللي، دانشگاه هاي بين با همكاري كشورهاي عضو سازمان ملل، سازمان 
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هاي آن  پژوهش. دهد هاي جنسيتي انجام مي هاي اقدام محوربا نگرش خصوصي و سايرين، پژوهش

هاي عوامل ذينفع اصلي براي  ازتوانمندسازي زنان ودستيابي به برابري جنسيتي، با تقويت ظرفيت
. كند هاي آنها حمايت مي ها و طرح ها، برنامه هاي جنسيتي در سياستگذاري مگرايي و ادغام نگرشه
)www.un-instraw.org .(  

  حمايت از حقوق كودكان
ها ميليون كودك ديگر به دليل  ميرند، و ده تا ده ميليون كودك هر سال پيش از پنج سالگي مي

علت مرگ بسياري از . شوند يا ذهني معلول مي مياظ جسبقا و شكوفايي از لح  محروميت از امكانات
هاي قابل پيشگيري يا به سهولت قابل درمان است و ديگران بر  بيماري - ميليون6بيش از - اين كودكان

اين تلفات در مجموع زياني شديد براي . ميرند اثر عوارض مهلك فقر، جهل، تبعيض و خشونت مي
  . آيد به شمار ميها و جهان  ها، جوامع، ملت خانواده

. كنند عالوه بركودكان، جوانان نيز با نيروهايي مواجه هستند كه زندگي و رفاه ايشان را تهديد مي
شان از جمله حق آموزش و پرورش، مشاركت و حفاظت  شوند زيرا غالبا حقوق پذيرتر مي  آنان آسيب

  . شود از آزار و صدمات از آنان دريغ مي
، براي حمايت ازحقوق كودكان براي بقا، )UNICEFيونيسف(صندوق كودكان ملل متحد 
كنوانسيون حقوق كودكان و كنوانسيون كندوطرفداراجراي كامل  محافظت وتوسعه آنان اقدام مي

ها، سازمان هاي بين  يونيسف بامشاركت دولت. استهاي تبعيض عليه زنان  شكل ميحذف تما
، آموزش و پرورش، برابري وحفاظت از المللي،جامعه مدني وجوانان براي پيشرفت بهداشت

 كم و  ادامه قابل هاي برنامه براجراي كشوروسرزمين191خوددر هاي فعاليت ودر كند مي تالش كودكان همه
  www.unicef.org .بگيرند عهده به فعال نقشي شوند مي تشويق جوامع ها درآن كه دارد تاكيد اي هزينه  

هاي كنوني يونيسف بقاوتوسعه كودك، آموزش كيفي همه كودكان وتامين  محيطي  اولويت
كشي، جنگ  ايدز، خشونت، بدرفتاري، بهره/حمايتي براي كودكاني است كه تحت تاثيراچ آي وي

دنيايي مناسب «هاي  هاي توسعه هزاره و هدف ها با آرمان  اين هدف. وبالياي طبيعي قرار دارند
  . درباره كودكان هماهنگ است ميمجمع عمو 2002و سند نهايي اجالس ويژه » كودكان
  

  كودكان دنيايي مناسب
المللي درباره كودكان در بيش از يك دهه، يعني  در مهم ترين كنفرانس بين 2002ماه  مه 10تا   8نفر از  7000بيش از 

ها از زمان اجالس  اين اجالس براي بررسي پيشرفت .سازمان ملل درباره كودكان، شركت كردند مياجالس ويژه مجمع عمو
اجالس ويژه . و تاكيد دوباره بر تعهدات جهاني نسبت به حقوق كودكان تشكيل شد 1990جهاني سران براي كودكان در 

رويدادي بزرگ بود يعني نخستين اجالس كه به طور انحصاري به كودكان اختصاص داده شده و براي نخستين بار آنان را 
  . شركت داده بود ميعنوان نمايندگان رس به

. كشور بود 180به وسيله حدود » دنيايي مناسب كودكان«: سند نهايي آن با عنوان مياوج كار اجالس ويژه تصويب رس
هدف و منظور ويژه براي دهه بعد با تمركز بر چهار اولويت اصلي  21دستور كار جديد براي وبا كودكان جهان، متشكل از

كشي  ايت از زندگي سا لم؛ تامين آموزش و پرورش كيفي براي همه؛ حفاظت از كودكان در برابر بدرفتاري، بهرهحم: شامل
  .و خشونت؛ و مبارزه با اچ آي وي ايدز، بود

، و تحقق 1990اعالميه اين سند رهبران را به تكميل دستور كار تمام نشده اجالس جهاني سران براي كودكان سال  
ساختو بارديگرتعهد سران را به حمايت وپشتيباني ازحقوق همه  هاي اعالميه هزاره متعهد  به ويژه هدفهاي ديگر،  هدف



  . كند هاي اختياري آن، تاييد مي كودكان، پذيرفتن معيارهاي حقوقي تعيين شده دركنوانسيون حقوق كودكان و پروتكل
ترين شروع ممكن در زندگي براي كودكان؛ دسترسي به به: كند برنامه اقدام دستيابي به سه نتيجه ضروري را تعيين مي

فراوان براي كودكان و   آموزش و پرورش اساسي كيفي، از جمله آموزش ابتدايي رايگان و اجباري؛ و ايجاد فرصت
ها، حذف  اين سند شامل تقاضاهاي فراواني براي حمايت از خانواده. هاي فردي آنان نواجوانان به منظور پروردن توانايي

هاي  همچنين از دست اندركاران و شركاي گوناگوني دعوت مي كند در اين برنامه نقش. تبعيض و حل مشكل فقراست 
ها؛  هاي محلي؛ اعضاي پارلمان ها و ساير مراقبت كنندگان؛ دولت از خود كودكان؛ والدين، خانواده: اساسي ايفا كنند، از جمله

NGOs اي و  هاي منطقه هاي همگاني؛ سازمان رهنگي و بومي؛ رسانه؛ بخش خصوصي؛ رهبران مذهبي، معنوي، ف
  . كنند كه با كودكان كار مي ميالمللي، و مرد بين

المللي است و از ايجاد  ها خواهان بسيج منابع در سطوح ملي و بين اين طرح به منظور دستيابي به اين هدف
درصد توليد ناخالص ملي كشورهاي صنعتي  7/0هاي جهاني، ما نند اختصاص  هاي محلي، همچنين تحقق هدف مشاركت

يعني توافقي بين كشورهاي در حال توسعه و صنعتي  -  20/20كند واز ابتكار  ، حمايت مي ODAبه كمك توسعه رسمي
اي  به خدمات اجتماعي پايه ODAدرصد  20درصد بودجه كشورهاي در حال توسعه و  20خواهد  كند كه مي حمايت مي

  . اختصاص داده شود
هاي بهداشت كودك، ازپيش ازتولد تا نوجواني  صندوق كودكان ملل متحد درهمه مراحل وحوزه 

كوشد اطمينان يابد زنان حامله به مراقبت كافي در  اين صندوق مي. به طرزي گسترده شركت دارد
ار ها را براي اداره و مه هاي خانواده دوره حاملگي وهنگام زايمان دسترسي داشته باشند، توانايي

هاي كودكي در خانه تقويت كند، و رهنمودهايي براي دستيابي به بهترين مراقبت بهداشتي  بيماري
ايدز براي جوانان، با ارائه / يونيسف براي كاهش خطر اچ آي وي. ممكن به جوامع ارائه دهد

آورد  ميهاي ويژه به عمل  اين سازمان تالش. كند شود، فعاليت مي اطالعاتي كه باعث ايمني آنان مي
هاي مشابه سايرهمساالن  دهند ازمراقبت ايدزازدست مي/تاكودكاني كه والدين خودرابراثراچ آي وي

  . كند با شرافت واحترام زندگي كنند خود برخوردارشوند و به زنان وكودكان مبتال به ايدز كمك مي
ها تا  سازي، از خريد و توزيع واكسن يونيسف همچنين در سراسر جهان در فرآيند مصون

ها  ترين بيماري ميليون كودك اينك عليه شايع 100بيش از . كوبي امن شركت دارد تلقيح و مايه
 .دهد هزارنفر را نجات مي500ميليون و2اي است كه هر سال زندگي   اند و اين برنامه مصون شده
از ميليون مرگ  2به تنهايي از بيش از  2003 شود واكسيناسيون انجام شده در برآورد مي

جلوگيري  Bهزار مرگ ديگر مربوط به هپاتيت  600هاي قابل پيشگيري با واكسن و  بيماري
  .گرفت كه آن سال واكسينه شدند در بزرگسالي گريبان كودكاني را مي صورت درغيراين كرد كه

يونيسف، در حمايت از ابتكارهاي گوناگون بسيار كه كودكان را از سن پيش از دبستان تا نوجواني 
كند، و برنامه  دهد، آموزگاران را بسيج، كودكان را ثبت نام، تجهيزات مدارس را آماده مي زش ميآمو

يونيسف اطمينان . كند دهد، گاهي نظام آموزشي را از پايه به باال بازسازي مي درسي را سازمان مي
ورزش و تفريح كند كودكان امكان بازي و يادگيري، حتي در زمان مناقشه داشته باشند زيرا  حاصل مي

كوشد اطمينان حاصل كند تولد هر  اين سازمان همچنين مي. نيز براي پيشرفت كودك بسيار مهم است
يونيسف تغذيه مناسب مادران . كودك ثبت گردد تا به مراقبت بهداشتي و آموزش دسترسي داشته باشد

ات آب و دفع بهداشتي اين سازمان وضع تاسيس. كند مادر تشويق مي حامله و تغذيه كودك را با شير
  . بخشد ها و مراكز مراقبت از كودكان بهبود مي فاضالب را در كودكستان

هاي حمايتي براي جوانان كمك و با وضع قوانين، ممنوعيت كار كودكان  يونيسف به ايجاد محيط
سي هاي جن  كشي از كودكان براي هدف كوشد به بهره كند و مي را تشويق، ختنه دختران را محكوم مي
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هاي زميني طراحي و به  هايي براي افزايش آگاهي درباره مين يونيسف برنامه. و اقتصادي خاتمه دهد

كند و به عالوه به پيوند دوباره والدين و فرزنداني كه بر اثر جنگ  ترخيص كودكان سرباز كمك مي
. گيرندكند كودكان يتيم تحت حمايت و مراقبت قرار  اند كمك و اطمينان حاصل مي جدا شده

دهند تا  بس مي بود كه در جريان آنها نيروهاي خصم آتش» روزهاي آرامش«يونيسف مبتكر انديشه 
  . تمام كودكان واكسينه شوند

  همگرايي اجتماعي
(www.un.org/esa/socdev) 

جوانان، سالخوردگان، : سازمان ملل چند گروه اجتماعي را شايسته توجه ويژه تشخيص داده است
كه مجمع عمومي، شوراي اقتصادي و اجتماعي و كميسيون  ميهاي بو ها و جمعيت يتمعلوالن، اقل

ها در اداره امور  هاي ويژه براي اين گروه برنامه. كنند توسعه اجتماعي به مسائل آنان رسيدگي مي
  . شود اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل انجام مي

پذير موثر بوده، به تنظيم ضوابط و  سيبهاي آ سازمان ملل در تعيين و دفاع از حقوق بشر گروه
كوشد مسائل آنها   ها كمك كرده و مي المللي و پيشنهادهايي براي اقدام درباره اين گروه معيارهاي بين

هاي ويژه به منظور  ها و دهه آوري اطالعات، و همچنين از طريق اعالم سال را، از طريق تحقيق و گرد
  . المللي، برجسته كند  افزايش آگاهي و تشويق اقدام بين

  
  ها خانواده

ها واحدهاي  خانواده. شناسد سازمان ملل خانواده را به عنوان واحد اساسي اجتماع به رسميت مي
مثال كوچكتر (ها در ساختار آنها  سال گذشته در نتيجه دگرگوني 50اصلي اجتماع هستند كه در طول 

، گرايشات ) ايش نسبت جدايي، و تك والدي شدندار شدن، افز ها، تاخير ازدواج و بچه شدن خانواده
ايدز وعوارض جهاني سازي تا حد زيادي /پيري جمعيت، شيوع اچ آي وي  جهاني در مهاجرت، پديده

ها براي انجام وظايفي  هاي خانواده اين نيروهاي پوياي اجتماعي تاثيري آشكار برتوانايي . اند ه تغيير كرد
  . اند تر داشته اقبت از اعضاي جوانتر و مسنمانند اجتماعي شدن كودكان و مر

منابع و : خانواده«المللي خانواده با موضوع  به عنوان سال بين 1994 با اعالم ميمجمع عمو
المللي درباره توسعه تاكيد  وگوي بين برطرح موضوع خانواده درگفت» ها دردنيايي متغيير مسئوليت

هايي ويژه امورخانواده  لي درباره خانواده تنظيم، وزارتخانههاي اقدام م ها  برنامه درنتيجه ، دولت.كرد
المللي درباره  كنفرانسي بين ميمجمع عمو. تاسيس، وقوانيني براي حمايت از خانواده وضع كردند

  .دهمين سالگرد اين سال بين المللي راگرامي داشت2004تشكيل داد ودر 1994هانيزدر خانواده
. دهند  ميهارانهادهاي بسياري درداخل نظام ملل متحدانجام  هاي ويژه به سودخانواده فعاليت

مه هر سال در جهان به منظور  15ها در  المللي خانواده ساالنه روز بين  سازمان ملل همچنين از برگزاري
  كند افزايش آگاهي ازمسائل مربوط به خانواده و تشويق به انجام اقدام مناسب حمايت مي

  جوانان
(www.un.org/youth) 

سال ـ تصويب كرده ودبيرخانه  24و15 چندقطعنامه وطرح ويژه جوانان ـ بين ميمجمع عمو
رساني مربوطه، به منظور افزايش آگاهي جهاني از مسائل  هاي اطالع ها و طرح براجراي برنامه



  :جوانان و افزايش مشاركت جوانان در اجتماع نظارت كرده است
هاي صلح، احترام و تفاهم متقابل بين  يه ترويج آرمانبا تصويب اعالم 1965 در ميمجمع عمو •

  . بر اهميت نقش جوانان در دنياي امروز تاكيد كردمردم در ميان جوانان، 
المللي جوانان، رهنمودهايي را  به عنوان سال بين 1985 مجمع عمومي، دو دهه بعد، با اعالم •

سازمان ملل .ره اشتغال جوانان تصويب كردمدت دربا ريزي بيشتر،وبرنامه جهاني طوالني براي برنامه
  .هايي مربوط به جوانان تدوين كنند ها كمك كرده برنامه باحمايت از اجراي اين رهنمودها به دولت

المللي  وفراترــ راهكاري بين 2000برنامه اقدام جهاني براي جوانان تا1995سازمان ملل در •
نان دراجتماع تصويب كردو  براي مشاركت آ ها براي رسيدگي به مسائل جوانان وافزايش فرصت

خواهان تشكيل كنفرانس جهاني وزيران مسئول امور جوانان شد تا مرتبا تحت نظارت سازمان 
در ليسبون ، اعالميه ليسبون در باره جوانان را  1998نخستين اجالس آن در  . تشكيل شود

  .ني توصيه كردتصويب وانجام ابتكارهايي را در سطوح ملي ، منطقه اي و جها
داشته  ميالمللي جوانان گرا اوت هرسال به عنوان روز بين 12كرد اعالم ميعمو مجمع1999در •

برنامه اقدام «شودوتوصيه كردبراي حمايت ازاين روز به عنوان راهي براي ترويج بهترآگاهي از
  .م شوددراين زمينه انجا ميهايي براي افزايش اطالعات عمو فعاليت» جهاني براي جوانان

مي خود در جلسات مجمع عمو ميهاي رس ها نمايندگاني از جوانان را مرتباً در هيات دولت   •
  .هاي سازمان شركت دهند و ساير اجالس 

سازي را بر جوانان، با توجه  مجامع گوناگون سازمان همچنين تاثير اجتماعي و اقتصادي جهاني •
  .كنند ويژه بر عوارض سياستگذاري آن، بررسي 

هايي تدوين  برنامه«ها در اعالميه هزاره خود در اجالس هزاره تصميم گرفتند  سران كشورها يا دولت
  و اجرا كنند كه به جوانان همه جا فرصتي واقعي براي يافتن كار شرافتمندانه و مولد اعطا كنند

بانك و  ILOشبكه ا شتغال جوانان دبير كل، به عنوان ابتكار مشترك سازمان ملل،  2001 در
  www.ilo.org/yenجهاني ايجاد شد تا تعهدات اجالس سران را عملي كند
  سالخوردگان

(www.un.org/esa/socdev/ageing) 
فردوغيرقابل برگشت ازتغييرات جمعيتي قراردارد كه  جهان درميانه فرآيندي ازنظرتاريخي منحصربه

تر،بيشتردر نتيجه  ومسن  لهسا60رودنسبت افراد انتظارمي.باعث پيري جمعيت درهمه جاخواهدشد
 2دوبرابرشودوتعدادآنان بابيش ازسه برابرافزايش به 2050و2007هاي باروري،بين كاهش نسبت
ساله يا بيشتر سريع تر از هرگروه  80در بيشتر كشورها، تعداد جمعيت . برسد 2050 ميليارد نفر در

 94چهار برابر شود و از  هاي آينده سني ديگري در حال افزايش است و احتمال دارد در سال
  .برسد 2050ميليون در  394به  2007 ميليون در

اما مناطق . اند اروپا و آمريكاي شمالي هم اكنون درفرآيند پيري جمعيت به خوبي پيش رفته
كنند ـ نسبتي كه  درصد همه اشخاص مسن امروز در آنها زندگي مي 64كمتر توسعه يافته، كه 

تر سود  توانند از نيروي كار بزرگ و جوان باشد ـ مي 2050درصد در  80رود نزديك به  انتظار مي
اوليه با توقف رشد نسبت حمايت به تدريج از بين » سود«حتي در آن كشورها كه اين . ببرند
تر ثروت  رود، ادامه پيري جمعيت ممكن است، در شرايطي كه مردم، با انتظار زندگي طوالني مي
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  .ثانويه به بار آورد» سود«في خود را پس از بازنشستگي تامين كنند، اندوزند تا نيازهاي مصر مي

اي رسيده است كه ضرورت همگرايي فرآيند در حال ظهور پيري  جامعه جهاني به مرحله
تر و  طوالني» دوره زندگي«هايي براي  جهاني را در چارچوپ گسترده تر توسعه، و تدوين سياست

كننده در  در پرتو ابتكارهاي اخير جهاني و اصول هدايت. ديدگاهي فراگيرتر به رسميت بشناسد
هاي مهم سازمان ملل، به اشخاص مسن به عنوان مساعدت كنندگان به  حال پديد از كنفرانس

هاي آنان براي اقدام در جهت بهبود زندگي خود و جوامع  شود كه توانايي توسعه نگريسته مي
  .سطوح گنجانده شود ميها در تما يريز ها و برنامه ايشان بايد در سياستگذاري

  :جهاني، ابتكارهايي انجام داده است سالخوردگي هاي ها و فرصت درواكنش به چالش سازمان ملل
، برنامه اقدام بين المللي وين درباره )1982وين، (نخستين مجمع جهاني درباره سالخوردگي  •

