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ي بهداشتي درماني اوليه ها نقش نهادهاي سازمان ملل متحد در توسعه مراقبت

 ايران  ميدر جمهوري اسال
 

 :گانسندينو

 2افضلي حسين ملك، 1زاده بيژن صدري

 

 چكيده

  .ها در سطح جهاني داراي ساختار متعدد و وسيعي است سازمان ملل متحد با توجه به گستردگي فعاليت :زمينه و اهداف

 .طور مختصر نسبت به تشریح زوایاي آن اقدام شده است آگاهي مخاطبان به براياین مقاله،  در

 .اي، بررسي اسناد و وبگاه سازمان ملل متحد حاصل آمده است آوري مطالب با مرور كتابخانه جمع :روش كار

 مشرتب  بشه توسشعه سشومت و بهداششت      -1بخش  ممشده   ها و نهادهاي فعال را در دو  توانيم سازمان هایي مي بندي شاخه در تقسم :ها يافته

 .هستندطور غيرمستقيم با سومت در ارتباط  و نهادهایي كه به ها سازمان -2

، صشندوق  (WHO)سازمان جهاني بهداشت : شامل هستندطور رسمي در حال ارائه خدمات  هایي كه در بخ  اول به ها و صندوق سازمان

مووه بر  (UNESCO)و فرهنگي ملل متحد  ، و سازمان آموزشي، ملمي (UNFPA)جمعيت ملل متحد  ، صندوق(UNICEF)كودكان ملل متحد 

 :المللي دیگر مبارتند از نهادهاي مذكور، در طي چند دهه گذشته، دو نهاد تازه تأسيس جدید بين

 ( UNAIDS)ایدز  - HIVبرنامه مشترك سازمان ملل در زمينه  ایدز، سل، ماالریا و - HIVصندوق جهاني 

، برنامشه  (UNHCR)، اداره كميساریاي مالي ملل متحشد  (UNDP)هایي همچون برنامه ممران ملل متحد  توان به سازمان در بخ  دوم مي

المللشي تاشارت    ، سشازمان بشين  (ILO)المللي كار و كارگر  ، سازمان بين(World Bank Group)، گروه بانك جهاني (UNEP)محي  زیست متحد 

(WOT)هاي شيميایي  ن منع سوح، سازما(OPCW) سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد ،(FAO) و برنامه غذایي جهاني ،(WFP) اشاره كرد. 

 .هاي مهم مورد توجه قرار گرفت اي از فعاليت ساختار و گوشه ،در این مرور اجمالي اجزا :گيري نتيجه

 

 رماني اوليه، ایرانهاي بهداشتي د نهادهاي سازمان ملل متحد، مراقبت :كليد واژه

 

 مقدمه

طشور مسشتقيم در توسشعه     ترین نهادهاي سازمان ملل كه به مهم

 :هاي بهداشتي درماني اوليه در كشور نق  دارند مراقبت

 

 سازمان جهاني بهداشت
هاي تخصصي سيستم ملشل   سازمان جهاني بهداشت یكي از سازمان

ي سشومت  هشا  متحد است كه نق  اصلي آن هدایت و هماهنگي برنامه

هدف سازمان جهاني بهداششت دسشت یشافتن    . استالمللي  در سطح بين

 .به باالترین سطح ممكن سومت براي همه مردم دنيا است

 : المللي مبارتند از هاي این سازمان بين ترین مسئوليت مهم

 و سشایر    گير، بومي هاي همه كني بيماري ایااد انگيزه براي ریشه

 ها بيماري

 یه، مسكن، بهسازي محي ، شرای  كار و دیگشر  ارتقاي وضع تغذ

 هاي بهداشت محي   جنبه

 ترویج و هدایت پژوه  در زمينه سومت 

 
 شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

 مضو افتحاري فرهنگستان ملوم پزشكي. 1
 مضو پيوسته فرهنگستان ملوم پزشكي. 2
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 المللشي بشراي غشذا، مشواد بيولوویشك و       تعيين استانداردهاي بين

 هاي دارویي فراورده

  در بين همه مردم درباره امور  كمك به ایااد یك امتقاد ممومي

 بهداشتي

 2222سومت براي همه تشا سشال   "با تصویب استراتژي جهاني 

طي سشي و چهشارمين اجشوج مامشع بهداششت جهشاني        "ميودي

(WHA)  ر شد، وظایف این سازمان در ونو برگزا 1891 كه در ماه مي

 .اي یافت ابعاد تازه

به نظر سازمان جهاني بهداشت، مراقبت بهداشتي درماني اوليشه  

(PHC) كليد نيل به هدف بهداشت براي همه است . 

ترین موارد همكاري سازمان جهاني بهداشت براي توسعه  مهم

هاي بهداشتي درماني اوليشه در كششورمان بشه ششرح زیشر       مراقبت

 :هستند

تاربه آذربایاان غربي كشه بشا همشت وزارت بهشداري، انسشتيتو       .1

تحقيقات بهداشتي دانشگاه تهران و سازمان جهاني بهداشت در 

روستاي آذربایاشان غربشي در    11در  1533تا  1531هاي  سال

هشاي   منطقه چنقرانلو به مرحلشه اجشرا در آمشد و نظشام مراقبشت     

 . ي كردگذار بهداشتي درماني اوليه در كشور را پایه

هاي  اصوالً همكاري سازمان جهاني بهداشت با كشور طي برنامه .2

دولت "اي كه هر دو سال یكبار توس  دو گروه مشترك  دو ساله

 . شود مملياتي مي وتدوین  "و سازمان جهاني بهداشت

سشاله، بشر تقویشت ظرفيشت فنشي مشدیران،        2در برنامه مشترك 

اغل در مراكشز بهداششتي   هاي كارداني و بهورزي ش كارشناسان و رده

این . هاي بهداشت تأكيد شده است درماني شهري و روستایي و خانه

هشاي آموزششي در داخشل كششور، امشزام       برنامه شامل برگزاري دوره

هشاي آموزششي كوتشاه     كارشناسان به خارج از كشور براي طشي دوره 

و كمشك بشه     (STC)، امزام مشاور به داخشل كششور   (فلوشيپ )مدت 

هاي بهداشتي و درمشاني   هيزات و ملزومات مورد نياز برنامهتأمين تا

 .كشور است

 : اند از هاي برنامه مشترك دو ساله عبارت بوده ترين اولويت مهم

  تقویت برنامه نيازهاي اساسي توسعه(BDN) 

 ها بهبود كيفيت داروهاي اساسي و منطقي كردن مصرف آن 

 خودكفایي در توليد واكسن با كيفيت مطلوب 

 يت نيروي انساني براساج نيازهاي واقعشي جامعشه از طریش     ترب

و آموزش  (COME) نگر  هاي آموزش پزشكي جامعه توسعه برنامه

 (CME)مداوم پزشكي 

     هشاي مربشوط بشه نظشام سشومت       وسعت بخششيدن بشه پشژوه

منوان یشك   طوري كه كاركنان بهداشتي در اجراي پژوه  به به

 .داشته باشند ابزار حل مشكل، نق  مستقيم و مؤثري

 رساني سشومت بشه ترتيبشي كشه از اطومشات       اصوح نظام اطوع

 .دكرموقع استفاده  گيري به موجود بتوان براي تصميم

هایي كشه مشورد حمایشت سشازمان جهشاني       در بين سایر برنامه

هشاي واگيشر از اهميشت     ، برنامه مبارزه بشا بيمشاري  هستندبهداشت 

 :استشامل موارد زیر این برنامه . بيشتري برخوردار است

 كني فلج اطفال  ریشه 

  حذف سرخك 

 حذف كزاز نوزادان 

  سل 

 ماالریا 

 هاي آميزشي ایدز و بيماري 

 حذف جذام 

 هاي گرمسيري بيماري 

 هششاي قابششل انتقششال بششين انسششان و حيششوان  بيمششاري(Zoonotic 

Diseases) 