درآمد و اشتغال، بهداشت و تغذيه،  هايي مانند امنيت سالخوردگي را تصويب كردكه اقدام در بخش
اين برنامه به سالخوردگان به عنوان يك . مسكن، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعي را پيشنهاد كرد

  .نگرد فراوان و در مواقعي، نيازهاي ويژه به مراقبت بهداشتي، مي هاي توانايي متنوع با و فعال جمعيت گروه
وضعيت  به مربوط همگاني ،معيارهاي ميعمو مجمع1991 صوبمسالخوردگان، براي ملل سازمان اصول •

استقالل، مشاركت، مراقبت، احساس رضايت از زندگي، : سالخوردگان را در پنج حوزه زير اعالم كرد
  .و حيثيت و منزلت

المللي درباره  يعني دهمين سالگرد تصويب برنامه اقدام، كنفرانس بين 1992در  ميمجمع عمو •
مسير اصلي براي اقدام بيشتر درباره اعالميه سالخوردگي، كيل داد و با تصويب سالخوردگي را تش

  .المللي سالخوردگان اعالم كرد را به عنوان سال بين 1999سالخوردگي را تعيين، و 
 64نمايندگان . المللي فوق تشكيل جلسه داد براي پيگيري سال بين 1999 در ميمجمع عمو •

  .به شدت حمايت كردند» اي براي همه سنين به سمت جامعه«: كشورازهدف هاي سال وموضوع آن
المللي  درمادريد تشكيل شد تا سياست بين 2002دومين مجمع جهاني درباره سالخوردگي در •

المللي مادريد  اين مجمع برنامه اقدام بين. درباره سالخوردگي براي قرن بيست و يكم را طراحي كند
كه كشورهاي عضو بر اساس آن متعهد به اقدام در سه حوزه درباره سالخوردگي را تصويب كرد 

سالخوردگان و توسعه؛ ادامه سالمت و رفاه در سالخوردگي؛ و حصول اطمينان از وجود :شدند اولويت
  . هاي زيست حمايتي و توانمند ساز محيط
  

 مسائل بوميان
(www.un.org/esa/socdev/unpfii) 

كنندكه غالباباتبعيض ومحروميت  كشورزندگي مي70رحدودد ميميليون نفرازمردمان بو370بيش از
سواد و محروم  كه بيشترشان فقير، بي ميمردمان بو. اند مندازقدرت اقتصادي وسياسي مواجه نظام

هاي آبا و اجدادي خود  شوند، از زمين هاي زيست محيطي آواره مي ها و فاجعه هستند براثر جنگ
آنان همچنين  .زم براي بقاي فيزيكي و فرهنگي محروم هستندشوند، و از منابع ال رانده مي بيرون

  .شاهدفروش علم و دانش سنتي خود بدون مشاركت و رضايت خود هستند
تشكيل داد  2000شوراي اقتصادي و اجتماعي در ژوئيه   درباره مسائل بوميان ، كه ميمجمع دائ

پرورش، محيط زيست، بهداشت  به مسائل مربوط به توسعه اقتصادي و اجتماعي، فرهنگ، آموزش و



اين مجمع نظر مشورتي و پيشنهادهاي كارشناسي به شورا، و . رسيدگي مي كند و حقوق بشر بوميان
ها  هاي سازمان ملل ارائه مي دهد و مي كوشد آگاهي ها، و كارگزاري ها، صندوق از طريق آن، به برنامه

در  ميهاي مربوط به مسائل بو ماهنگي فعاليتنسبت به مسائل بوميان را باال ببرد، از يكپارچگي و ه
  .داخل نظام ملل متحد حمايت، و اطالعاتي درباره اين مسائل تهيه و منتشر كند

هاي  هايي ارائه دهد كه از زيان هايي هد فمند به منظور ايجاد سياست توصيه كوشد مي مجمع اين
ق همچنين در حال بررسي مجمع فو. وارده به بوميان بكاهد و نتايج محسوس به بار آورد

هاي توسعه هزاره مسائل بوميان را  هايي است كه شايد با استفاده از آنها بتوان با تحقق آرمان روش
پيگيري كرد، مخصوصا باتوجه به اين واقعيت كه در بسياري از كشورها توجه به جوامع بوميان 

  .كمك خواهد كرد 2015مستقيما به تحقق هدف كاهش فقر شديد تا 
رابه عنوان دومين دهه بين المللي مردم بومي جهان 2005  - 2015الوه براين مجمع عمومي  ع

  :اعالم كردكه هدف هاي اصلي آن عبارتند از
در طراحي، اجرا و ارزيابي قوانين،  ميحمايت از عدم تبعيض و شركت دادن مردمان بو •

  ها؛ ها و طرح ها، منابع، برنامه سياست
ها  زمين زندگي،  ر شيوه ب  كه  هايي گيري تصميم  در  بوميان موثر و  كامل  مشاركت از  حمايت •

  گذارد؛  آنان تاثير مي ديگرزندگي ،ياهرجنبه جمعي دسته فرهنگي،حقوق سنتي،يكپارچگي هاي  وسرزمين 
برابري، از جمله احترام براي تنوع فرهنگي   هاي توسعه كه از انديشه ارزيابي مجدد سياست •

  منحرف شده باشد؛  ميمردمان بوو زباني 
هاي هدفمند براي توسعه مردمان بومي، از  ها و بودجه ها، برنامه ها، طرح انتخاب سياست •

  جمله مبناهايي ملموس، با تاكيد ويژه بر زنان، كودكان و جوانان بومي؛ و
  سطوح در اجراي  ميايجاد ساز و كارهاي قوي نظارتي و ارتقاي پاسخگويي در تما •
  .وبهبود زندگي آنان بومي ازمردمان محافظت براي عملياتي و سياستگذاري حقوقي، هاي رچوبچا

با تصويب اعالميه  سازمان ملل در باره حقوق مردمان   2007سپتامبر  13مجمع عمومي در
بومي ، حقوق انفرادي وجمعي مرد مان بومي را، ازجمله حقوق آنان نسبت به فرهنگ ، هويت، 

اين اعالميه بر حقوق مردمان بومي درمورد حفظ و . ، بهداشت و آموزش تعيين كردزبان ، اشتغال
تقويت نهادها ، وفرهنگ ها و سنت هاي خاص آنان  وبه پيگيري توسعه وپيشرفت خود مطابق 

اعالميه تبعيض عليه آنان را ممنوع مي كند واز . با آمال ونيازهاي خاص ايشان تا كيد مي كند
رايشان  در همه مسائل مربوط به خود ، همچنين حق آنان براي  متمايز مشاركت كامل و موث

  .ماندن و پيگيري توسعه اجتماعي و اقتصادي بر اساس معيارهاي خود حمايت به عمل مي آورد
  

  يتمعلولاشخاص داراي  
(www.un.org/esa/socdev/enable) 

 هاي تبعيض، شكل. شوند مي غالبا از جريان اصلي جامعه كنار گذاشته اشخاص داراي معلوليت
هاي آموزشي، تا جدا سازي و انزوا به دليل تحميل موانع   گوناگوني دارد از محروم شدن از فرصت

هاي بالقوه فراوان معلوالن  شود زيرا محروميت از قدرت جامعه نيز دچار زيان مي. فيزيكي و اجتماعي
و مفاهيم معلوليت شامل تغييرات در   ها در برداشت دگرگوني. شود باعث فقير شدن نوع بشر مي



١٩۵  
  . ها و درك بيشتر در تمام سطوح جامعه است ارزش

سازمان ملل از آغاز فعاليت خود كوشيده موقعيت معلوالن را  ارتقا دهد و زندگي آنان را بهبود 
عالقه سازمان براي تامين رفاه و حقوق چنين افرادي ريشه در اصول اوليه آن دارد كه بر . بخشد

  . ها استوار است هاي بنيادي و برابري همه انسان وق بشر، آزاديحق
 در ميمجمع عمو. المللي يافت تر بين مقبوليت گسترده 1970مفهوم حقوق بشر معلوالن در دهه 

اعالميه مربوط به حقوق  1975و در اعالميه مربوط به حقوق افراد عقب افتاده ذهني  1971 سال
سال . ارها براي رفتار برابر و دسترسي برابر به خدمات را تعيين كردرا تصويب كرد كه معيمعلوالن 

مبنايي سياسي براي  برنامه اقدام جهاني مربوط به معلوالن،به تصويب ) 1981(المللي معلوالن  بين
مقررات ، به تصويب )1983- 1992(دهه معلوالن سازمان ملل . حمايت از حقوق معلوالن، منجر شد

  . منتهي گرديد ها براي معلوالن برابر سازي فرصت استاندارد به منظور
  .المللي معلوالن اعالم كرد ، سوم دسامبر را به عنوان روز بين1992 در ميمجمع عمو
كنوانسيون حقوق معلوالن و پروتكل اختياري آن را پس از  2006دسامبر 13در ميمجمع عمو

اين . براي امضاء گشود 2007 مارس 30سال مذاكره در كميته ويژه خود تصويب ودر 5
دارد  كنوانسيون، سندي در زمينه حقوق بشر با بعدي علني و آشكارازتوسعه اجتماعي، مقررمي

كنوانسيون . هاي بنيادي درموردهمه معلوالن به اجرا درآيند هاي حقوق بشرو آزادي  مقوله ميتما
  .رسميت يافت 2008 ماه مه 3فوق در 

احترام براي منزلت ذاتي و استقالل فردي؛ : استوار استاين كنوانسيون برمبناي اصول زير 
ها و  عدم تبعيض؛ مشاركت كامل و موثر و گنجاندن و جذب در اجتماع؛ احترام به تفاوت

هاي برابر؛ قابليت دسترسي؛ برابري  پذيرفتن معلوالن به عنوان بخشي از تنوع انساني؛ فرصت
  .كودكان معلول و حق آنان براي حفظ هويت خودهاي تكاملي  مردان و زنان؛ احترام به توانايي
ها بايد  اند، كه حفاظت هايي متمركز است كه حقوق نقض شده كنوانسيون به ويژه برزمينه

هايي الزم است تا چنين اشخاصي را قادر سازند حقوق خود را اعمال  تقويت شوند، و تعديل
هاي خود،  ملي در داخل دولت سازد با تشكيل مراكز كنوانسيون كشورها را موظف مي. كنند

همچنين به عنوان سازوكارهاي مستقل نظارتي ــ معموال به شكل يك نهاد مستقل حقوق بشر ــ 
  .براجراي آن نظارت كنند

هاي  به عنوان شخصيتعضو كارشناس كه  18متشكل از كميته مربوط به حقوق معلوالن، 
كشورهاي طرف براساس . د كردكنند، براجراي كنوانسيون نظارت خواه خدمت مي مستقل

صالحيت كميته را براي دريافت و بررسي مراسالت از افراد يا از  ،پروتكل اختياري كنوانسيون
كنند قربانيان نقض حقوق بشر از سوي آن  هاي افراد تحت قلمرو خود كه ادعا مي جانب گروه

به چنين مكاتبات و شناسند؛ و مفاد مربوط  كشور طرف مفاد كنوانسيون هستند به رسميت مي
  )نگاه كنيد www.un.org/disabilities/conventionبه . (كنند مراسالتي را تنظيم مي

  
  جرم، مواد مخدر و تروريسم: جامعه غيرمدني

جرم سازمان يافته فراملي، قاچاق مواد مخدر و تروريسم، به نيروهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي 



خواري  روش هايي مانند رشوه. كشورها و مناطق را تغيير دهند  تتوانند سرنوش اند كه مي تبديل شده
، قاچاق انسان واستفاده از تروريسم براي »هاي جنايتكار چند مليتي«گسترده مسئوالن دولتي، رشد 

ارعاب جوامع كوچك و بزرگ و به منظور خرابكاري در توسعه اقتصادي، تهديدهايي است كه 
اين تهديدها نسبت به حكومت  به رسيدگي درحال ملل سازمان.كند اب ميالمللي را ايج همكاري موثر بين

  . مطلوب، برابري و عدالت اجتماعي براي همه شهروندان، و هماهنگ كردن واكنشي جهاني است
المللي براي  مستقردروين، تالش بين (UNODC)دفتر مقابله با مواد مخدروجرم سازمان ملل

المللي را، يعني آنچه  ، جرايم سازمان يافته وتروريسم بينمبارزه با قاچاق ومصرف مواد مخدر
دفتر ميداني ودفاتررابط 21كه-اين دفتر. كند ناميده شده، رهبري مي» غيرمدني«عناصرجامعه 
كند،وبرنامه  متشكل ازبرنامه جرم،كه به تروريسم وپيشگيري ازآن نيزرسيدگي مي -دارد درنيويورك

  . ww.unodc.org .موادمخدراست
  ترل مواد مخدركن

كنند  ميليون نفر در جهان حداقل يك بار در هرماه مواد مخدر غيرقانوني مصرف مي 110بيش از 
  .هستند» كننده مشكل آفرين مصرف«ميليون نفر معتاد يا  25و حدود 

ها وخرابي اوضاع  هاي درماني، فروپاشي خانواده اعتيادبه مواد مخدرعامل بيكاري، افزايش هزينه
ايدز وهپاتيت دربسياري از /اعتيادتزريقي به ويژه منجربه گسترش سريع اچ آي وي. شود جوامع مي

  . هاي جهان شده است بخش
ها را  هاي مواد مخدر دولت كارتل. بين اعتياد و افزايش جرم و خشونت ارتباط مستقيم وجود دارد

ين مناقشات مسلحانه بودجه بعضي از مرگبارتر. كنند تضعيف و كسب و كارهاي مشروع را فاسد مي
  . شود از درآمد مواد مخدر غيرقانوني تامين مي

هاي  قضاييه و برنامه  مبالغي هنگفت صرف تقويت نيروهاي پليس، قوه. آور است زيان مالي حيرت
خشونت : هاي اجتماعي به همين ترتيب تكاندهنده است هزينه. شود درمان و بازپروري مي

  . هاي تباه شده مخدر ، وحشت ، فساد شهري وزندگيهاي باندهاي مواد  خياباني،جنگ
 كميسيون مواد مخدر،. كند سازمان ملل در سطوح بسياري با مشكل جهاني مواد مخدر مبارزه مي

كميسيون كاركردي شوراي اقتصادي و اجتماعي، نهاد اصلي بين دولتي سياستگذاري و هماهنگي در 
كشور عضو، مشكل جهاني اعتياد  53كميسيون متشكل از  اين. المللي مواد مخدر است زمينه كنترل بين

اين . دهد المللي با مواد مخدر پيشنهاد مي و قاچاق مواد مخدر را بررسي و براي تقويت مبارزه بين
المللي با مواد مخدر، و تدابير مصوب  ها و اصول هدايت كننده مبارزه بين كميسيون بر اجراي معاهده

  www.unodc.org. كند نظارت ميدر اين زمينه  ميمجمع عمو
عضوي، مستقل وشبه قضايي است كه بر پيروي 13نهاديINCB موادمخدر كنترل المللي بين هيات

المللي مربوط به مبارزه با مواد مخدر نظارت و به آنها دراين تالش كمك  هاي بين ها از معاهده دولت
دردسترس باشد  ميي مقاصدپزشكي وعلكوشد اطمينان حاصل كند مواد مخدربرا اين هيات مي. كند مي

هاي تحقيقاتي به كشورهاي گرفتارموادمخدر  هيات.وازانحراف آنها به مجراهاي غيرقانوني جلوگيري كند
براي عوامل كنترل موادمخدر، به ويژه  آورد و فرستد وديدارهاي فني به عمل مي مي

  ).نگاه كنيد www.incb.orgبه .( ندك برگزار مي آموزشي هاي برنامه توسعه درحال ازكشورهاي كساني
ها بر  كند دولت از معاهدات، كه تحت نظارت سازمان ملل به تصويب رسيده، ايجاب مي اي مجموعه



١٩٧  
توليد و توزيع مواد مخدر و روانگردان كنترل داشته، با سوء استفاده از مواد مخدر و قاچاق آن 

  : اين معاهدات عبارتند از. المللي گزارش دهند اقدامات خود را به نهادهاي بين كنند و مبارزه
كوشد توليد، توزيع، تملك، استفاده و  ، كه مي)1961(كنوانسيون واحد درباره مواد مخدر  •

محدود كند، و كشورهاي طرف را متعهد  ميتجارت مواد مخدر را منحصرا به مقاصد پزشكي و عل
مربوط به اين  1972پروتكل . ه براي مواد خاص مانند هرويين انجام دهندسازد تدابيري ويژ

  . كند كنوانسيون برضرورت مداواوبازپروري معتادان موادمخدر تاكيد مي
. كند المللي كنترل براي مواد روانگردان ايجاد مي كه نظام بين) 1971(كنوانسيون مواد روانگردان  •

هايي را براي  دهد و كنترل رش طيف داروها واكنش نشان مياين كنوانسيون به تنوع بخشي و گست
  .دهد تعدادي از داروهاي غيرطبيعي ارائه مي

كه تدابيري فراگير عليه قاچاق ) 1988(كنوانسيون سازمان ملل عليه قاچاق مواد مخدر و روانگردان •
ي دو منظوره ارائه و انحراف مواد شيمياي) تطهير پول(شويي  مواد مخدر، از جمله مفادي عليه پول

المللي عليه قاچاق مواد مخدر، در مورد رديابي،  اين كنوانسيون به عنوان سند اصلي همكاري بين. دهد مي
مسدود كردن و ضبط درآمدها و اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر؛ استرداد قاچاقچيان مواد مخدر؛ و 

كشورهاي طرف .هاي الزم را كرده است نيبي هاي مربوط به تعقيب كيفري، پيش انتقال دعاوي و گزارش
  . كنندتقاضاي مواد مخدررا حذف يا كاهش دهند اين كنوانسيون تعهد مي

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، از طريق برنامه مقابله با مواد مخدر، رهبري همه 
گيري از تحوالتي كمك اين دفتر به جلو. هاي ضد مواد مخدر سازمان ملل را به عهده دارد فعاليت

ها براي ايجاد  تواند باعث افزايش توليد، قاچاق و مصرف مواد مخدر شود؛ به دولت كند كه مي مي
كند؛ براي كنترل و مبارزه با مواد مخدر كمك  هاي مبارزه با مواد مخدر كمك مي ساختارها و برنامه

مواد مخدر حمايت؛ و به عنوان مركز هاي مربوط به مبارزه با  دهد؛ از اجراي معاهده فني ارائه مي
  . كند جهاني اطالعات تخصصي و نگهداري اين اطالعات عمل مي

بامساله جهاني موادمخدرباعث همكاري آن باسازمان UNODCنگرش وبرخوردچندوجهي
هاي متكي بر جامعه براي پيشگيري، مداوا و  شود و شامل برنامه هاي غيردولتي وجامعه مدني مي 

مچنين فراهم كردن امكانات جديد اقتصادي براي اقتصادهايي است كه به كشت بازپروري، ه
هاي  آوري بهتر براي مهار قاچاق مواد مخدر، كارگزاري آموزش و فن. . اند غيرقانوني ترياك وابسته

هاي غيردولتي به آنها  سازد ودرعين حال ياري به كسب وكار و سازمان اجراي قانون را نيرومندتر مي
  : براي مثال. هايي براي كاهش تقاضاي مواد مخدر به وجود آورند كند برنامه كمك مي