 كنترل حشرات 

 ها  مراقبت و كنترل بيماري 

جهششاني بهداشششت در جمهششوري تششازگي نماینششدگي سششازمان  بششه

ایران، در زمينه تقویت خشدمات بهداششتي درمشاني اوليشه از      اسومي

نيشروي انسشاني و مشدیریت بشه      طری  بهبود حكمراني، منابع مشالي،  

 . هاي كشور كمك كرده است برنامه

بندي كشوري براي دریافت حمایت سازمان  براساج اولویت

خشدمات جشامع   "ه جهاني بهداشت، طي چندسال گذشته برنام

هاي فني  انتخاب شده و از كمك "بهداشتي درماني مردم محور

و مالي سازمان جهاني بهداشت به ششرح زیشر برخشوردار بشوده     

 : است

   بسشش  و توسششعه اسششناد و مششدارك الزم بششراي بهبششود مملكششرد

همشراه بشا دسترسشي     (PHC)هاي بهداشتي درماني اوليه  مراقبت

 اه همگاني به این قبيل مراقبت
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 المللي بشراي بررسشي و تخمشين     كارگيري مشاوران ملي و بين به

هشاي بهداششتي    هاي جشاري در سشطح مراقبشت    ممليات و برنامه

 .(PHC)درماني اوليه 

 هاي بهداشتي درماني اوليه شهري ارزیابي سریع برنامه مراقبت 

 هشاي   كمك به اجراي بيمه سومت روستایيان در سطح مراقبت

 ه روستایيبهداشتي درماني اولي

     كمك به اجراي برنامه آموزشي تخصصشي پزششكي خشانواده در

 هاي ملوم پزشكي منتخب دانشگاه

 

 (UNICEF)صندوق كودكان ملل متحد 
در ایشران   1535از سشال  ( یونيسف)صندوق كودكان ملل متحد 

 : شروع به فعاليت نكرده است

ایران و یونيسف برنامه  دولت جمهوري اسومي 1518در سال 

 1595)ساله جدیدي را همزمان با برنامه سوم توسعه كششور   پنج

برنامششه حمششایتي یونيسششف همچنششين بششا  . آغششاز كردنششد( 1518 -

اي صشندوق جمعيشت برنامشه ممشران ملشل متحشد        هاي برنامه دوره

 .همزماني دارد

هشاي ممليشاتي    ها با امضشاي برنامشه   مند فعاليت ریزي روش برنامه

مششترك بشين یونيسشف و همكشاران     هشاي سشاليانه    مربوط به پرووه

 .رسميت یافته است 1518كشوري براي اولين بار در سال 

برنامه حمایتي یونيسف شامل پنج برنامه بخشي بشه ششرح زیشر    

 : است

 پيشگيري از سوء تغذیه  .1

 بهبود كيفيت خدمات .2

 ها كاه  نابرابري .5

 كودكان نيازمند حمایت ویژه .4

 ارتقاء و پای  مهدنامه حقوق كودك .3
رين موارد همكاري صنندوق كودكنان ملنل متحند در     ت مهم

جهت حفظ و ارتقاي سالمت كودكان در كشور به شرح زينر  

 : است

 ،پای  نمودار رشد و نمو كودكان 

  مایع درماني خوراكي باORS ، 

 ،ترویج تغذیه با شيرمادر 

 سازي كودكان،  توسعه برنامه ایمن 

 ها، فاصله گذاري بين تولد 

 ي غذایي، ها كمك به تأمين مكمل 

 آموزش زنان 

ساير موارد همكاري صندوق كودكان سازمان ملل در زميننه  

 :توسعه سالمت كشور شامل دو عرصه است

 كنترل بيماري ايدز .1

در رابطه با كنتشرل بيمشاري ایشدز یونيسشف بشا مركشز مشدیریت        

هاي واگير وزارت بهداشت در سشه مرصشه گسشترده فعاليشت      بيماري

 :دارد

 رساني و تبليغات  اطوعمرصه آموزش و  :اول

از مشادر بشه كشودك     HIVدر مرصه پيشگيري از انتقال مفونت  :دوم

(PMTCT) هاي آموزشي  توجهي از برنامه كه در این راستا بخ  قابل

برنامه پيشگيري از انتقال مادر به . توس  یونيسف حمایت شده است

دانشگاه ملوم پزشكي  13در  1585از سال  HIV، (PMTCT)كودك 

روع شده و یونيسف در تهيه محتواهاي آموزشي و تشأمين امتبشار   ش

تيم كارشناسي پای  برنامه و همچنين ارزشيابي فشاز پشایلوت    براي

هاي واگيشر كمشك    برنامه به مركز مدیریت بيماري( مرحله آموزشي)

نفشره از پزششكان مضشو هيشات      9كرده اسشت، همچنشين یشك تشيم     

مفوني اطفال در دو نوبت در هاي  دانشگاه فوق تخصص بيماري ملمي

كشور تایلند دوره ویژه مراقبت و درمان كودكشان مبشتو بشه ایشدز را     

 .اند آموزش دیده

بشا همكشاري    PMTCTبسته آموزشي پای  و ارزششيابي برنامشه   

هشم اكنشون یونيسشف بشا مششاركت مركشز       . یونيسف تهيه شده است

صشي در  هاي واگير برنامه ارزیابي نق  بخش  خصو  مدیریت بيماري

PMTCT   را در دست اجرا دارد كه براساج نتایج آن قرار است ایشن

 .بخ  فعاالنه در این زمينه مشاركت كند

براي پزششكان   PMTCTسمينارهاي آموزشي متعددي در رابطه با 

متخصص زنان و ماماهاي مطب دار بشا همكشاري انامشن متخصصشان     

 . ستزنان و انامن مامایي با حمایت یونيسف برگزار شده ا

حوزه آموزش پيشگيري از رفتارهاي پرخطر براي نوجوانان و  :سوم

 جوانان

شروع شده اسشت و پشس از برگشزاري     1584این برنامه از سال 

باششگاه سشومت نوجوانشان در هفشت      1چند دوره كارگشاه آموزششي   

منطقه كشور براي نوجوانان داراي رفتارهاي پرخطر با هدف آموزش، 
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اندازي شده  هاي تغيير رفتار راه لبانه، آموزشمشاوره و آزمای  داوط

كشارگيري تشيم    هشا همچنشين امتبشار بشه     است كه امتبار ایشن برنامشه  

 .ده استشكارشناسي پای  توس  یونيسف تأمين 

ششود و یونيسشف    این برنامه توس  وزارت بهداشت اجرا مي  همه

در ایشن رابطشه چنشدین كارگشاه     . كنشد  فق  هزینه آن را تشأمين مشي  

ها برگزار ششده   ها و كارشناسان آن مدیران این باشگاه برايزشي آمو

هاي آموزشي در رابطه با پيشگيري  توان كارگاه ها مي كه از جمله آن

 . مصرف مواد مخدر ومحرك را نام برد از سوء

هناي اابنل    هاي مربوط به برنامه بيماري كمك به فعاليت .2

 پيشگيري با واكسن 

 -در دسشت اقشدام   )اكسيناسشيون  تهيه مولتي مدیاي آموزشي و (1

1581.) 

اجراي طرح تحقيقاتي هزینه اثربخشي ادغام واكسن پنوموكوك  (2

 (.1584 - 1583)سازي  در برنامه جاري ایمن

 (.1584 - 1583)تهيه مولتي مدیاي آموزشي زنايره سرما  (5

سازي مصشوب   همكاري در چاپ و تكثير برنامه و راهنماي ایمن (4

 (.1584)سازي  كميته كشوري ایمن

اجراي برنامه گسترده آموزشي ادغام واكسن تزریقي فلج اطفال  (3

 (.1584)سازي  در برنامه جاري ایمن

 (.1584)زنايره سرما  SOPاي  برگزاري دو كارگاه منطقه (3

در سشال   OPV)همكاري در واردات و تأمين واكسن مشورد نيشاز    (1

 (.1581و  1584هاي  در سال IPVو  1585

سشششردخانه مركشششزي و  (mapping)بشششرداري حرارتشششي  نقششششه (9

 (.1583)هاي قطب  سردخانه

 (.1584 - 1583)هاي زنايره سرما  SOPترجمه و انتشار  (8

و ( 1582)برگزاري تشور آموزششي زنايشره سشرما در سشریونكا      (12

 Technet Meetingهماهنگي شركت دو نفر از وزارت بهداشت در 

 (.1583)و پرتغال ( 1584)در تایلند 

 (.1583)و روزآمد كردن آن VSSM (1598 )طراحي نرم افزار (11

 