كه درافغانستان، بوليوي، كلمبيا ، الئوس، برنامه جهاني نظارت بركشت محصوالت غير قانوني، •
اي، نظارت هوايي، و ارزيابي  هاي تشخيص و رديابي ماهواره مغرب ، ميانمار، و پرو اجرا شد، روش

كند تا كشورها را قادر سازد تصويري وسيع و همه جانبه از نواحي و روندهاي رشد  غام ميمحلي را اد
  . و پرورش غيرقانوني به دست آورند

آمار دقيق و جديد درباره مصرف  ،درزمينه سواستفاده ازمواد مخدر  برنامه ارزيابي جهاني •
وندهاي استفاده سوء از مواد مخدر چنين تصويري از ر. دهد غيرقانوني مواد مخدر در جهان ارائه مي

  . ها جهت پيشگيري، مداوا و بازپروري حياتي است براي يافتن بهترين برنامه



هاي مربوط به كنترل مواد مخدر با كمك به تدوين  براي اجراي معاهده مشاوره قضايي، برنامه  •
بازپرس، داديار،  قاضي، 2400بيش از  .كند قانون و آموزش مسئوالن قضايي با كشورها كار مي
   .اند كشور از اين برنامه سود برده 160مامور ارشد اجراي قانون و ساير ماموران كليدي از 

كه به رسيدگي به مساله جهاني مواد مخدر اختصاص  ميمجمع عمو 1998 در اجالس ويژه
ها به منظور  تها را كار آمدتر و فعالي ها متعهد شدند با يكديگرهمكاري كنند تا برنامه داشت، دولت

تالش براي كاهش : ها شامل اين فعاليت. مهار توليد و مصرف غيرقانوني اين مواد را تقويت نمايند
توان از آنها براي توليد مواد  هايي براي محدود كردن فراواني موادي كه مي تقاضاي مواد مخدر؛ برنامه

هاي  تر قاچاق مواد مخدر؛ و تالشمخدر سود برد؛ بهبود همكاري قضايي بين كشورها، براي كنترل به
  . بيشتر براي ريشه كن كردن كشت محصوالت مواد مخدر بود

  
  پيشگيري از جرم

كند  جرم ازنظردامنه، شدت وپيچيدگي درحال افزايش است، سالمت وامنيت مردم جهان را تهديد مي
رم فراملي را به هاي جديد ج جهاني شدن شكل. شود و سد راه توسعه اجتماعي واقتصادي كشورها مي

هاي خود را ازقاچاق اسلحه ومواد  سنديكاهاي جنايي چند مليتي، دامنه  فعاليت. وجود آورده است
قاچاقچيان ميليون ها مهاجر را هرسال به صورت غيرقانوني . اند شويي گسترش داده مخدر به پول

دركشوري   ال جذب سرمايهاحتم. يابند ميليارد دالردرآمد دست مي10جابه جا وازاين راه به بيش از
  .كند گرفتارفسادكمترازكشوري سالم است وچنين كشوري درنتيجه ازنظررشداقتصادي زيان مي

كشور عضو، از نهادهاي كارآمد  40متشكل ازكميسيون پيشگيري ازجرم وبسط عدالت كيفري، 
ط عدالت المللي در پيشگيري از جرم و بس هاي بين شوراي اقتصادي و اجتماعي است كه سياست

  . كند كيفري تدوين و فعاليت در اين زمينه را هماهنگ مي
UNODC هاي تعيين شده به وسيله اين  از طريق برنامه پيشگيري از جرم خود، ماموريت

كند و دفتر مسئول پيشگيري از جرم، بسط عدالت كيفري و اصالح قوانين جزايي  كميسيون را اجرا مي
با جرايم سازمان يافته فرامليتي، فساد، تروريسم و قاچاق به مبارزه  UNODCسازمان ملل است

ها استوار  المللي و ارائه كمك براي اين تالش ها توجه ويژه دارد و برنامه آن بر همكاري بين انسان
دهد و از مشاركت جامعه  ، فرهنگ مبتني بر درستي و احترام به قانون را پرورش مي UNODC. است

  . كند فساد حمايت مي مدني در مبارزه با جرم و
UNODC كنوانسيون المللي براي مبارزه با جرايم جهاني، از جمله  از تدوين اسناد حقوقي جديد بين

به اجرا در آمدند؛ و  2003و سه پروتكل آن، كه از سپتامبر سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي 
كوشد  كند و مي اجرايي شد، حمايت مي 2005 سال كه در دسامبر كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد،

  . كند مفاد آنها را به اجرا بگذارند ها كمك مي كشورها آنها را تصويب نمايند و به دولت
UNODC هاي  ها را براي مدرن كردن نظام دهد تا توانايي دولت همچنين همكاري فني ارائه مي

برنامه جهاني عليه فساد، برنامه ، اجراي  UNICRIبا  1999اين دفتر در . عدالت كيفري خود تقويت كند
و واحد  .ها، و مطالعات جهاني درباره جرايم سازمان يافته را آغاز كرد جهاني عليه قاچاق انسان

هاي موثر و  به كشورها براي برداشتن گام UNODCضدجرايم سازمان يافته و اجراي قانون 
  .كند مبارزه با جرايم سازمان يافته كمك مي با كنوانسيون ضدفساد سازمان ملل، در عملي،هماهنگ



١٩٩  
UNODC  از معيارها و ضوابط سازمان ملل در پيشگيري از جرم و بسط عدالت كيفري به عنوان

هاي عدالت كيفري انساني و موثر، يعني ساز و كارهاي اساسي براي مبارزه با جرايم ملي و  بنيادنظام
كشور از اين معيارها  100بيش از . آورد سهيالت به وجود ميآنها ت اجراي كندوبراي مي حمايت المللي بين

هاي در حال  اند اين دفترهمچنين، گرايش ها و قوانين ملي خود سود برده درتدوين و گسترش سياست
هاي  آورد، بررسي ها به وجود مي هاي داده كند، پايگاه ظهوردرجرمو بسط عدالت را تجزيه و تحليل مي

كشورها ارزيابي به عمل  ويژه كندوازنيازهاي مي آوري وپخش جمع اطالعاتيع، ومنتشرشده را توز جهاني
  . دهد انجام مي - براي مثال، درباره افزايش خطر تروريسم  - هشدارزود هنگام  درزمينه آوردواقداماتي مي

آغاز شد و در نخستين سال به كشورها درباره پيوستن به  2002 در برنامه جهاني عليه تروريسم
  .ند جهاني ضد تروريسم كمك فني حقوقي ارائه دادس 12

UNODCفعاليت هاي فني خود را درزمينه همكاري براي تقويت رژيم  2003 درژانويه
هاي جهاني  حقوقي عليه تروريسم گسترش داد، و به كشورها براي پيوستن به مصوبه

هاي  چنين كمك كشورهايي كه 2006و  2003 بين. هاي فني حقوقي ارائه داد ضدتروريسم كمك
، هشتاد و 2006ها را تصويب كردند و تا پايان  مورد از اين مصوبه 353فني دريافت كرده بودند، 

در حالي كه تعداد اين كشورها درژانويه . مصوبه نخست را تصويب كرده بودند 12پنج كشور هر 
يدنظر كشور مقررات و قوانين جديد يا تجد 35به عالوه حدود . ، بيست و شش بود2003
از اين گذشته، ظرفيت و . اي براي مبارزه با تروريسم در مراحل مختلف تصويب داشتند شده

 4600توانايي نظام عدالت كيفري ملي براي اجراي رژيم حقوقي عليه تروريسم از طريق آموزش 
  . كشور تقويت شده است 100تن ازمسئوالن عدالت كيفري حدود 

براي مقابله با تبهكاراني كه درآمدهاي حاصل از جرم را ، )رپولتطهي(شويي برنامه جهاني عليه پول
هاي تطهير شده در هر سال  پول. كند ها كمك مي كنند، به دولت المللي تطهير مي از طريق نظام مالي بين

هاي  اين برنامه با همكاري نزديك با سازمان. ميليارد تايك تريليون دالربرآورد مي شود 500بين 
ها، نهادهاي اجراي قانون و واحدهاي ضد اطالعات وپليس مالي،  شويي، به دولت پول المللي ضد بين
دهد و  هاي مالي و بانكي بهتر، نظر مشورتي مي دهد، درباره سياست شويي ارائه مي هاي ضد پول طرح

  . كند  به خدمات تحقيقات مالي ملي كمك مي
UNODC  اچاق انسان ابتكار جهاني براي مبارزه با ق 2007در ابتداي)UN.GIFT(،  را به

  ).www.ungift.org(منظور معرفي نقطه عطفي در جنبش جهاني عليه اين جرم آغاز كرد
، به  (UNICRI)اي سازمان ملل متحد در زمينه جرم و عدالت موسسه تحقيقات بين منطقه
فعاليت  UNODCكاري نزديك برنامه پيشگيري از جرم اي با هم عنوان نهاد پژوهشي بين منطقه

اين موسسه به منظور پيشگيري از جرم و رفتاربا خالفكاران تحقيقات اقدام محور انجام و از . كند مي
هاي بهتر براي  انتشارپژوهش ها و اطالعات به وسيله آن، به تدوين سياست. آن هاحمايت مي كند

  www.unicri.it كند پيشگيري و كنترل جرم كمك مي
كنگره سازمان ملل درباره پيشگيري از جرم و رفتار با بر اساس تصميم مجمع عمومي، 

در مبارزه   ها و ترغيب پيشرفت هر پنج سال يك بار به عنوان مجمعي براي مبادله سياست خالفكاران،
شناسان و افسران از جمله شركت كنندگان در اين كنگره، جرم شناسان، كيفر. شود عليه جرايم تشكيل مي



يازدهمين كنگره . ارشد پليس و همچنين كارشناسان قوانين كيفري، حقوق بشر و بازپروري هستند
اتحادهاي استراتژيك در : ها اقدام جمعي و واكنش«با موضوع،  2005پيشگيري از جرم در آوريل 

   www.unodc.org .در بانكوك تشكيل شد» پيشگيري از جرم و بسط عدالت كيفري
  

  علم، فرهنگ وارتباطات
سازمان ملل به مبادالت فرهنگي و علمي،و ارتباطات، به عنوان ابزارهاي موثر در پيشبرد صلح و 

عالوه بر كار  )يونسكو(و فرهنگي ملل متحد  ميسازمان آموزشي، عل. نگرد المللي مي توسعه بين
علم : كند حوزه ديگر متمركز ميهاي خود را بر سه   اصلي خود در ارتباط با آموزش و پرورش، فعاليت

  . ميراث و خالقيت؛ و ارتباطات و اطالعات - در خدمت توسعه پايدار؛ توسعه  فرهنگي 
  علم

تمركزيونسكوبرعلم درخدمت توسعه ازپيشرفت، انتقال واشتراك دانش درعلوم طبيعي، اجتماعي و 
امل برنامه انسان و زيست كره؛ هاي بين المللي وبين دولتي يونسكو ش برنامه. كند انساني حمايت مي

المللي  هاي اجتماعي؛ برنامه بين شناسي؛  برنامه مديريت دگرگوني كميسيون بين دولتي اقيانوس
به عالوه يونسكو، . استشناسي  زمين المللي علم المللي علوم پايه و برنامه بين شناسي؛ و برنامه بين آب

افزايش توانايي علمي كشورهاي درحال ابتكارهاي آموزش علم وظرفيت سازي به از طريق 
  . كند تا توسعه پايدار آن هارا ممكن سازد توسعه كمك مي

 1997سازي موجودات زنده، در  ها در زمينه مشابه كشورهاي عضو يونسكو در آستانه پيشرفت
المللي درباره  را تصويب كردند كه نخستين متن بيناعالميه جهاني درباره ژنوم بشر و حقوق بشر 

هاي اخالقي جهاني درباره  اين اعالميه ضابطه. رعايت اصول اخالقي در تحقيقات ژنتيك بود
هاي مربوط به ژنتيك انساني، ايجاد تعادل بين آزادي دانشمندان براي انجام كار  تحقيقات و روش

. كند هاي بالقوه تعيين مي خود با نياز به حفظ حقوق بشر و حمايت از بشريت در برابر سوء استفاده
 2005، و در »هاي ژنتيك انساني المللي درباره داده اعالميه بين«يونسكو  2003كنفرانس عمومي

  .را تصويب كرد» اعالميه جهاني درباره اصول اخالقي زيستي و حقوق بشر«
در علوم اجتماعي و انساني، يونسكو بر حمايت از تحقيق در علوم اجتماعي و فلسفه؛ 

هاي تبعيض؛ بهبود موقعيت  و دموكراسي؛ مبارزه با كليه شكلحمايت و آموزش حقوق بشر 
  .كند ايدزتاكيد مي/زنان؛ ورسيدگي به اشكال تبعيض ناشي از بيماري هايي مانند اچ آي وي

   
  فرهنگ و توسعه

 يونسكودر محافظت و مراقبت ازميراث فرهنگي درهمه شكل هاي آن وحمايت از فرهنگي هاي فعاليت 
كنوانسيون مربوط به محا فظت از ميراث  فرهنگي كشور براساس 184.متمركزاست فرهنگي بين گفتگوي

: كشور همكاري  كنند 141در  مهم مكان 851از حفاظت اندبراي ، متعهدشده1972مصوب وطبيعي جهان،
قرار داده ميراث جهاني هاي زيست طبيعي هستند كه در فهرست  اين آثار شامل شهرها، بناها، و محيط

  كند  غيرقانوني اموال فرهنگي را ممنوع مي وانتقال ونقل يونسكوواردات،صادرات 1970 نوانسيونك.اند شده
  ها اتحاد تمدن

ها داير بر اين كه  ها ـ را در واكنش به نگراني آغاز ابتكاري جديد ـ اتحاد تمدن 2005 ژوئيه 14كوفي عنان دبير كل در 



٢٠١  
  .و غربي هستند، اعالم كرد ميرو به گسترش بين جوامع اسال برداري از احساس شكاف گراها در حال بهره افراط

ها را  اين اتحاد به عنوان ائتالفي عليه چنين نيروهايي شكل گرفت تا احترام متقابل به اعتقادات ديني و سنت
عهدانه اين اتحاد نمايشگر تالش مت. ها تاييد كند تقويت و بار ديگر وابستگي متقابل روزافزون بشر را در همه زمينه

ها و  ها، سوءبرداشت ها، سوءتفاهم ها و غلبه بر تعصبات و پيشداوري المللي براي برطرف كردن اختالف  بين
  .كنند ها است كه صلح جهاني را تهديد مي افكني تفرقه

گروهي عاليرتبه از اشخاص برجسته، از جمله روحاني سرشناسي همچون اسقف دزموند توتو از آفريقاي 
آرمسترانگ مولف انگليسي، خاخام آرتور شناير از اياالت متحده، و پروفسور مهمت آيدين از تركيه، جنوبي، كارن 

همچنين مديران موسسات فرهنگي مانند اسماعيل سراج الدين از كتابخانه اسكندريه مصر، تشكيل شد تا اين اتحاد 
  .ن يونسكو به عهده دارندرا هدايت كند و رياست مشترك آن را آيدين و فدريكو مايور مديركل پيشي

منتشر شد، با تحليل موقعيت روابط بين جوامع مسلمان و غربي،  2006گروه، كه نوامبر  گزارش اين نخستين
ها، جوانان و مهاجرت، ايجاد پيوندها و ترويج فرهنگ احترام ارائه داد همچنين  پيشنهادهايي در زمينه آموزش، رسانه

هايي  هاي ناشي از برخورد فرهنگ و سياست، برداشتن گام كمك به خنثي كردن بحران براي عالي اي كرد نماينده توصيه
  .گرايي سياسي در كشورهاي اسالمي، منصوب شود براي شروع مجدد فرآيند صلح خاورميانه، و تشويق كثرت

ستين جمهور پيشين پرتغال را به عنوان نخ رئيس Jorge Sampaio 2007 آوريل 26ـ مون دبيركل در  كي بان
اين اتحاد نخستين اجالس ساالنه خود ـ رويدادي در سطح . ها منصوب كرد نماينده عالي سازمان براي اتحاد تمدن

 16تا  15ها در سطح جهاني ـ را  فرهنگ  ها براي حمايت از تفاهم بين عالي با انگيزه اقدام، به منظور ايجاد مشاركت
  .در مادريد برگزار مي كند 2008 ژانويه

وزير تركيه  وزيراسپانيا پيشنهادكردو رجب طيب اردوغان نخست را دراصل خوزه لوئيس رودريگوئززاپاترو نخست اتحاد
   www.unaoc.org .مالي مشترك آن هستند ميحمايت مالي مشترك از آن را به عهده گرفت و اين دو كشور همچنان حا

» المللي ميراث فرهنگي نابودي بيناعالميه مربوط به «يونسكو به اتفاق آرا 2003 ميكنفرانس عمو
در باميان،  2001هاي بودا درماه مارس  انگيز مجسمه يونسكو را ـ بيشتر در واكنش به ويران كردن غم

يونسكو، شامل  2003» محافظت از ميراث فرهنگي نامحسوس«كنوانسيون . افغانستان، تصويب كرد
هاي اجتماعي، مراسم،  ايشي، روشها، هنرهاي نم هاي شفاهي، رسوم، زبان محافظت از سنت

. هاي در معرض خطر و تنوع زباني است هاي سنتي، زبان سنتي، كار دستي ها، دانش جشنواره
، كه كاالها و خدمات 2005» كنوانسيون مربوط به محافظت و حمايت از تنوع تجليات فرهنگي«

د تقويت، ايجاد، توليد، شناسد درصد ها به رسميت مي فرهنگي را به عنوان حامالن هويت و ارزش
  .و تداوم صنايع مربوطه در كشورهاي در حال توسعه است وبرخورداري ازآنها، به ويژه باحفظ توزيع

  هابرتقويت مساعدت فرهنگ به توسعه پايدار و حمايت حوزه اين مييونسكودرتما هاي فعاليت
  .ها و صلح متمركز است گوهمبستگي اجتماعي، گفتگوي بين فرهن درايجادانسجام آن حياتي ازنقش

  
  ارتباطات و اطالعات

گرا و مستقل پيشتاز است وبراي حمايت  هاي كثرت يونسكو در حمايت از آزادي مطبوعات و رسانه
. هاي ارتباطي كشورهاي در حال توسعه فعاليت مي كند از جريان آزاد اطالعات وتقويت ظرفيت

اي خود با ضوابط دموكراتيك، و اعمال  سانهيونسكو به كشورهاي عضو در سازگار كردن قوانين ر
كه آزادي مطبوعات نقض  ميكند و هنگا كمك مي ميهاي خصوصي و عمو استقالل تحريري رسانه

  . كند شود مدير كل يونسكو از طريق مجراهاي ديپلماتيك يا سخنان علني مداخله مي مي
روزجهاني «و.م شده استاعالروزجهاني آزادي مطبوعات به ابتكاريونسكوسوم ماه مه هرسال 



هاي اجالس جهاني سران در باره  شودتا انديشه داشته مي ميمه گرا 17هرسال روز» جامعه اطالعات
محور، فراگير و  جامعه اطالعاتي مردم«براي ايجاد ) 2005در  ، وتونس2003ژنودر(جامعه اطالعاتي 

  .بر مبناي حقوق بشر بنيادي به جهانيان يادآوري شود» گرا توسعه
يونسكو به منظور تقويت زيربناها و منابع انساني ارتباطي كشورهاي در حال توسعه، تخصص  فني و 

المللي براي  به ويژه از طريق برنامه بين - اي  اي ملي و منطقه هاي رسانه  دهد و به تدوين طرح آموزشي ارائه مي
ميليون دالر براي بيش از  90ز بيش ا. كمك مي كند IPDCسال گذشته  25طي ). IPDC(توسعه ارتباطات 

  .كشور در حال توسعه و كشورهاي در حال گذار بسيج كرده است 139طرح در  1000
هاي انفورماتيك  كند تا سيستم يونسكو براي پركردن شكاف ديجيتالي، به كشورهاي در حال توسعه كمك مي

هاي  تاكيدآن برآموزش،و ايجاد شبكه.هاي جهاني اطالعات را تضمين كنند خودراتشكيل دهندودسترسي به جريان
  . وفرهنگي ووصل كردن آنهابه اينترنت استوار است مياي براي برقراري پيوندبين موسسات عل رايانه

ها و امكانات براي توليد،  ، با چند برابر كردن فرصتICTهاي جديد اطالعاتي و ارتباطي آوري فن
. دهند ها را گسترش مي اصل جريان آزاد انديشهسابقه،  انتشار و دريافت اطالعات در مقياسي بي

مسائل ديگري . كوشد اطمينان حاصل كند حداكثر افراد ممكن از اين امكانات استفاده كنند يونسكو مي
ها، و رويكردهاي  آوري كند شامل تاثير اجتماعي و فرهنگي اين فن كه يونسكو به آنها رسيدگي مي

  . ط به اينترنت استسياسي بر مسائل حقوقي و اخالقي مربو
ها و توسعه اطالعات و ارتباطات  آوري دبير كل شروع اتحاد جهاني براي فن 2006در آوريل 
هاي توسعه، با تامين تريبوني  در فعاليت ICTهدف آن تسهيل و حمايت از ادغام . را تصويب كرد

ون در زمينه تعيين هاي گوناگ عوامل ذينفع و بخش ميبراي گفتگوهاي آزاد، فراگير، با حضور تما
   www.un-gaid.org. در توسعه است ICTها درباره نقش  سياست

در توسعه اقتصادي،  ICTرويدادهاي موضوعي درباره نقش  ICTاتحاد جهاني براي 
، با تمركز و توجه ويژه »طرفدار فقيران«كني فقر، اشتغال و كارآفريني در سناريوهاي رشد  ريشه

اتحاد . دهد هاي ناتوان و محروم جامعه ترتيب مي جوانان، و بخش بر بهداشت، آموزش، جنسيت،
، )2001ـ  ICT )2005جهاني با استفاده از ابتكارها و موسسات موجود، و بر كار نيروي ضربت 

؛ ICTسياستگذاري و مديريت : متكي است كه به مسائلي مانند موارد زير رسيدگي كرد
سازي منابع انساني؛ دسترسي به  ي؛ توسعه و ظرفيتاي و مل هاي الكترونيكي منطقه استراتژي

   www.unicttaskforce.org. هاي كسب و كار و كارآفريني هزينه؛ و شركت ارتباطات كم
عوامل  مياي غيرمتمركز، گشوده به روي  مشاركت تما اتحاد جهاني عمدتا به عنوان شبكه

هدف . كند المللي فعاليت مي هاي بين ها، كسب و كار، جامعه مدني و سازمان ذينفع، از جمله دولت
هاي مبتني بر همكاري اينترنتي نياز به  آوري اتحاد اين است كه با استفاده گسترده از آخرين فن

هدف اين اتحاد همچنين گسترش چشمگير دايره . جلسات فيزيكي را به حداقل برساند
كنندگان  فعاالنه شركت مشاركت ازطريق ومشاركت سياستگذاري به مربوط هاي بحث در كنندگان شركت

  .هاي جوانان و زنان است ها، محافل دانشگاهي، گروه درحال توسعه، رسانه ازكشورهاي غيردولتي
  .در كوآالالمپور برگزار كرد 2006 ژوئن 19اتحاد جهاني اجالس افتتاحيه خود را 

  
  توسعه پايدار



٢٠٣  
(www.un.org/esa/sustdev/sdissues/sdissues.htm) 

زيست به ندرت در دستور كار  هاي فعاليت سازمان ملل مسائل مربوط به محيط ين دههدر نخست
سازمان در اين زمينه بر اكتشاف و استفاده از منابع طبيعي، همراه با تالش . شد المللي پديدار مي بين

. اشتبراي تضمين اين كه به ويژه كشورهاي در حال توسعه بر منابع خود كنترل داشته باشند، تاكيد د
قراردادهايي براي جلوگيري از آلودگي درياها، به ويژه بر اثر نشت نفت به امضا  1960در طول دهه 

از آن زمان، شواهد روز افزوني از زوال محيط زيست، در مقياسي جهاني وجود داشته و جامعه . رسيد
ان نگراني روزافزون المللي درباره تاثير توسعه بر زيست بوم كره زمين و بر سالمت و رفاه انس بين

توسعه «زيست، و از حاميان برجسته  سازمان ملل مدافع اصلي مسائل مربوط به محيط. نشان داده است
  .  بوده است» پايدار و قابل دوام

در كنفرانس محيط زيست  1972زيست، نخستين باردر  رابطه بين توسعه اقتصادي و زوال محيط
برنامه ها پس از اين كنفرانس،  دولت. المللي قرار داده شد بين سازمان ملل در استكهلم، در دستور كار

  . راتاسيس كردند كه هنوز كارگزاري اصلي جهان در زمينه محيط زيست استملل سازمان زيست محيط
 "UNDP كه اكنون به مركز توسعه زمين هاي خشك"سودان وساحل سازمان ملل دفترمنطقه

ها براي توقف گسترش بيابان درآفريقاي غربي باشد  تالش تشكيل شد تا پيشگام 1973شده در تبديل
  با عنوان  –1996بابيابان زايي سازمان ملل در مبارزه كنوانسيون يافتن رسميت. يافت جهاني بعدماموريتي ولي

  هاي جهاني مربوط به توسعه پايدار اجالس
معروف به اجالس زمين، توافق شد  ، همچنين)1992ريودژانيرو، (در كنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل 

براي . امري بنيادي است» اصول ريو«حفاظت از محيط زيست و توسعه اجتماعي و اقتصادي، براي توسعه پايدار بر مبناي 
  . تصويب كردند 21اي جهاني با عنوان دستور كار  اي، رهبران كشورها برنامه دستيابي به چنين توسعه

نامه اوليه براي اقدام مشخص كردند تاجهان را از الگوي رشد اقتصادي ناپايدار دور و در ، بر21ها در دستور كار  دولت
هايي براي تقويت  زيست قرار دهند ، اين طرح ، به عالوه راه  هايي بر مبناي محافظت و تجديد منابع محيط مسير فعاليت

مردم بومي، جامعه علمي، مسئوالن محلي، هاي كارگري و اصناف، كشاورزان، كودكان و جوانان،  نقش زنان، اتحاديه
  . هاي غيردولتي براي دستيابي به توسعه پايدار پيشنهاد كرد تجارت، صنعت و سازمان

. برگزار كرد 21درباره اجراي دستور كار ) 5+ اجالس زمين (اجالسي ويژه  1997در سال  ميمجمع عمو
سند نهايي اين . رد تامين مالي توسعه پايدار اختالف داشتند، در مو 21كشورهاضمن تاكيد برضرورت عمل به  دستور كار 

اي كه منجر به تغيير  آور براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه هايي از نظر حقوقي الزام اجالس تدابيري را  براي تصويب هدف
و تمركز بر كاهش فقر به شوند؛ حركت نيرومندتر به سمت الگوهاي پايدار توليد، توزيع و استفاده از انرژي؛  آب و هوا مي

  . عنوان شرطي براي توسعه پايدار توصيه كرد
. ها از زمان اجالس زمين  را بررسي كرد ، پيشرفت)2002ژوها نسبورگ، (اجالس جهاني سران درباره توسعه پايدار 

االجل  اراي ضربهاي ويژه د اي آن شامل تعهداتي درباره اجراي هدف صفحه 54» اعالميه ژوهانسبورگ و برنامه اجراي«
ها؛ و كاهش فقدان تنوع  مربوط به دفع بهداشتي فاضالب ؛ توليد و استفاده از مواد شيميايي؛ حفظ و احياي ذخاير ماهي

اي كوچك وبه مسائل جديدي مانند الگوهاي توليد و  به نيازهاي ويژه آفريقا و كشورهاي در حال توسعه جزيره. زيستي بود
  .ن به ويژه ، رسيدگي شدمصرف پايدار، انرژي و معد

كنوانسيون مبارزه با بيابان زايي دركشورهايي كه ، به ويژه درآفريقا ، خشكسالي وبيابان زايي :كامل
زيست به صورت  محيط باوجوداين،زوال.ها داد تالش اين به بيشتري توان - )1994(تجربه مي كنند، را شديد

  . چالشي عمده باقي است
ريخي بين كشورهاي عضو درباره مسائل مربوط به محيط زيست از شاهد مذاكرات تا 1980دهه 



  كميسيون جهاني محيط. جمله معاهدات مربوط به حفظ اليه اوزون و كنترل نقل وانتقال پسماندها بود
تشكيل شد، درك وحسي جديد از فوريت نياز به  ميبه وسيله مجمع عمو 1983 زيست و توسعه، كه

هاي كنوني وآتي تضمين وازمنابع  ح كرد كه رفاه اقتصادي رابراي نسلالگويي تازه ازتوسعه را مطر
اين كميسيون به مجمع  1987گزارش. كرد كه تمام توسعه به آن بستگي دارد محيط زيست حفاظت مي

را، به عنوان جايگزين توسعه برمبناي رشد اقتصادي صرفا  توسعه پايداراين مفهوم جديد از  ميعمو
  . نامحدود، مطرح كرد

پس از بررسي اين گزارش، خواهان تشكيل كنفرانس محيط زيست و توسعه  ميمجمع عمو
  . شداجالس زمين سازمان يعني 

هاي فعاليت سازمان  امروز آگاهي از نياز به حمايت و حفظ محيط زيست در تقريبا تمام حوزه
ردولتي، جامعه هاي غي ها، سازمان ملل و دولت  هاي پويا بين سازمان مشاركت. ملل منعكس است

و بخش خصوصي در حال آوردن دانش جديد و اقدام ويژه به حوزه مسائل محيط زيست  ميعل
هاي توسعه  سازمان ملل معتقد است حفاظت از محيط زيست بايد بخشي از همه فعاليت. جهاني است

  .توان به توسعه دست يافت بدون حفاظت از محيط زيست نمي. اقتصادي و اجتماعي باشد
  

  21ور كار دست
اي فراگير براي اقدام جهاني در  برنامه كه21دستور كاربا تصويب  1992ها در اجالس زمين در دولت

  . تاريخي به سمت تضمين آينده كره زمين برداشتند ميهاي توسعه پايدار بود گا همه زمينه
جهان را از  توانست اي مشروح براي اقدام تعيين كردند كه مي برنامه 21دستور كار ها در  دولت

هايي حركت دهد كه ازمنابع محيط زيست، كه رشد  الگوي رشد اقتصادي ناپايدار آن به سمت فعاليت
حفاظت از جو : ها براي اقدام شامل زمينه. و توسعه به آنها بستگي دارد، حمايت و آنها را تجديد كند

ي از آلودگي هوا و آب؛ متوقف زايي؛ پيشگير ها، نابودي خاك و بيابان زمين؛ مبارزه با نابودي جنگل
  . زائد است ميخطر مواد س ها؛ و حمايت از مديريت بي كردن كاهش ذخاير ماهي

كند  شوند برخورد مي همچنين با الگوهاي توسعه كه باعث فشار به محيط زيست مي 21دستوركار 
؛ فشار جمعيتي؛ درحال توسعه؛ الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف دركشورهاي خارجي فقروبدهي:ازجمله

هاي عمده يعني  هايي را براي تقويت نقش گروه عالوه،اين برنامه اقدام، راه به .المللي وساختاراقتصاد بين
و صنفي، كشاورزان، كودكان و جوانان، بوميان، جامعه علمي، مسئوالن محلي،  كارگري هاي زنان،اتحاديه

 . كند دستيابي به توسعه پايدار، پيشنهاد ميهاي غيردولتي در  تجارت و كسب و كار، صنعت و سازمان
 
 
 
 
  
  

  تغيير رفتار انسان
كنيم، چگونه توليد، و چه مقدار  دستيابي به توسعه پايدار در جهان ، تغيير الگوهاي توليد و مصرف يعني آنچه توليد مي

نعتي، نخستين بار در اجالس زمين هاي انجام اين كار، به ويژه در كشورهاي ص يافتن راه. كند كنيم، را ايجاب مي مصرف مي



٢٠۵  
از آن زمان كميسيون توسعه پايدار در زمينه ايجاد برنامه كاري براي تغيير رفتار افراد، . المللي قرار داده شد در دستور كار بين

ي هاي آن شامل گسترش رهنمودها اقدام. است بوده پيشگام هادرامرمصرف وكارهاودولت هاي صنعتي،كسب ها، شركت خانواده
  . سازمان ملل براي حمايت از مصرف كننده با گنجاندن بخشي درباره حمايت از مصرف پايدار و قابل دوام بوده است

هايي را تاييد كرد و تغيير الگوهاي غيرقابل دوام مصرف و  ، اهميت چنين تالش2002اجالس جهاني توسعه پايدار در
س بار ديگر متعهد شدچنين تغييري را با متعهد كردن كشورهاي اين اجال. توليد را براي توسعه پايدار ضروري دانست

ها؛ و  ها ي مربوطه؛ ترويج  توليد پاك تر؛ افزايش آگاهي توسعه يافته به پذيرفتن رهبري در زمينه تدوين و اجراي سياست
هاي  سازمانها،  ها درباره اين مسائل، تجارت و صنعت، دولت در بحث. ها سرعت بخشد هاي شركت افزايش مسئوليت

  . هاي غيردولتي شركت داشتند المللي، جامعه دانشگاهي و سازمان مصرف كننده، نهادهاي بين
اين كار . شود جويي و سود بيشتر مي استفاده كمتر از منابع و كمتر هدر دادن آنها قطعا اقدامي بهتر است و باعث صرفه

كند و به اين ترتيب به حيات كره زمين براي  حفظ مي با حفظ منابع طبيعي و ايجاد آلودگي كم تر، محيط زيست را
  . بخشد هاي آينده تداوم مي برخورداري و رفاه نسل

هاي مربوطه اقدام كرده  ها و برنامه سازمان ملل براي ادغام مفهوم توسعه پايدار در كليه سياست
. آورند حساب ميهاي درآمدزا به ميزان روزافزوني عوارض وارده بر محيط زيست را به  طرح. است
هاي محوري آنان به  هاي كمك توسعه، بيش از هميشه به سمت زنان، با در نظر گرفتن نقش برنامه

عنوان توليد كنندگان كاال، خدمات و مواد غذايي، و مراقبت كنندگان از محيط زيست، هدايت 
كه حذف فقر و  هاي اخالقي و اجتماعي براي كاهش فقر، با پذيرفتن اين امر به ضرورت. شوند مي

  . شود روند، اهميت بيشتري داده مي بهبود شرايط محيط زيست در كنار هم به پيش مي
كميسيون  1992در  مي، مجمع عمو 21دستور كار هاي  به منظور تضمين حمايت كامل از هدف

ي عضوي، كه كميسيون كار كردي شوراي اقتصادي و اجتماع 53اين نهاد . را ايجاد كرد توسعه پايدار
هاي اجالس زمين، همچنين نتيجه اجالس جهاني  و ساير موافقت نامه   21دستور كار است، بر اجراي 

اين كميسيون از گفت و گوي فعاالنه و مداوم با . كند مينظارت  2002سران درباره توسعه پايداردر 
ي براي رسيدگي به هاي كند تا مشاركت المللي حمايت مي هاي بين ها، جامعه مدني و ساير سازمان دولت

هاي مربوط به محيط زيست و توسعه  مسائل اصلي مربوط به توسعه پايدار ايجاد، و به هماهنگي فعاليت
  .(www.un.org/esa/sustdev/csd/aboutCsd.htm) .در سازمان ملل كمك كند
ميسيون اداره امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل، وظايف دبيرخانه را براي ك بخش توسعه پايدار

، و برنامه اقدام باربادوس ، برنامه اجراي ژوهانسبورگ21دستور كار دهد و بر پيشرفت در اجراي  انجام مي
اين بخش به تقاضاها . كند براي توسعه پايداركشور هاي در حال توسعه كوچك جزيره اي نظارت مي1994

فيت سازي در توسعه پايدار ارائه، براي پيشنهادهاي مربوط به سياستگذاري  پاسخ، و خدمات فني براي ظر
  (www.un.org/esa/sustdev). دهد و خدمات اطالعاتي و تحليلي نيز انجام مي

  
  اجالس جهاني سران درباره توسعه پايدار

در ژوها نسبورگ، آفريقاي  2002سپتامبر  4اوت تا  26اجالس جهاني سران درباره توسعه پايدار از 
 1992ها و مسائل جديد به وجود آمده از زمان اجالس زمين  چالش ها، جنوبي تشكيل شد تا موفقيت

دستور ها و تعهدات  ها، وعده بود كه طراحي شده بود تا هدف» اجرايي«اين اجالسي . را ارزيابي كند
  . هاي مشخص و عيني تبديل كند را به اقدام 21كار 

هزار نفر،  22بيش از. ردهاي ذينفع راگرد هم آو اين اجالس، نمايندگان طيفي وسيع ازگروه



ها و  هاي غيردولتي، شركت هزار نماينده سازمان 8نفر از روساي كشورها، بيش از 100ازجمله 
حداقل همين تعداد نيز . هزار نماينده مطبوعات در آن شركت كردند4هاي مهم،و  سايرگروه

  . دررويدادهاي مشابه مربوطه حضور يافتند
اي درباره  صفحه 54ورگ درباره توسعه پايدار و برنامه اجراي اعالميه ژوهانسبكشورهاي عضو با 

اين اجالس بر توسعه پايدار به عنوان عنصر اساسي . ها براي اقدام، موافقت كردند مشروح اولويت
المللي تاكيد و راه را براي انجام تدابير مداوم براي رسيدگي به بسياري از  دستور كار بين

ها بين توسعه اقتصادي و اجتماعي و حفاظت از  هموار وبر پيوند هاي جهان ترين چالش اضطراري
المللي با  نتيجه منحصر به فرد اين اجالس اين بود كه تعهدات مورد توافق بين. منابع طبيعي تاكيد كرد

  . اي از ابتكارهاي مربوط به مشاركت داوطلبانه براي توسعه پايدار تكميل شد مجموعه
  

  پايدارتامين منابع مالي توسعه 
هاي خصوصي و دولتي داخل هر  از بخش 21دستور كار زمين توافق شد بيشتر منابع مالي براي  دراجالس
كشورهاي در حال توسعه براي اجراي اصول توسعه  هاي  تالش از حمايت حال، براي با اين. شود كشورتامين

  . ضروري تشخيص داده شدپايدار و حفاظت از محيط زيست جهاني، منابع مالي جديد و اضافي خارجي 
، به كشورهاي در حال توسعه كمك 1991تاسيس در ،)GEF(زيست  تسهيالت جهاني محيط

زيست جهاني محافظت و از معاش پايدار در  هايي را تامين كنند كه از محيط كند هزينه انجام طرح مي
الر به صورت كمك ميليارد د 8/6هاي فعاليتش  اين نهاد در طول سال. كند جوامع محلي حمايت مي

هاي  ميليارد دالر به صورت اعتبار مشترك از دولت 24بالعوض ارائه داده و بيش از 
هاي غيردولتي توليد كرده تا  المللي توسعه، صنعت خصوصي و سازمان هاي بين كننده،كارگزاري دريافت

  .كندكشور در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار حمايت  160طرح در  1900از اجراي 
. شوند كشورهاي كمك كننده هرچهارسال يك بار اعتبارهايي براي اين نهاد متعهد مي

براي 2010و2006 كشور تعهدكردند بين 32در جريان چهارمين دوره تامين اعتبار مجدد، 2006در
وجوه . ميليارد دالردر اختيارآن بگذارند GEF ،13/3هاي مورد نظر تامين مالي اجراي طرح 

ها درباره تنوع زيستي، تغييرات  هاي كنوانسيون ني محيط زيست ابزار اصلي تحقق هدفتسهيالت جها
  .  www.gefweb.org هاي ارگانيك پايدار است آب و هوا و آالينده

تنوع  - شوند  و بانك جهاني اجرا مي UNDP  ،UNEPكه عمدتا به وسيله  -  GEF هاي طرح
آورند، به مسائل مربوط به تغيير آب و هواي  ي را حفظ و از آنها استفاده قابل دوام به عمل ميزيست

شوند، مواد نابودكننده اليه  المللي مي هاي بين كنند، مانع از نابودي و آلودگي آب جهان رسيدگي مي
بعضي از  اوزون را به تدريج حذف، با نابودي خاك و خشكسالي مبارزه، و توليد و استفاده از

  . كنند دهند و حذف مي هاي ارگانيك پايدار را كاهش مي آالينده
بانك توسعه : كنند كمك مي GEFهاي  زير نيز به مديريت و اجراي طرح» هاي اجرايي كارگزاري«

، بانك اروپا براي بازسازي و توسعه (www.adb.org)، بانك توسعه آسيا) www.afdb.org(آفريقا 
)www.ebrd.org (نك توسعه براي كشورهاي آمريكايي،با)www.iadb.org(المللي توسعه  ،صندوق بين

 توسعه صنعتي ،وسازمان (www.fao.org)متحد ملل سازمان غذا وكشاورزي ،)www.ifad.org(كشاورزي 
  .(www.unido.org)متحد  ملل 



٢٠٧  
 

  اقدام براي محيط زيست
. فاظت از محيط زيست شركت دارندهاي ح هاي گوناگون در برنامه كل نظام ملل متحد به شيوه

اين برنامه، . است  (UNEP)برنامه محيط زيست سازمان ملل متحداصلي آن در اين زمينه   كارگزاري
به عنوان وجدان محيط زيست نظام ملل متحد، شرايط محيط زيست جهان را ارزيابي و مسائل نيازمند 

المللي وگنجاندن مالحظات مربوط به محيط  ينالمللي را شناسايي، به تنظيم قوانين ب به همكاري بين
  (www.unep.org) .. كند هاي اجتماعي واقتصادي نظام ملل متحد كمك مي وسياست ها دربرنامه زيست

UNEP  كند كه كشورها به تنهايي  به حل مسائلي كمك مي» محيط زيست براي توسعه«با شعار
المللي را فراهم  يجاد اجماع و انعقاد قراردادهاي بيناين برنامه زمينه ا. قادر به غلبه بر آنها نيستند

و دانشگاهي،  ميكوشد مشاركت تجارت و صنعت، جوامع عل كند و براي انجام اين كار مي مي
  . هاي محلي و سايرين را در تحقق توسعه پايدار افزايش دهد هاي غيردولتي، گروه سازمان

تحقيق و . درباره محيط زيست است ميعل، حمايت از دانش و اطالعات  UNEPيكي از وظايف 
اي و جهاني ترويج و  در سطوح منطقه UNEPتركيب اطالعات مربوط به محيط زيست، كه به وسيله 

انداز  چشمهايي مانند  هاي گوناگوني درباره شرايط محيط زيست ، گزارش هماهنگ شده، گزارش
ور مربوط به محيط زيست به ، وآگاهي جهاني درباره مشكالت در حال ظهجهاني محيط زيست 

هاي  المللي درباره انعقاد كنوانسيون ها باعث انجام مذاكرات بين بعضي گزارش. وجود آورده است
   www.unep.org/geo  مربوط به محيط زيست شده است

    UNEP ممكن در سطوح جهاني و  يمهاي عل آوري و انتشار بهترين اطالعات و داده جمع
در زمينه  UNEPاي را از طريق شبكه در حال رشدي از مراكز عالي، ازجمله مركز همكاري  منطقه

در زمينه انرژي، تغيير آب و  Risoe UNEPمركز   ، (www.ucc-water.org)آب و محيط زيست 
هاي اطالعات منابع جهاني  مراكز پايگاه داده  ،)www.uneprisoe.org(هوا و توسعه پايدار 

(GRID) (www.unep.org/dewa/partnerships/grid)  و مركز جهاني نظارت برمحافظتUNEP 
(www.unep-wcmc.org) كند تسهيل و هماهنگ مي.  

UNEP كه براي محيط اي  ها و درياها و استفاده از منابع دريايي به گونه براي محافظت از اقيانوس
كشور را پوشش  140خود، كه اينك بيش از  اي برنامه درياهاي منطقهزيست مناسب باشد بر اساس 

اين برنامه در جهت محافظت از منابع مشترك آبي و دريايي از طريق . كند دهد، اقدام مي مي
مربوط به  2003 در نترين آنها كنوانسيون تهرا كند كه تازه كنوانسيون  يا برنامه اقدام فعاليت مي13

اي كه  هاي اقدام منطقه ها و برنامه كنوانسيون .رسميت يافت 2006 اوت 12درياي خزر است كه 
سازد، درياهاي آفريقاي شرقي، آفريقاي  برنامه محيط زيست سازمان ملل براي آنها دبيرخانه فراهم مي

. دهد سياي شرقي را پوشش ميغربي اقيانوس آرام و آ غربي و مركزي، مديترانه، كارائيب و شمال
www.unep.org/regionalseas  

دهند و براي ايجاد شرايط  درصد سطح زمين را تشكيل مي 70نواحي دريايي و ساحلي حدود 
ها ناشي از مواد زائد صنعتي، استخراج معادن،  بيشتر آالينده. طبيعي زندگي كره زمين حياتي هستند

يل نقليه موتوري هستند كه بعضي از آنها هزاران مايل هاي وسا هاي كشاورزي و خروجي فعاليت
برنامه اقدام جهاني براي حفاظت از محيط زيست درياها از . شوند دورتر از سواحل و درياها توليد مي



به تصويب رسيد، نقطه عطفي در  UNEP تحت نظارت 1995كه در  هاي مستقر در خشكي، فعاليت
هاي  هاي ساحلي از آالينده ها و آب ها، مصب رودخانه اقيانوسالمللي براي حفاظت از  هاي بين تالش

اين برنامه كه در الهه دفتر هماهنگي دارد به . آيد هاي بشر در خشكي به شمار مي ناشي از فعاليت
ترين تهديد براي محيط زيست دريايي باشد يعني جريان مواد شيميايي،  آنچه ممكن است جدي

   www.gpa.unep.org .كند ياها، رسيدگي ميها به در ها و فاضالب آالينده
هاي سازمان ملل براي  ، مستقر در پاريس، در تالش UNEPآوري، صنعت و اقتصاد  بخش فن

هاي  ها و روش ها، برنامه ها، صنعت و تجارت به تصويب سياست تشويق تصميم گيرندگان در دولت
ها براي مردم و محيط زيست،  كاهش خطر آالينده تر، براي استفاده موثرتر از منابع طبيعي، و تر و امن پاك

تر و مفيد براي محيط زيست، به ويژه  تر، پاك هاي امن آوري اين بخش براي انتقال فن. فعال است
كند  آورد؛ به كشورها كمك مي هاي مربوط به مديريت شهري و آب شيرين تسهيالت به وجود مي آوري فن

بود ايمني شيميايي در سراسر جهان ظرفيت سازي كنند؛ از حذف براي مديريت درست مواد شيميايي و به
تدريجي مواد نابود كننده اليه اوزون در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي اقتصاد در حال 

تري درباره انرژي انجام  هاي بهتر و آگاهانه كند انتخاب كند؛ به تصميم گيرندگان كمك مي انتقال حمايت مي
ها و بخش  هاي اجتماعي و مربوط به محيط زيست را به طور كامل تلفيق كند؛ و با دولت هدهند كه هزين

ها، توليدات و خدمات  ها، روش كند تا  مالحظات مربوط به محيط زيست را در فعاليت خصوصي كار مي
   www.unep.org/resources/business/DTIE .آنها ادغام كند

امكان دسترسي كشورها را به اطالعات  - ي اين بخششاخه شيمياي - » UNEPمواد شيميايي «
سازد؛ به كشورها در ايجاد امكانات براي توليد، استفاده و نابودي  فراهم مي ميدرباره مواد شيميايي س

المللي كه براي كاهش يا حذف  اي و بين كند؛ و از اقدامات منطقه امن مواد شيميايي كمك مي
  www.chem.unep.ch. آورد ه عمل ميخطرهاي شيميايي الزم است، حمايت ب

UNEP  كنوانسيون رتردام درباره رويه هاي با همكاري فائو براي انجام مذاكرات مربوط به
المللي  هاي خطرناك در تجارت بين كش موافقت آگاهانه از پيش براي بعضي از مواد شيميايي وآفت

دهد تصميم بگيرند آن  كننده اختيار مياين كنوانسيون به كشورهاي وارد . تسهيالت ايجاد كرد )1998(
اي امن كنترل كنند،  توانند به گونه خواهند دريافت كنند و موادي را كه نمي مواد شيميايي را كه مي

  www.pic.int .حذف نمايند
UNEP اي از نظر  معاهده - هاي با دوام ارگانيك  همچنين در تكميل كنوانسيون استكهلم درباره آالينده
هاي طوالني دست نخورده  آور براي كاهش و حذف انتشار بعضي از مواد شيميايي، كه مدت امقانوني الز

شوند، در بافت چربي  مانند، ازنظرجغرافيايي به طورگسترده پخش مي وكامل درمحيط زيست باقي مي
تسهيالت به وجود  2001در  - كنند وحش را مسموم مي شوند وانسان وحيات موجودات زنده متراكم مي

هستند كه به  ميها و مواد شيميايي صنعتي و توليدات جانبي به شدت س كش اين مواد شامل حشره. وردآ
  www.pops.int. شوند شدت متحرك بوده و در زنجيره غذايي انباشته مي

UNEPالمللي بوده كه بنياد  ها ميانجي مذاكرات مربوط به سايرقراردادهاي بين درطول سال
 دهند براي متوقف ومعكوس كردن خسارت به كره زمين تشكيل مي هاي سازمان ملل را تالش

.www.unep.org/dec  و اصالحات بعدي آن براي حفاظت از اليه ) 1987(مونترال تاريخي پروتكل
 كنوانسيون بازل درباره كنترل مواد زائد خطرناك و نابود كردن آنها. اوزون در جو فوقاني زمين است
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  . را كاهش داده است ميند هاي سخطر آلودگي ازپسما) 1989(

ها در  به خاطر موفقيت) 1973( هاي در معرض خطر المللي گونه كنوانسيون مربوط به تجارت بين
هاي آفريقايي  به دولت UNEP. وحش، پذيرش همگاني يافته است كنترل تجارت محصوالت حيات

از تجارت غيرقانوني جانوران  قرارداد لوزاكا درباره اجراي دسته جمعي عمليات جلوگيريدر تدوين 
پروتكل كارتاجنا درباره ، و )1992(كنوانسيون تنوع زيستي . كمك كرد) 1994( و گياهان وحشي

بيني كره زمين را  كوشد تنوع گسترده گياهان، حيوانات و موجودات ذره ، مي)2000( ايمني زيستي
براي مذاكره و اجراي  UNEP.حفظ و استفاده قابل دوام و منصفانه از آنها را تشويق كند

  . نيزكمك كرد ميزدايي وتغييرات اقلي هايي درباره بيابان كنوانسيون
 

  تغييرآب وهواوگرم شدن جهان
مدام درجوزمين جمع شده ودرحال حاضرتراكم آن به حدخطرناكي » اي گازهاي گلخانه«ازآغازعصرصنعت 

هاي فسيلي براي توليدانرژي  ه سوخت ك ميهنگا.رسيده ومنجربه افزايش مداوم گرماي جهان شده است
اكسيدكربن درجوزمين آزاد  شونددي  ميها قطع وسوزانده  شوند،يازماني كه درختان جنگل سوزانده مي

به چنان حدي  -ازجمله متان، نيتروس اكسيدوگازهاي ديگر-»اي گازهاي گلخانه«گونه  تراكم اين.شود مي
  .عوارض شديد و بالقوه ويرانگري مواجه است افزايش يافته كه كره زمين اكنون با احتمال

، زماني كه بهترين امكانات پژوهشي موجود جدي بودن اين خطر را نشان داد، دو 1988در
هيات بين دولتي در زمينه «به اتفاق  - (WMO)وسازمان جهاني هواشناسي  UNEP -نهادسازمان ملل
تغييرآب وهواراگردآوري وراه آينده رانشان  راايجاد كردندتا دانش موجود درباره(IPCC)تغييرآب وهوا

درباره  ميهاي عل دانشمندوكارشناس برجسته، پژوهش2500اي جهاني متشكل از اين هيات، شبكه.دهند
آور نسبت به  هاي آن منجر به ايجاد نگرشي از لحاظ حقوقي الزام يافته. كند اين موضوع را بررسي مي

مشتركابه آن وآلبرت 2007 ، جايزه نوبل صلحبه پاس فعاليت اين هيات. اين مساله شد
  )www.ipcc.ch. (جمهور اياالت متحده اعطا شد گور،معاون پيشين رئيس)ال(آرنولد

  گزارش تركيبي درباره تغيير آب و هوا
، با ادغام و تلخيص مجموع اطالعات سه 2007نوامبر  17در (IPCC)گروه بين دولتي مربوط به تغيير آب و هوا 

  :از جمله مطالب آن. انتشار داد» گزارش تركيبي«در طول سال منتشر شده بود، گزارشي كه 
گرم شدن سيستم آب و هوا، چنان كه اكنون از مشاهده افزايش ميانگين جهاني درجه حرارت هوا و آب « •

. ارناپذير استآشكار است، قاطع و انك... ها، و باال رفتن سطح آب درياها  ها و يخ ها، آب شدن گسترده برف اقيانوس
  ».شود و در مناطق مرتفع شمال خط استوا بيشتر است افزايش دما در همه جاي جهان مشاهده مي

هاي انسان ازدوران پيش ازصنعتي شدن افزايش يافته  درجهان به علت فعاليت GHG) (اي انتشارگازهاي گلخانه« •
هاي كنوني براي كاهش تغييرات  با سياست  درباره اين كه...درصدرسيده است70به 2004و1970وافزايش آن بين 
اي طي چنددهه آينده ادامه خواهد   هاي مربوط به توسعه پايدار، افزايش انتشارگازهاي گلخانه آب و هوا و شيوه

  ».يافت توافق فراوان وشواهد بسياروجود دارد
ييرات فراوان در سيستم آب و به ميزان كنوني يا بيشتر باعث گرماي افزون تر و عامل تغ GHGادامه انتشار « •

تواند باعث عوارضي ناگهاني و  گرماي ناشي از مداخله انسان مي. هواي جهان در طول قرن بيست و يكم خواهد شد
  ».غيرمنتظره يا برگشت ناپذير شود

فرد و هاي منحصربه  تري از مشاهده آثار تغيير آب و هوا بر سيستم با افزايش بيشتر گرما، شواهد جديد و قوي« •
  ».، با ميزان فزاينده عوارض ناخوشايند وجود دارد)ها مانند قطب و جوامع مرتفع كوهستاني و اكوسيستم(پذير  آسيب



  ».هاوعوارض ناخوشايند آنها وجود دارد ها، امواج گرما،سيل بيني افزايش خشكسالي اكنون اطمينان بيشتري به پيش« •
روه هاي ويژه مانند فقرا و كهنساالن نه تنها در كشورهاي در حال توسعه پذيري بيشترگ اي ازآسيب شواهد فزاينده« •

اي موجود است كه نواحي نزديك به استوا و  به عالوه، مدارك فزاينده. بلكه در كشورهاي توسعه يافته وجود دارد
باال آمدن ... گكمتر توسعه يافته معموال با خطر بيشتر مواجه هستند ، براي مثال در نواحي خشك و دلتاهاي بزر

  ».سطح آب دريا براثر گرم شدن اجتناب ناپذير است
هايي براي اقدام در زمينه كاهش گازهاي  ها و وسايل در اختيار دارند تا انگيزه ها طيفي گسترده از سياست دولت« •

و پروتكل  UNFCCCتوافق بسيار و مدارك فراوان وجود دارد كه دستاوردهاي قابل توجه ... اي به وجود آورند گلخانه
هاي ملي، و  اي از سياستگذاري كيوتوي آن شروع يك واكنش ماندگار جهاني به تغيير آب و هوا، ترغيب كننده مجموعه

هاي بيشتر در زمينه كاهش  تواند اساس و بنياد تالش المللي كربن و ساز و كارهاي نهادي جديد است كه مي ايجاد بازار بين
  )   www.unfccc.int: گزارش كامل ( ».اين گازها را فراهم سازد

در ريودو ژانيرو گرد آمدند تا  1992هاي جهان باتوجه به هشدارهاي دانشمندان در ملت
كشوربه اين 191تاامروز. كنوانسيون چارچوب ملل متحددرزمينه تغيير آب و هوا راامضا كنند

اكسيد  توافق كردندانتشاردي يافته  اند كه براساس آن كشورهاي توسعه المللي پيوسته معاهده بين
كاهش  1990به سطوح  2000كنند تا  اي راكه درجو زمين منتشر مي كربن وسايرگازهاي گلخانه

كردند، همچنين توافق  اكسيد كربن ساالنه را توليد مي درصد دي 60اين كشورها، كه . دهند
هت واكنش به كردند،فن آوري و اطالعات الزم را براي كمك به كشورهاي درحال توسعه ج

  )www.unfccc.int. (هاي تغيير آب و هوا به اين كشورها منتقل كنند چالش
اين امرراآشكاركردكه هدف  IPCCشده ازسوي دانشمندان  ،شواهدعرضه1995بااين حال در

يافت،براي جلوگيري ازگرم شدن هواي جهان ومشكالت ناشي  موقع تحقق مي  ،حتي اگربه1992
كشورهايي كه كنوانسيون را تصويب كرده بودند در  1997لذا در  .ازآن، كافي نخواهدبود

آورتوافق كردندكه به موجب آن كشورهاي توسعه  كيوتو،ژاپن،درباره پروتكلي ازنظرحقوقي الزام
درصد  2/5خود را تا  2012و  2008 ي منتشر شده بين ا يافته قرار است مجموع شش گاز گلخانه 

  .ار دهندرا مبنا قر 1990 كاهش و ميزان
هاي مهار  نوآورانه نيزبه منظوركاهش هزينه» سازوكار«كشوراين پروتكل را،كه چند175تاامروز

  .اند ميزان اين گازها ايجاد كرد، پذيرفته
از شش گازي كه پروتكل درصدد كنترل آنها . رسميت يافت 2005فوريه 16پروتكل كيوتو

هاي  شوند اما فعاليت  درجو ايجاد مي اكسيدكربن، متان ونيتروس اكسيد به طورطبيعي است دي
سولفور هگزا فلورايد، گازي تركيبي با تاثير . انسان ميزان آنها را به شدت زياد كرده است

ها  هيدروفلوئوروكربن. است) اكسيدكربن كيلوگرم دي22200يك كيلوگرم معادل(ويرانگربرجو
(HFCs)ها پروفلوئوروكربن و(PFCs) از  كيلوگرم ازهركدام  ويك هستند،نيزازموادشيميايي تركيبي

  .اكسيد كربن است اي معادل چندين تن دي حيث گرماي گلخانه
جهان رابراي رسيدگي به تهديدناشي از  مينخستين باركه سازمان ملل بسيج افكارعمو

به حساب » ثابت نشده«تغييرآب وهوا شروع كرد، عده بسياري هنوز آن را يك فرضيه و امري 
ت در نظريات علمي، اگرچه اندك، اما پرسروصدا بودومدارك الزم براي اثبات تفاو. آوردند مي

 2007 ، همه اين شرايط تغيير كرده بود و اوايل2006اما تا . ادعاي سازمان هنوز كامل نشده بود
IPCC ترين گزارش خود را منتشر كرد قوي.  
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ردآوري وتجزيه و هاي عمده درشيوه توصيف شرايط آب وهواوگ هيات بااستفاده ازپيشرفت

 90با قاطعيت  ميترين و به دقت بررسي شده اطالعات عل ها، و برمبناي بررسي تازه تحليل داده
درصد گزارش داد كه گرماي چشمگير جهان درجريان وــ تا حدي كه مستقيما قابل استناد به 

ن نيز قابل كه عوارض آن در همان زما تراين مهم. روبه افزايش است -هاي انساني بود فعاليت
  .شد عوارض بدتر مي شد، درزمينه تصحيح انجام نمي ميمشاهده بودودرصورتي كه اقدام مه

كشور و  40اي براساس اجماع دانشمندان و كارشناسان آب و هوا از نامه اين گزارش، توافق
 اي با سرعت كنوني ادامه يابد داد اگر انتشار گازهاي گلخانه ميدولت، نشان  113مورد تاييد 

  .تر خواهد شد درجه سانتيگراد گرم 3جهان تا پايان اين قرن به طور متوسط حدود 
ازجمله نتايج اين امرناپايداري شديدتروضع هوا، امواج گرما،الگوهاي جديد بادي، تشديد 

هاي طبيعي ويخ  خشكسالي  دربعضي مناطق، برف وباران بيشتر درمناطق ديگر،آب شدن يخچال
شود  بيني مي ودرحالي كه پيش. يش سطح آب درياها خواهد بودهاي قطب شمال، وافزا 

با بادهاي  - رود شدت آنها ها وگرد باد هاي استوايي كاهش يابد انتظار مي تعدادتوفان
  .افزايش يابد -ها ترشدن آب اقيانوس هاي شديدتر، به علت گرم تروبارش سريع

كننده دركنفرانس كشورشركت 168،مصوب2005 -  2015چارچوب هيوگو براي اقدام 
تواند در  هايي بود كه مي جهاني سازمان ملل در زمينه كاهش باليا در كوبه، ژاپن، شامل توصيه

اما، در نهايت، تنها تدبير . خطربالياي ناشي از حوادث مربوط به آب و هوا موثر باشد كاهش
  .قبلي آن است جريان گرماي هواي جهان برگرداندن جو به حالت پايدار كردن معكوس موثربراي

ها و مردمان جهان بخواهند  هاي رسيدن به اين هدف مشخص شده، واگرملت خوشبختانه راه
شده در كنوانسيون تغيير آب و هوا و   بيني عالوه بر اقدامات ملي پيش. توان آن را محقق كرد مي

مثال .ا كنندها و ساير نهادها نقشي دارند تا ايف  NGOپروتكل كيوتو آن، افراد، شهرداري ها، 
UNEP درجهان تشويق كرد تا به كاهش  2007اي كاشتن يك ميليارد اصله درخت در  طي برنامه

  .اكسيد كربن كمك شود تراكم دي
مشاركتي منحصر به فرد را با شهر سانفرانسيسكو، شوراي  2007 سازمان ملل اول مارس

اصولي درباره «ي با نام ابتكار ا ها و كسب و كارهاي منطقه منطقه خليج و طيفي گسترده از شركت
آغاز كرد تا الگويي براي اقداماتي عرضه كند كه كسب و كارها و شهرهاي » رهبري آب و هوا

شهر » ابتكار سبز«سازمان همچنين از . توانند براي مبارزه با گرم شدن جهان ارائه دهند جهان مي
آن كاهش فشار بر منابع طبيعي  اعالم شد استقبال كرد كه هدف 2007 نيويورك كه در روز زمين

  .مانند آب، هوا و زمين است
گزارشي با » Sigma XIبنياد سازمان ملل و «پژوهشي  مي، انجمن عل2007همچنين در اوايل 

اجتناب از مسائل غيرقابل مديريت و مديريت مسائل غيرقابل : مقابله با تغيير آب و هوا«عنوان 
تواند طي چند دهه آينده با  يري شده بود جامعه جهاني ميگ منتشر كرد كه در آن نتيجه» اجتناب

هاي كنوني و در حال پيدايي از سرعت انتشار  آوري هاي مقرون به صرفه و فن استفاده از روش
هاي اين  توصيه. اي به ميزان قابل توجهي كم كند و سپس ميزان آن را كاهش دهد گازهاي گلخانه

يير ضوابط كارآيي وسايل نقليه، ماليات سوخت، و گزارش در زمينه سياستگذاري شامل تغ



  .هاي مفيد ديگر بود حمايت از خريد وسايل نقليه داراي سوخت
هاي تجاري و مسكوني را از  خواهد طرح و كارآيي ساختمان اين گزارش از سياستگذاران مي

ها و  نگيزهسازي، تعيين ضوابطي براي تجهيزات و وسايل خانگي و ايجاد ا طريق مقررات ساختمان
گزارش همچنين از جامعه . در زمينه افزايش كارآيي انرژي بهتر كنند  گذاري تامين مالي براي سرمايه

خواهد به كشورهاي نيازمند  المللي، از طريق سازمان ملل و موسسات چند جانبه مربوطه، مي بين
  .نندهاي جديد انرژي و كم مصرف كمك ك آوري براي تامين مالي و استفاده از فن

سابقه براي تاكيد بر نياز فوري براي اقدام  ، شوراي امنيت سازمان در حركتي بي2007در آوريل 
المللي به منظور رسيدگي به مساله تغيير آب و هوا، بحثي علني درباره انرژي، امنيت و  هماهنگ بين

ت جهاني، مد واكنش طوالني«مون در اين بحث خواهان ـ  كي دبيركل بان. آب و هوا آغاز كرد
  .شد» هاي علمي، و سازگاربا توسعه اقتصادي و اجتماعي ترين يافته هماهنگ باتازه

كننده  موضوع تعيين«با توصيف مساله تغيير آب و هوا به عنوان  2007 دبيركل در اول ماه مه
هاي خود تعيين كرد و سه شخصيت برجسته جهاني را به عنوان  ، آن را يكي از اولويت»عصر ما
گروهارلم : اين سه شخصيت عبارتند از. دگان ويژه خود در زمينه تغيير آب وهوا نام بردفرستا

برونتلند، نخست وزيرپيشين نروژ ورئيس سابق كميسيون جهاني محيط زيست 
وتوسعه؛ريكاردوالگوس اسكوبار، رئيس جمهور پيشين شيلي وبنيانگذاربنياد دموكراسي وتوسعه، 

ورئيس  ميسو رئيس سابق مجمع عمو- كند؛ و هان سي يونگ ميكه براي توسعه پايدارفعاليت 
  .كنوني هيات آب كشوركره

هاي سياسي عمده جهان، به ويژه رهبران  فرستادگان ويژه درباره اين موضوع با شخصيت
آنان همچنين پيش از برگزاري اجالس عالي دبيركل درباره تغيير . اند ملي، بحث و گفتگو كرده

ــ كه وي در جريان آن با رهبران و ساير مقامات عاليرتبه بيش  2007مبر سپتا 24آب و هوا در 
هاي  طرف) مورد حمايت سازمان(كشور درباره اين موضوع تبادل نظر كرد ــ و كنفرانس  150از

در بالي، اندونزي،  2007دسامبر  14تا  3كنوانسيون چارچوب درباره تغيير آب و هوا از 
  .پيشنهادهايي تنظيم كردند

،به 2007در سپتامبر  UNEPبيرخانه كنوانسيون چارچوب تغييرات آب وهواي سازمان ملل ود
. درپروتكل كيوتو، وب سايتي به راه انداختند (CDM)منظورحمايت ازسازوكار توسعه پاك 

اي در كشورهاي درحال توسعه كم وبه  هايي كه ازانتشار گازهاي گلخانه ، طرحCDMبراساس 
دريافت كنند   (CERs)توانند اعتبارات گواهي شده كاهش انتشار گاز ند، ميتوسعه پايدار كمك كن

توانند براي پوشش قسمتي از تعهدات خود درزمينه كاهش گازها  كه سپس كشورهاي صنعتي مي
  www.cdmbazaar.net. براساس  پروتكل خريداري كنند

ترباالي سطح زمين كيلوم10اليه اوزون اليه نازكي ازگازدرجو،بيش ازكاهش اليه اوزون،
دراواسط . كند است كه ازسطح زمين دربرابراشعه زيانبارماوراي بنفش خورشيد محا فظت مي

،كه براي (CFCs)ها، كشف شدبعضي ازموادشيميايي مصنوعي،ازجمله كلروفلوئوروكربن1970دهه
مر موجب اين ا. كنند شد،اوزون جورانابود مي انجمادمواد،تهويه هواوپاكسازي صنعتي استفاده مي

المللي شد زيرا معلوم شده قرارگرفتن درمعرض تشعشعات فراوان ماورابنفش  نگراني فزاينده بين
باعث ايجاد سرطان پوست، آب مرواريدوسركوب شبكه ايمني بدن انسان،و موجب واردآمدن 



٢١٣  
  .شود بيني به گياهان آبزي،زنجيره غذايي واكوسيستم جهان مي زيان غيرقابل پيش
وين براي تاريخي كنوانسيون به انجام مذاكرات مربوط به انعقاد  UNEP ين چا لشدر پاسخ به ا
ها را  هاي آن كمك كرد و اينك آن و متمم) 1987(پروتكل مونترال و ) 1985( اوزونا حفاظت از اليه

ها، يعني  كشورهاي توسعه يافته براساس اين قراردادها توليد و فروش كلروفلورو كربن. كند اجرا مي
بايد  2010كشورهاي در حال توسعه تا . اند كنند، ممنوع كرده را نابود مي اوزوناد شيميايي كه اليه امو

 اوزونتدريجي ساير مواد از بين برنده ا  هاي ديگري نيز براي حذف برنامه. ها را متوقف كنند توليد آن
  . در دست اجرا است

منتشر كرد  2006در  UNEPن كه دبيرخانه اوزو» كاهش اوزون» ميبراساس ارزيابي عل
شواهد آشكاري از كاهش فشارناشي از مواد از بين . »پروتكل مونترال در حال تاثيرگذاري است«

هاي اوليه مورد  ، همچنين نشانه)استراتسفر(برنده اوزون در قسمت تحتاني جو و در جو فوقاني 
در ادامه پيروي  ميزايد ناكااف  ارزيابي فوق مي. دراستراتسفروجود دارد »بهبود اوزون«انتظار

بااين حال، .تواندبازيافت اليه اوزون رابه تاخيراندازدوحتي مانع ازآن شود ازپروتكل مونترال مي
شدند،اين فرآيند   مي2006اگركشورهاي طرف مانع انتشارهمه مواد ازبين برنده اوزون ازبعداز

. رسيد مي 1980ش ازبه حد پي 2035افتاد وميزان اوزون جوتا  سال پيش مي 15حدود
)www.ozone.unep.org .(هاي سازمان درزمينه رسيدگي به  براي اطالعات بيشتر درباره تالش

 Gateway to the UN System’s Work on Climate“اين مسائل مهم مربوط به محيط زيست به 
Change” www.un.org/climatechange نگاه كنيد(  

  

    
  جزاير كوچك

ها  پذيري  اي كوچك وسرزمين درجهان وجوددارندودرآسيب  وسعه جزيرهكشوردرحال ت50حدود
شكنندگي زيستي، كوچكي اندازه، محدوديت منابع و دوري از . اي سهيم هستند هاي ويژه وگرفتاري

مند شوند و اين امر مانعي عمده درمسير توسعه  بازارها به آنها اجازه نداده از مزاياي جهاني شدن بهره
اين وضع، توسعه پايدار را چالشي منحصر به فرد براي كشورهاي . تصادي آنها استاق - اجتماعي 



 1992ها و جزاير از زمان اجالس زمين در  اين كشور. كند المللي مي اي و كل جامعه بين جزيره
  . اند به حساب آورده شده» موردي ويژه براي محيط زيست و توسعه«

، )1994باربادوس، (اي كوچك  در حال توسعه جزيره در كنفرانس جهاني توسعه پايدار كشورهاي
ها و تدابيري در تمام سطوح براي حمايت از توسعه  ها، اقدام تصويب شد كه سياست ميبرنامه اقدا

، در اجالس موريتس براي بررسي 2005 المللي در ژانويه جامعه بين .پايدار اين كشورها تعيين كرد
ها را براي اجراي بيشتر اين  اي از توصيه جموعه گسترده، م»برنامه باربادوس«سال فعاليت 10

  .برنامه تصويب كرد
به مسائلي مانندتغييرآب وهواوباالرفتن سطح آب درياها؛بالياي طبيعي » استراتژي موريتس«

مربوط به محيط زيست؛ مديريت پسماند ؛ منابع ساحلي، دريايي، آب شيرين، خشكي، انرژي، 
آوري؛ جهاني شدن و آزادسازي  ل و نقل و ارتباطات؛ علم و فنگردشگري و تنوع زيستي؛ حم

تجارت؛ توليدومصرف پايدار، ايجاد ظرفيت، و آموزش براي توسعه پايدار؛ بهداشت؛ فرهنگ؛ 
  )www.un.org/ohrlls. (كند گيري رسيدگي مي مديريت دانش و اطالعات براي تصميم

  
  

  ها ريت پايدار جنگلمدي
رسد  ميليارد دالر مي 270لمللي درزمينه محصوالت جنگلي هرسال به حدود ا ارزش تجارت بين

ها به عنوان  ازجنگل.اند ها وابسته ميليون نفربراي معاش خود به جنگل 600وبيش ازيك ميلياردو
ها  ان اكوسيستمشود و به عنو اجتماعي فراواني حاصل مي  منافع فرهنگي ــ مياساس دانش بو

با اين حال . كنند نقشي حياتي دركاهش عوارض تغييرآب وهواوحمايت از تنوع زيستي ايفا مي
درصد انتشارگازهاي 20روند كه عامل حدود هاازبين مي ميليون هكتارازجنگل13هرسال حدود

ها وخاك آن هابيش از  جنگل. كند اي هستندكه به گرم شدن آب وهواي جهان كمك مي گلخانه
  .كنندكه دو برابركربن موجود درجو است يك تريليون تن كربن ذخيره مي

كيلومترمربع از پوشش جنگلي به داليلي مانند برداشت محصول چوب  350هر روز حدود 
هاي نادرست مديريت زمين، و ساخت  ها به زمين كشاورزي، روش براي الوار، تبديل جنگل

سازمان ملل در صف مقدم . رود نگلي ــ از بين ميترين داليل نابودي نواحي ج رايج  مسكن ــ
بوده كه اعالميه  1992ها از زمان تشكيل اجالس زمين  حركت به سمت مديريت پايدار جنگل

  .ها را تصويب كرد جنگل  اصول ميغير الزا
تحت نظر كميسيون توسعه پايدار  - ها  ها و مجمع بين دولتي جنگل هيات بين دولتي جنگل

. ها بودند هاي مربوط به جنگل نهادهاي اصلي براي تدوين سياست 2000 تا 1995از  - سازمان ملل 
، نهاد بين دولتي سطح باال را هاي سازمان ملل  مجمع جنگل 2000شوراي اقتصادي و اجتماعي اكتبر 

  .ها است تاسيس كردكه ماموريت آن تقويت تعهد طوالني مدت سياسي مديريت پايدار جنگل
اي تاريخي درباره سياستگذاري و  نامه سال مذاكره، توافق 15پس از  2007 مجمع در آوريل

است اما  مينامه گرچه سندي غيرالزا اين توافق. ها تصويب كرد المللي در زمينه جنگل همكاري بين
ها در زمينه  رود تاثيري مهم برتالش كند كه انتظار مي ها تعيين مي ضوابطي براي مديريت جنگل

ها، حمايت از معاش پايدار و كاهش فقر براي  ي، پيشگيري از نابودي جنگلزداي كاهش جنگل



٢١۵  
 2009خواهد تا  نامه همچنين از كشورها مي توافق. همه مردمان وابسته به جنگل داشته باشد

  .ها تصويب كنند سازوكار داوطلبانه جهاني تامين سرمايه براي مديريت جنگل
مشاركت دعوت شوراي اقتصادي واجتماعي همچنين  المللي به هاي مربوطه بين روساي سازمان

عضودارد وهمكاري وهماهنگي بيشتردر حمايت 14اندكه تشكيل داده ها جمعي درباره جنگل
ها در  هاي مديريت پايدارجنگل هاي سازمان ملل واجراي سياست هاي مجمع جنگل ازهدف

ها،  تحقق اين هدف  ها درجهت براي تقويت تالش ميمجمع عمو.كند سراسرجهان راتقويت مي
  )www.un.org/esa/forests.(ها اعالم كرد المللي جنگل را سال بين 2011سال 2006دردسامبر

  
  زايي بيابان

ويژگي زمين . كنند هايي خشك وخشن هستند كه مردم اندكي درآنها زندگي مي ها محيط بيابان
اين . دهندباران كم وسرعت زيادتبخيراست هاي زمين راتشكيل مي درصدخشكي41ههاي بياباني،ك 

ازهمه كساني است كه بافقردرهمه جاي  ميميليارد نفر، ازجمله ني2ها محل زيست بيش از زمين
ميليون نفرازاين افرادساكن كشورهاي درحال توسعه 800حدوديك ميلياردو.كنند جهان زندگي مي

  . ترند وسعه ورفاه انساني ازبقيه مردم جهان بسيارعقبهاي ت هستندوازنظرشاخص
مرطوب   خشك وخشك نيمه باران،نيمه زدن به زمين درنواحي كم آسيب«زايي به عنوان بيابان

ديدن  آسيب .شود ،تعريف مي»هاي انساني وفعاليت ميناشي ازعوامل گوناگون،ازجمله تغييرات اقلي
ها   دان باروري زيستي يااقتصادي اين زمينهاي خشك به مفهوم كاهش يافق خاك درزمين

زدايي وآبياري غير كافي  رويه،جنگل رويه،چراي بي هاي اصلي انساني آن كشت بي علت.است
اين امربريك سوم سطح كره زمين وزندگي بيش ازيك ميليارد نفر UNEP براساس برآورد .است

هاي آن بيابان يا زمين  صد از زميندر 66صحراي آفريقا كه . گذارد كشور تاثير مي 110در بيش از 
  .خشك است، به ويژه در معرض خطر قرار دارد

هاي اجتماعي،  تنش. زايي و خشكي ناامني غذايي، قحطي و فقر است از جمله عواقب بيابان
تواند موجب بروز مناقشات، تشديد فقر و افزايش بيشتر آسيب  اقتصادي و سياسي ناشي از آن مي

ها فقير ديگر را در پي دارد  زايي فزاينده در سراسر جهان خطر افزودن ميليون نبيابا. به زمين شود
  .كه مجبورند به جستجوي خانه و معاش جديد بروند

زايي، به ويژه در  يا بيابان/ زايي در كشورهايي كه با خشكسالي شديد و كنوانسيون مبارزه با بيابان
رسيدگي كند اين كنوانسيون بربازپروري زمين،بهبود كوشد به اين مشكل  مي) 1994(اند  آفريقا مواجه

بهره وري، و محافظت و مديريت منابع آب و زمين تمركز،وبر ايجاد محيط زيست توانمندساز براي 
اين كنوانسيون كه همچنين داراي . كند كه روند زوال زمين را معكوس كنند تاكيد مي ميمردم بو

 زايي است، در ملي به وسيله كشورهاي مبتال به مشكل بيابانهاي اقدام  معيارهايي براي تهيه برنامه
  www.unccd.int .كشورطرف  دارد192رسميت يافت و1996

ها  اعتبار فعاليت UNDP. دهند زايي كمك ارائه مي بسياري ازنهادهاي سازمان ملل براي مبارزه با بيابان
خشك كه در نايروبي مستقر است، تامين  هاي زايي را از طريق مركز توسعه زمين براي مبارزه با بيابان

ميليارددالربراي حمايت ازتوسعه زمين 5/3سال بيش از27طي  www.undp.org/drylands  .IFAD. كند مي



پذير و افزايش  هاي خشك آسيب هايي به منظورحفاظت از زمين بانك جهاني برنامه.هاي خشك متعهد شده،
فائوازتوسعه كشاورزي قابل دوام با . نمايد مينها را تامين دهد و بودجه آ بهره وري كشاورزي ترتيب مي

ها،  اي، ارزيابي داده هاي اقدام منطقه از برنامه UNEP ها،حمايت مي كند و هاي عملي به دولت كمك
  . كند درباره اين مشكالت، پشتيباني مي ميسازي و افزايش آگاهي عمو ظرفيت

به  2006هانيان درباره اين مساله، با اعالم  به منظور افزايش بيشتر آگاهي ج ميمجمع عمو
هاي  خواستار مشاركت فعال كشورها، سازمان» زايي ها و بيابان المللي بيابان سال بين«عنوان 

  )نگاه كنيد www.iydd.orgبه . (المللي و جامعه مدني شد بين
  

  رويه ماهي تنوع زيستي، آلودگي و صيد بي
حفاظت و . براي بقاي انسان ضروري است - و جانوريهاي گياهي  تنوع گونه - تنوع زيستي

كنوانسيون تنوع هاي زندگي گياهي و حيواني و اقليم آنها هدف  نگهداري از طيف گوناگون گونه
اين كنوانسيون كشورها را موظف . اند كشور آن را پذيرفته 190است كه ) 1992(زيستي سازمان ملل 

دوام آن را تضمين و امكان برخورداري عادالنه و برابر از سازد تنوع زيستي را حفظ، توسعه قابل  مي
هدف پروتكل كار تاجناي مجمع درباره امنيت زيستي، كه در  .مزاياي منابع ژنتيك را فراهم كنند

هايي است كه از نظر ژنتيك تغيير  رسميت يافت، تضمين استفاده امن از ارگانيسم 2003سال 
  ).نگاه كنيد www.cbd.intبه . (اند يون پيوستهكشور به اين كنوانس 143. اند يافته
هاي در معرض خطر  المللي گونه  كنوانسيون تجارت بينهاي در معرض خطر با   حفاظت از گونه 

كشوري  172نمايندگان .كند نيز تقويت شد كه برنامه محيط زيست سازمان ملل آن را اجرا مي) 1973(
ها يا محصوالت گياهي و جانوري، مانند عاج،  د تا فهرست گونهكنن اند مرتبا ديدار مي كه آن را پذيرفته

 . بندي يا ممنوعيت صريح تحت محافظت قرار گيرند، به روز كنند را كه بايد با سهميه
(www.cites.org)  1979(هاي مهاجرحيوانات وحشي  كنوانسيون بن درباره محافظت ازگونههدف (

هاي آنها  هاي مهاجرزميني،دريايي وهوايي وزيستگاه نهاي ازقراردادهاي مربوطه، حفظ گو ومجموعه
  www.cms.int. كشور طرف دارد104اين معاهده . است

يونسكو مبناي استفاده و محافظت پايدار از تنوع زيستي، ) زيست كره(انسان و بيوسفر  برنامه
ا در سراسر جهان در چارچوب علوم طبيعي و اجتماعي زيست آنان ر ومحيط مردم بين و بهبودرابطه

اي، نشان دادن طرز كار و آموزش استفاده از ذخاير بيوسفر  رشته بين پژوهش برنامه اين.كند مي تدوين
  )نگاه كنيد www.unesco.org/mabبه .(كند مي راتشويق پايدار توسعه براي زنده هاي آزمايشگاه عنوان به

باران اسيدي، كه عامل آن خروج دي اكسيد سولفور از فرآيندهاي توليد از بارش  .باران اسيدي
به ميزان قابل ) 1979(به لطف كنوانسيون مربوط به آلودگي بلندمدت فرامرزي هوا صنعتي است، 

كشور به آن  51اين كنوانسيون كه . توجهي در بيشتر اروپا و آمريكاي شمالي كاسته شده است
دامنه فعاليت آن با . شود يون اقتصادي سازمان ملل براي اروپا، اجرا مياند به وسيله كميس پيوسته

هاي ارگانيك  هشت پروتكل گسترش يافته و به مسائلي مانند ميزان اوزون در زمين، آالينده
مقاوم، فلزات سنگين، كاهش بيشتر انتشار سولفور،تركيبات فراّر ارگانيك و اكسيدهاي نيتروژن 

  .)نگاه كنيد  www.unece.org/env/lrtapبه . (كند رسيدگي مي
كه  ميسپسماند  ميليون تن 3كشورهاي عضو براي نظارت بر  .مواد شيميايي و پسماند خطرناك



٢١٧  
 كنوانسيون كنترل نقل و انتقاالت فرامرزيدر بازل،  1989گذرند در  هر سال از مرزهاي ملي مي

سيله برنامه محيط زيست سازمان ملل را تصويب كردند كه به و خطرناك و نابودي آنها پسماندهاي
 پسماندتقويت شد تا صدور  1995اند، در  كشور آن را پذيرفته 170اين معاهده كه . شود اجرا مي

خطر آنها را  آوري الزم براي نابودي بي به كشورهاي در حال توسعه را ممنوع كند كه معموال  فن ميس
را تصويب كردند تا با افرادي كه در سئوليت و غرامت پروتكل بازل درباره م 1999ها در  دولت. ندارند

خطرناك از نظر مالي مسئول هستند،  پسماند تصادفي  صورت تخليه و رها كردن غيرقانوني يا نشت
  www.basel.int. برخورد شود

هاي از نظر  هاي ماهي رويه و نابودي تقريبي بسياري از گونه صيد بي .المللي هاي بين ماهيگيري در آب
جاري ارزشمند، همراه با ميزان فزاينده ماهيگيري غيرقانوني، بدون نظارت و گزارش نشده در درياهاي ت

ها شوند، به  ها را وادار كرد خواهان تدابيري براي محافظت و اداره قابل دوام منابع ماهي المللي، دولت بين
اقتصادي متعلق به بيش از يك كشور  ها مهاجرت يا در منطقه هايي كه در نواحي گسترده اقيانوس ويژه ماهي
هاي مرزي بين كشورها و ذخاير ماهيان به  ب موافقت نامه سازمان ملل درباره ذخاير ماهيان آ.كنند حركت مي

براي محافظت از اين ذخاير و مديريت  ميبه اجرا در آمد نظا 2001كه در دسامبر ) 1995(شدت مهاجر 
كشور، از جمله  67. دهد اروحفظ طوالني مدت آنها ، ارائه ميآنها، با نظري به تضمين استفاده پايد

  .www.un.org/Depts/los .كشورهاي جامعه اروپا، طرف آن هستند
  

 
 

  حفاظت از محيط زيست درياها
دهند و حفاظت از آنها يكي از مسائل اصلي سازمان ملل  دو سوم سطح زمين را درياها تشكيل مي

هاي گوناگون آن براي  ، به ويژه تالش UNEPسازمان ملل، كار برنامه محيط زيست. شده است
سازمان . ها ودرياها جلب كرده است حفاظت از محيط زيست درياها، توجه جهان را به اقيانوس

كارگزاري تخصصي سازمان ملل مسئول اتخاذ تدابيري به منظور  (IMO)المللي دريانوردي  بين
با وجود گسترش . المللي است هبود امنيت كشتيراني بينها و ب پيشگيري از آلودگي درياها از كشتي

درصد كاهش  60تا حدود  1980ها در طول دهه  چشمگيركشتيراني درجهان، آلودگي نفتي از كشتي
هاي بهتركنترل امحاي پسماندها  علت بخشي ازاين امر، معرفي روش. يافت وهمچنان ادامه يافته است

  . http://oils.gpa.unep.org. ها بود كنوانسيونها ازطريق  و بخشي ديگر تشديد كنترل
 1954كنوانسيوني پيشگام بود كه در المللي براي پيشگيري از آلودگي دريا با نفت،  كنوانسيون بين

 قوع چند حادثه1960اواخردهه. به عهده گرفت1959مسئوليت اجراي آن را در IMOتصويب شد و
ازآن زمان مقررات بسياري براي پيشگيري از حوادث  IMO.ها منجر به اقدام بيشترشد مهم براي تانكر

ازجمله آلودگي  - ونشت نفت دردرياها، به حداقل رساندن عواقب آنها، ومبارزه با آلودگي درياها 
  . تدوين كرد - هاي مستقر در خشكي  توليد شده از فعاليت پسماند ناشي از تخليه

المللي مربوط به مداخله در درياهاي آزاد در موارد  كنوانسيون بين: دات اصلي عبارتند ازمعاه
و  پسمانددرياها بر اثر ريختن   كنوانسيون پيشگيري از آلودگي؛ 1969 تلفات ناشي از آلودگي نفتي،

  . 1990 المللي آمادگي، واكنش و همكاري درباره آلودگي نفتي، و كنوانسيون بين ؛1972ساير مواد، 



IMO هاي عادي مانند نظافت  همچنين با تهديدها نسبت به محيط زيست كه بر اثر فعاليت
كه از حيث مقدار خطر بيشتر از  - شود  ها ايجاد مي موتورخانه پسماندهاي حمل نفت و تخليه  تانكر

گيري المللي براي پيش كنوانسيون بينترين اين تدابير  مهم. برخورد كرده است - تصادفات است 
اين . است) MARPOL73/78( 1978 سال و اصالح آن با پروتكل) 1973(ها  آلودگي از كشتي

ها بلكه آلودگي از مواد شيميايي، كاالهاي  كنوانسيون نه فقط آلودگي نفتي ناشي از تصادف و فعاليت
مل پيشگيري هوا از كشتي ها را نيز شا1997بسته بندي شده، فاضالب و زباله ومتمم جديدمصوب 

هاي جديد نفت را به بدنه دوگانه يا طرحي كه  متمم هاي اين كنوانسيون تجهيز همه تانكر. شود مي
براساس . كرد ميحفاظت مشابه از محموله را در صورت تصادم يا به گل نشستن فراهم سازد، الزا

زدور ا2015، وبعضي تانكرهاي ديگرتا 2010مقررات تانكرهاي تك جداره موجودبايد به تدريج تا
  .خارج شوند

المللي درباره مسئوليت مدني براي خسارت ناشي از آلودگي  كنوانسيون بينيعني  IMOدو معاهده 
براي  مي، نظاالمللي براي خسارت آلودگي نفتي المللي درباره تاسيس صندوق بين و كنوانسيون بين نفتي

اين معاهدات، . اند مالي ديدهآورند كه بر اثر آلودگي، خسارت  دادن خسارت به كساني به وجود مي
دهند بسيار  ، به قربانيان آلودگي نفتي امكان مي1992، و تجديد نظر شده در 1971و  1969 مصوب
  . تر از آنچه پيشتر ميسر بوده، غرامت بگيرند تر و سريع راحت
  

  هوا، اقليم و آب
تا تحقيقات مربوط  جهاني را از پيش بيني هوا ميهاي عل تالش (WMO) سازمان جهاني هواشناسي

تا اطالعات به موقع و كند  به اقليم و هشدارهاي زود هنگام درباره خطرهاي طبيعي هماهنگ مي
جامعه استفاده كننده از آن شامل . زيست آبي و جوي ارائه دهد دقيق درباره هوا، اقليم و محيط

. يد انرژي استهاي صنعتي مانند هوانوردي، كشتيراني و تول ها، و بخش عموم مردم، دولت
به ايمني جان و مال، توسعه اجتماعي و اقتصادي پايدار، و  WMOهاي  ها و فعاليت برنامه

  . )www.wmo.int. (كند زيست كمك مي محافظت از محيط
WMO اين. قابل اعتماد درباره اقليم و جو زمين است ميدر داخل نظام ملل متحدصداي عل 

ها به منظور مطالعات مربوط به  هاي ايستگاه المللي براي ايجاد وفعاليت شبكه سازمان همكاري بين
هواشناسي وآب شناسي را سازمان داده وتسهيل وازمبادله سريع اطالعات مربوط به هوا، استاندارد 

د كاربرد اين نها. كند كردن اطالعات هواشناسي، و انتشار يكسان اطالعات و آمار پشتيباني مي
هاي اقتصادي اجتماعي حساس به  هواشناسي را درهوانوردي وكشتيراني،كشا ورزي و ساير فعاليت

  . كند آورد؛ و تحقيق و آموزش را تشويق مي كند؛ ازتوسعه منابع آب حمايت به عمل مي هوا بيشترمي
ادآخرين اين نه. هاي سازمان جهاني هواشناسي است ، بنياد و اساس فعاليتناظر جهاني هوا

هاي ارتباطي كه به وسيله  هاي نظارت و پيوند اطالعات مربوط به هواي جهان را از طريق شبكه
هزار 10هزار هواپيما، 3ماهواره،  15با بيش از  - كنند  مي  هاي عضو فعاليت كشورها و سرزمين

متحرك شناور  600شناور لنگر گرفته و  100ها،  ايستگاه در كشتي 7300ايستگاه رصد زميني، 
هاي حاصله هر  بيني ها و پيش ها، تحليل داده. هاي خودكار هواشناسي ارائه مي دهد حامل ايستگاه

و ادارات هواشناسي در همه كشورها مبادله  WMOروز رايگان و بدون محدوديت بين مراكز 



٢١٩  
روز بيني دو  بيني وضع هواي پنج روز همانقدر معتبر است كه پيش در نتيجه امروز پيش. شود مي
  .سال پيش بود 20در 

ها و ارتباطات از طريق  المللي درباره استانداردها، قواعد، مقياس موافقت نامه هاي پيچيده بين
كشور آسيب پذير در برابر  50، به برنامه تند باد استوايي. شوند سازمان جهاني هواشناسي ايجاد مي

ها، تلفات جاني و  و آمادگي براي فاجعهبيني و هشدار  هاي پيش كند با بهبود شبكه تندباد كمك مي
، همگرايي  WMOبرنامه پيشگيري و كاهش بالياي طبيعي . خسارات مالي را به حداقل برسانند

هاي  هاي سازمان اي اين سازمان را در اين زمينه تضمين و آنها را با فعاليت هاي برنامه فعاليت
ـ به ويژه با توجه به ارزيابي  مياي دفاع غيرنظااي و ملي مربوطه، از جمله نهاده المللي، منطقه بين

اين برنامه همچنين براي . كند هماهنگ مي سازي هاي هشدار زود هنگام، و ظرفيت خطر، سيستم
  . دهد آوري ارائه مي و فن مي، حمايت عل WMOهاي واكنش به فاجعه  موقعيت

كند  ها كمك مي هداري و به دولتهاي مربوط به اقليم را گردآوري و نگ ، دادهبرنامه جهاني اقليم
ريزي اقتصادي و  تواند برنامه چنين اطالعاتي مي. ريزي كنند براي آمادگي در برابر تغيير اقليم برنامه

تواند  تغييرات  اين برنامه همچنين مي. و درك آنها را بهبود بخشد ميهاي اقلي اجتماعي براي جريان
همچنين تغييرها،  - و تاثير آنها را چند ماه پيش تر ) نينو و النينا هاي ال مانند پديده(الوقوع  قريب مياقلي

ها هشدار  هاي مهم انسان تاثير بگذارند، شناسايي و به دولت توانند بر فعاليت طبيعي يا بشري، را كه مي
هيات بين  1988در  اطالعات موجود درباره تغيير اقليم، ميبراي ارزيابي تما UNEPو  WMO. دهد

  (IPCC). ييرات اقليم را ايجاد كردنددولتي تغ
تحقيقات درباره ساختار و تركيب جو، ظاهر و تركيب برنامه محيط زيست و تحقيقات جوي، 

بيني هوا را هماهنگ و به كشورهاي عضو كمك  ابرها، تغييرات هوا، هواشناسي استوايي، و پيش
ها و  نتايج تحقيقات درباره ساير روشمنتشر، و  ميهاي تحقيقاتي انجام دهند، اطالعات عل كند طرح مي

اي ازايستگاه هاي نظارت منطقه اي  شبكه، » ناظر جهاني جو«بر اساس مفاد  . فنون را تلفيق كنند
هاي ساير  و نشانه) radionuclides(اي، اوزون، راديو نيوكاليدها  وماهواره ها ميزان گازهاي گلخانه
  . كند گازها و ذرات را در جوارزيابي مي

كند از هواشناسي براي محافظت از جان و مال و  به كشورها كمك ميرنامه كاربردهاي هواشناسي، ب
هواشناسي را بهتر كند؛  ميكوشد خدمات عمو اين برنامه مي. توسعه اجتماعي و اقتصادي استفاده كنند

، انرژي و ساير زايي بكاهد؛ و مديريت آب امنيت سفر دريايي و هوايي را افزايش دهد؛ از عوارض بيابان
تواند به  براي مثال، در كشاورزي مشورت سريع مربوط به هواشناسي مي. منابع و كشاورزي را بهتر كند

  . ها باشد ها و بيماري ها، آفت هاي ناشي از خشكسالي معناي كاهش اساسي زيان
اين برنامه  .كند به ارزيابي، مديريت و حفظ منابع آب جهان كمك مي ومنابع آب، شناسي آب برنامه
ها و خدمات مربوط به آب، از جمله گردآوري  ودرايجاد شبكه آب منابع ارزيابي درزمينه جهاني ازهمكاري

شناسي  هاي مربوط به هواشناسي و آب بيني شرايط آب، و تامين داده ها، هشدار و پيش و پردازش داده
هاي آب مشترك  در زمينه سرچشمه اين برنامه، براي مثال، همكاري. كند حمايت مي مقاصدطراحي براي
  . كند خيز به حفظ جان و مال كمك مي هاي تخصصي در نواحي سيل بيني تسهيل و با پيش كشورهارا بين

وساير ناظرجهاني هوا،براي كمك به توسعه شبكه نظارت جهاني برنامه  WMOبرنامه فضاي 



ها،  هدف آن ارائه مداوم داده. هاي نظارتي مربوطه، ايجاد شد و شبكه WMOهاي موردحمايت برنامه
. ترازآنها درسطح جهاني است تروارزشمند محصوالت وخدمات بهتروتسهيل قابليت استفاده گسترده

ها،تدوين برنامه  ها،سمينارهاوكنفرانس راازطريق دوره ميمبادله دانش علبرنامه آموزش وكارآموزي، 
. كند ايت ازمراكزآموزشي تشويق ميهاوفنون ووسايل آموزشي جديد،وحم هاي درسي،معرفي روش 

  . دهد هاي پيشرفته شركت مي اين برنامه هرسال چند صد متخصص را از سراسر جهان در دوره
 كند تجهيزات وتخصص فني به دست آورند درحال توسعه كمك مي كشورهاي بههمكاريفني، برنامه

 آوري، و اين برنامه انتقال فن.شناسي ملي خود را بهبود بخشند مربوط به هواشناسي و آب خدمات تا
 ها و ازاجراي برنامهاي،  برنامه منطقه.كند شناسي راتشويق مي مربوط به هواشناسي وآب دانش واطالعات

  . كند  حمايت مي درجهانWMO ا دفترزيرمنطقه6و اي دفترمنطقه4اي،ازطريق تمركزمنطقه داراي هاي فعاليت
 

  منابع طبيعي و انرژي
در  ميمجمع عمو.به كشورها براي اداره منابع طبيعي خودكمك كرده استسازمان ملل همواره 

» حق تعيين آزادانه چگونگي استفاده ازمنابع طبيعي خود را«اعالم كردكشورهاي درحال توسعه 1952
  . هاي توسعه اقتصادي براساس منافع ملي خوداستفاده كنند دارندوبايدازاين منابع براي تحقق برنامه

 عضو كه نهادي از شوراي اقتصادي و اجتماعي 24با منابع طبيعي براي توسعه  كميته انرژي و

ECOSOC ها  ها است، رهنمودهايي درباره سياست و متشكل از كارشناسان نامزد شده از طرف دولت
زير .كند ها با همكاري كميسيون توسعه پايدار تهيه و تدوين مي و دولت ECOSOCها براي  و برنامه

روندها و مسايل مربوط به توسعه انرژي، و همچنين هماهنگي  ه انرژي آن ،گروه مربوط ب
زير گروه مربوط به منابع آب آن به . كند هاي نظام ملل متحد در حوزه انرژي را بررسي مي فعاليت

  . كند مسائل مربوط به مديريت يكپارچه منابع زمين و آب، رسيدگي مي
فر فاقد دسترسي اساسي به ذخيره كافي آب، يعني برآورد شده است يك ميليارد ن. منابع آب

چنين منابعي شامل .ليترآب براي هرنفرتامين كند20منبعي هستندكه ازهزارمتردورترنباشدوهرروز
هاي حفاري  هاي عميق آب، چاه ها،حفره درخارج ساختمان ميها،منابع آب عمو وجودآب درخانه

  .ي آب باران استها هاي محافظت شده و بركه شده تحت محافظت، چشمه
ها پيش به بحران جهاني ناشي از فشارهاي فزاينده بر منابع آب جهان براي  سازمان ملل از مدت 

 ،1977كنفرانس آب سازمان ملل در . تامين نيازهاي انساني، بازرگاني و كشاورزي رسيدگي كرده است
، كنفرانس )1981ـ  1990(المللي عرضه آب آشاميدني و دفع بهداشتي فاضالب  دهه بين

ـ همه بر اين منبع حياتي ) 1992(و اجالس سران زمين ) 1992(المللي آب و محيط زيست  بين
ميليون نفر در كشورهاي در حال توسعه  300اين دهه، به ويژه، به يك ميليارد و . تمركز كردند

  . براي دسترسي به آب آشاميدني سالم كمك كرد
كم بازده، ضايع كردن آب با آلوده كردن آن، و استفاده داليل عرضه ناكافي آب شامل استفاده 

هدف اقدامات اصالحي دستيابي به مديريت بهترمنابع . رويه از ذخاير آب زيرزميني است بي
هاي نظام ملل  فعاليت. كمياب آب شيرين، با توجه ويژه برعرضه وتقاضا، كميت وكيفيت است

 رشد از  ناشي فشارفزاينده تحت كه متمركزاست شيرين بآ وتمام شدني شكننده پايدارمنابع متحدبرتوسعه
  www.unep.org/themes/freshwater.قراردارد وصنعتي كشاورزي مصارف وتقاضاي آلودگي جمعيت،



٢٢١  
هاي  هاي سالمت، توسعه و رفاه انسان به تعيين هدف اهميت حياتي آب در بسياري از جنبه

ها به  اين آرمان. هاي توسعه هزاره منجر شد ويژه مربوط به آب در حمايت از هر يك از آرمان
كني فقر و گرسنگي شديد؛ دستيابي به آموزش ابتدايي همگاني؛ حمايت از  ريشه: هاي هدف

برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان؛ كاهش مرگ و مير كودكان؛ بهبود بهداشت مادران؛ مبارزه 
زيست؛ و ايجاد مشاركت  ن پايداري محيطها؛ تضمي ماالريا و ساير بيماري ايدز،/ وي  آي با اچ

  .شوند جهاني براي توسعه مربوط مي
درباره اهميت توسعه هوشمندانه منابع آب  براي كمك به افزايش آگاهي عمومي مجمع عمومي

، 2003 همچنين در. آب شيرين سازمان ملل اعالم كرد المللي را به عنوان سال بين 2003شيرين، 
ـ ساز و » آب سازمان ملل«كننده كل نظام ملل متحد،  ي، هيات هماهنگهيات مديران اجرايي اصل

هاي  كارگزاري براي هماهنگ كردن اقدامات نظام ملل متحدرا به منظور دستيابي به هدف  كار بين
 . ايجاد كرد 2002مربوط به آب در اعالميه هزاره و اجالس جهاني سران در باره توسعه پايدار 

www.unwater.org   www.un.org/issues/m-water.html 
هاي توسعه  هاي مربوط به آب در آرمان براي تقويت بيشتر اقدام جهاني جهت دستيابي به هدف

را اعالم  2005ـ  2015، » آب براي زندگي«المللي براي اقدام،  دهه بين ميعمو هزاره، مجمع
  .شود آغاز شد كه هر سال به عنوان روز جهاني آب برگزار مي 2005مارس  22دهه  اين.كرد

و شركاي ملي آن، دومين جلد گزارش جهاني توسعه » آب سازمان ملل«يونسكو،  2006در 
هاو روندهاي موثر برمنابع آب  شودوداده سال يك بارمنتشرمي 3آب، نشريه سازمان ملل راكه هر

   www.un.org/waterforlifedecade.منتشر كردند كند، شيرين جهان را تجزيه و تحليل مي
www.unesco.org/water/wwap/partners/index.shtml 

هاي كنوني جهاني درمسيردرست تحقق آرمان  توسعه هزاره  براساس گزارش فوق،تالش 
  .قرار دارد» 2015داوم به آب آشاميدني سالم به نصف تا بدون دسترسي م مردم نسبت كاهش«درزمينه

، دو ميليارد و 2006مطابق برآورد گزارش جهاني توسعه آب سال . دفع بهداشتي فاضالب
يا  ميميليون نفر از دسترسي به امكانات اساسي دفع فاضالب، يعني ارتباط به فاضالب عمو 600

  .، يا توالت داراي تهويه درست محروم هستندتوالت مجهز به سيفون، توالت ساده داراي مخزن
براي رسيدگي به اين مشكل، برنامه اجراي ژوهانسبورگ، مصوب اجالس سران در زمينه 

تضمين دسترسي به دفع بهداشتي فاضالب در تمام :  هاي زير را تعيين كرد توسعه پايدار، هدف
ز جمله مدارس؛ ترويج ؛ بهبوددفع فاضالب درموسسات عمومي، ا2025نواحي روستايي تا 

هاي مقرون به صرفه و از نظر اجتماعي و  ها و روش آوري هاي امن بهداشتي، ترويج فن روش
هاي مديريت منابع آب؛ ايجاد  فرهنگي قابل قبول؛ ادغام دفع بهداشتي فاضالب در استراتژي

  .ودهاي اطالعاتي موج ها و سازوكارهاي تامين مالي نوآورانه؛ و تقويت شبكه مشاركت
المللي در زمينه آب آشاميدني پيشرفت قابل توجهي  هاي جامعه بين اگر چه در تحقق هدف

براساس گزارش . حاصل شده، پيشرفت در زمينه دفع بهداشتي فاضالب مطلوب نبوده است
به نصف رساندن، تا «، براي تحقق هدف ژوهانسبورگ در زمينه 2006جهاني توسعه آب سال 

به امكانات اساسي دفع فاضالب دسترسي ندارند، تالش وكوشش بسيار ، نسبت كساني كه 2015
از اين موضوع، تشويق  ميبراي افزايش آگاهي عمو ميمجمع عمو. بيشتري الزم خواهد بود 



هاي موثر، و بسيج جوامع براي بهبودوتغيير امكانات دفع بهداشتي  ها به اجراي سياست دولت
ها در زمينه آموزش مسائل بهداشتي و دفع  الشهاي بهداشتي از طريق ت فاضالب و روش

  .المللي دفع بهداشتي فاضالب اعالم كرده است را سال بين 2008بهداشتي فاضالب، 
 2ميليون نفر در حال حاضر به برق دسترسي ندارند و  600حدود يك ميليارد و .انرژي
با اين حال در . م هستندهاي مدرن براي آشپزي و گرما محرو ميليون نفر از سوخت 400ميليارد و 

كني فقر ضروري  حالي كه عرضه مقدار كافي انرژي براي پيشرفت اقتصادي و ريشه
عالوه . زيست و بهداشت مايه نگراني جدي است هاي انرژي سنتي بر محيط است،عوارض سيستم

رف بر اين، تقاضاي فزاينده براي انرژي سرانه، همراه با افزايش جمعيت جهان باعث افزايش مص
  .تواند پايدار باشد هاي كنوني انرژي نمي به حدي شده كه با استفاده از سيستم

هاي نظام ملل متحد در زمينه انرژي در جهات مختلفي از جمله ـ از طريق آموزش،  فعاليت
در زمينه اصالح سياستگذاري و تامين خدمات انرژي به كشورهاي  سازي،كمك وظرفيت كارآموزي

با اين حال، در حالي كه براي حركت به سوي منابع قابل تجديد انرژي، .كند مي كمك توسعه درحال
گيرد، تقاضاي اضافي هنوز  هايي صورت مي به ميزان چشمگيري كمتر است، تالش آنها آاليندگي كه

هاي  آوري براي بهبود كارآيي انرژي و حركت به سمت فن. بيشتر از عرضه ظرفيت جديد است
  .هاي بيشتري الزم است مرحله انتقال به سمت توسعه پايدار تالشتر سوخت فسيلي در  پاك

نظام ملل متحد براي برخورد با اين چالش، با نگاهي ويژه به سمت حمايت از تحقق 
هيات مديران اجرايي اصلي نظام ملل متحد در سال . هاي توسعه هزاره، بسيج شده است آرمان
2004 »UN-Energy « كارگزاري اصلي در حوزه انرژي ايجاد كردرا به عنوان سازوكار بين .

وظيفه آن كمك به تضمين انسجام در واكنش نظام ملل متحد به اجالس جهاني سران در زمينه 
هاي  خصوصي و جامعه سازمان  توسعه پايدار، همچنين مشاركت دادن موثر عوامل عمده از بخش

  .ن استهاي مربوط به انرژي اجالس سرا غيردولتي براي اجراي تصميم
 http://esa.un.org/un-energy and www.un.org/esa/progareas/sustdev.html  .  

اي فعال براي همكاري فني در زمينه آب، مواد معدني، انرژي و  سازمان ملل برنامه .همكاري فني
ياري در زمينه همكاري فني و خدمات . اي كوچك دارد مربوط به كشورهاي در حال توسعه جزيره

گذاري، وضع  مربوط به آب و منابع معدني، بر حفاظت از محيط زيست، حمايت از سرمايه مشورتي
همكاري فني مربوط به انرژي، به دسترسي به انرژي، اصالح . كند قانون و توسعه پايدار تاكيد مي

هاي پاك تر سوخت  آوري بخش انرژي، بازدهي انرژي، انرژي قابل تجديد، انرژي روستايي، فن
  . شود انرژي براي حمل و نقل مربوط ميفسيلي و 

گذاري در زمينه آب،  در طول دو دهه گذشته صدها طرح همكاري فني ومربوط به پيش از سرمايه
مواد معدني و انرژي شامل صدها ميليون دالر به وسيله سازمان ملل و خانواده سازمان هاي آن اجرا 

هاي عملياتي در  شكل پرسنل، تاسيسات و هزينه هاي دريافت كننده، منابع تكميلي به دولت. شده است
در نتيجه هر سال صدها طرح محلي به كشورهاي در حال توسعه در امر توسعه . اند محل، تامين كرده

گذاري بيشتر را تشويق  هايي كه ظرفيت ملي را تقويت و سرمايه پايدار منابع طبيعي آنها، از طريق طرح
  . رسانند كنند، ياري مي مي

  



٢٢٣  
  اي ي هستهايمن

كشوربيش 9در. كنند درصدبرق دنيا راتوليدمي 16اي نزديك به  راكتوربرق هسته 439در حال حاضر
 ،(IAEA)المللي انرژي اتمي آژانس بين.آيد اي به دست مي درصد توليد انرژي ازقدرت هسته40از

آميزازانرژي  تخطرومسالم هاي امن، بي المللي درخانواده سازمان ملل، توسعه استفاده سازماني بين
آوري  المللي به منظور تضمين استفاده از فن هاي بين كند ونقشي برجسته درتالش را تشويق مي ميات

در بحث كنوني درباره انتخاب انرژي براي مهار  IAEA. اي براي توسعه پايدار به عهده دارد هسته
اي به عنوان منبع  برق هستهشود، برمزاياي  انتشار دي اكسيد كربن كه باعث گرم شدن هواي جهان مي

  . شود، تاكيدكرده است نمي مياي وسايرگازهاي س انرژي كه باعث انتشارگازگلخانه
IAEA اي  و فني در زمينه هسته ميبه عنوان مجمع بين دولتي اصلي جهان براي همكاري عل
ايمني   ها و معيارها در حوزه كند و نقطه مركزي مبادله اطالعات و تدوين سياست  خدمت مي

هاي بهبود امنيت  ها، به تقاضاي خود آنها، درباره راه اي، و همچنين ارائه مشورت به دولت هسته
  . راكتورها و اجتناب از خطر حوادث است

بر  مياي افزايش يافته و توجه عمو هاي برق هسته اي با رشد برنامه در حوزه ايمني هسته IAEAمسئوليت 
استانداردهاي اساسي براي حفاظت از تشعشع تنظيم و مقررات و  آژانس .هاي ايمني متمركز شده است جنبه

بر اساس  آژانس. كند وضع مي - شامل نقل و انتقال امن مواد راديواكتيو  - قواعد كار درباره انواع ويژه عمليات 
عالم و كنوانسيون ا) 1986( اي يا موقعيت اضطراري راديولوژيك كنوانسيون كمك در صورت بروز حادثه هسته

در صورت وقوع حادثه تشعشعي، كمك اضطراري به كشورهاي عضو را ) 1986(اي  زود هنگام حادثه هسته
كنوانسيون حفاظت فيزيكي مواد : مسئول اجراي آنها است آژانسالمللي كه  ساير معاهدات بين. كند تسهيل مي

كنوانسيون مربوط به ، )1963(اي  ستههاي مدني براي خسارت ه مسئوليت، كنوانسيون وين درباره )1987( اي هسته
 پسماندكنوانسيون مشترك درباره مديريت امن سوخت مصرف شده و درباره مديريت امن ،و)1994( اي هسته ايمني

   www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/index.html .است) 1997(راديواكتيو 
شناسان و آموزش بين كشوري در امر كاربرد فنون ها، كار به شكل طرح آژانسبرنامه همكاري فني 

مانند آب، بهداشت، تغذيه، توليد مواد  ميهاي مه شود كه به كشورها در حوزه اي، ارائه مي آميز هسته مسالمت
ها شامل كار مربوط به ايجاد تغييرات ژنتيك در پرورش گياهان است كه از  نمونه. كند غذايي و دارويي كمك مي

آوري متكي بر تشعشع پرورش يافته و به اين  نوع جديد و مفيد محصول با استفاده از فن 2000 طريق آن حدود
شناسي ايزوتوپ براي نقشه برداري از  نمونه ديگر استفاده از آب. ترتيب توليد مواد غذايي  بهتر شده است

نظارت بر ايمني و  هاي سطحي و روي زمين، تشخيص و كنترل آلودگي، هاي آب زيرزميني، مديريت آب سفره
نمونه ديگر، به درمان مربوط . نشت آب از سدها، و به اين ترتيب بهبود دسترسي به آب آشاميدني سالم است

خطر بيماران سرطاني  دهد و افراد را براي درمان بي تجهيزات راديولوژي ارائه مي آژانسشود كه در آن  مي
  . دهد سط تعليم ميدركشورهاي در حال توسعه وكشورهاي با در آمد متو

المللي اطالعات  بين  شبكهاي از طريق  آوري هسته هاي دانش و فن درباره تقريبا همه جنبه آژانس
المللي فيزيك نظري  خود در وين، اطالعات گردآوري و منتشر، با يونسكو مركز بين(INIS)  اي هسته

در  ميبا فائو در تحقيق درباره انرژي ات نسآژا. كند وچند آزمايشگاه دارد را در تريسته، ايتاليا، اداره مي
درباره تشعشع در پزشكي و زيست شناسي همكاري  WHOزمينه كشاورزي و مواد غذايي، و با 



و يونسكو درباره آلودگي درياهاي  UNEP آزمايشگاه محيط زيست دريايي آن در موناكو، با. كند مي
  . آورد جهان مطالعه به عمل مي

نهادي جداگانه كه در ، (UNSCEAR)لل درباره عوارض تشعشع اتميسازمان م ميكميته عل
تشكيل شد، درباره سطوح و عوارض قرارگرفتن درمعرض تشعشع يونيزه كننده بررسي و  1955

براي ارزيابي  ميها درجهان به برآوردهاي آن به عنوان مبناي عل  ها وسازمان دولت. دهد گزارش مي
  .  وحفاظت دربرابرتشعشع، وتنظيم منابع تشعشع متكي هستندخطرتشعشع، ايجادمعيارهاي ايمني 

 