 (UNFPA)صندوق جمعيت ملل متحد 

هاي صشندوق جمعيشت در ایشران بشه اواخشر دهشه        سابقه فعاليت

 1513تشا   1548هشاي   این صشندوق بشين سشال   . گردد بر مي 1542

 .هاي ذیرب  دولتي قرار داد هایي را در اختيار سازمان كمك

 :ه مزبور مبارتند ازهاي ممده صندوق در طي دور فعاليت

هاي تنظيم خانواده، رشد جمعيشت،   كمك به تحقيقات در زمينه

آموزش مدیران بهداشت خانواده و كاركنشان بهداششتي و مسشئوالن    

هاي آموزششي   تنظيم خانواده، تأمين وسایل پزشكي، برگزاري كارگاه

هاي مدیریتي كاركنان دولت و بهبود بخششيدن   ارتقاي مهارت براي

 .مربوط به اطومات، آموزش، ارتباطات و تنظيم خانوادهبه امور 

ایشران   بنا به تقاضشاي دولشت جمهشوري اسشومي     1539در سال 

صندوق جمعيت اولين برنامه موقتي كشوري را با تخصيص امتباري 

 1538ميليون دالر بشراي یشك دوره دو سشاله از دي مشاه      4به مبلغ 

 . تمدید شد 1512ان سال زمان اجراي این برنامه تا پای. تصویب كرد

این برنامه جنبه مقدماتي داشت و منظور از اجراي آن این بشود  

كه زمينه الزم را براي اجراي یك برنامه جامع و بلند مدت جمعيتي 

 .ایران فراهم سازد در جمهوري اسومي 

صندوق جمعيت پس از پایان برنامه موقتي مزبور برنامه جامعي 

با تخصيص امتباري بشه  ( 1515 - 1511)ساله  3را براي یك دوره 

دومين برنامه كششوري صشندوق   . ميليون دالر تصویب كرد 12مبلغ 

ایران را  جمعيت به ترتيبي طراحي شده كه دولت جمهوري اسومي

در دستيابي به اهداف مرتب  با مسایل جمعيت و توسشعه بشه ششرح    

ان ایشر  مندرج در برنامه ممرانشي پشنج سشاله دوم جمهشوري اسشومي     

 .یاري دهد( 1515 - 1511)

سومين برنامه كشوري صندوق جمعيت با برنامشه ممرانشي پشنج    

همزمان است و ( 1518 - 1595)ایران   ساله سوم جمهوري اسومي

 .ميليون دالر به مرحله اجرا درآمده است 11با امتباري به مبلغ 

هاي دولت براي  تكميل برنامه راستايكمك صندوق جمعيت در 

حقوق و بهداشت باروري، برابري حقوق زن و مشرد و اجشراي   ارتقاي 

هاي بهداششت جمعيشت و بشاروري از جملشه تنظشيم خشانواده        برنامه

هشاي   به منظور ایاشاد همشاهنگي بشا اولویشت    . ریزي شده است برنامه

هاي مربوط به برنامه صندوق جمعيت ممدتاً بشر روي   دولت، فعاليت

 . ركز شده استمناط  محروم و دور افتاده كشور متم

 : كند برنامه كشوري صندوق جمعيت اهداف زير را دنبال مي

 همهبهبود وضعيت بهداشت باروري و تأمين حقوق باروري براي  .1

 افراد

دست یافتن به موازنه پایشدار بشين جمعيشت، رششد اقتصشادي و       .2

 منابع
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 ایااد محي  مناسب براي كاه  نابرابري حقوق زن و مرد .5

امد بشراي بهداششت بشاروري و تنظشيم     ترویج بيشتر شرای  مسش  .4

 خانواده

 

و فرهنگني ملنل متحند      سازمان آموزشي، علمي
(UNESCO) 

هدف اصلي یونسكو مشاركت در صلح و امنيت در جهشان اسشت   

كه از طری  ارتقاي همكاري در بين ملل در زمينشه آمشوزش، ملشم،    

فرهنگ و ارتباطات، به منظور تحق  احترام مالمگير بشراي مشدالت،   

هاي اساسي براي همه مشردم   كميت قانون، حقوق انساني و آزاديحا

دنيا بدون برتري نژاد، جنس یا مذهب، بشه ترتيبشي كشه در منظشور     

 .متحد آمده است ملل

به منظور نيل به اهداف فوق، يونسكو وظايف پنجگانه زينر را  

 : استدار  عهده

 چه ششكلي از آمشوزش، ملشم، فرهنشگ     : نگر هاي آينده بررسي

 اطات براي دنياي فردا ؟ارتب

      بشا تكيشه بشر     :پيشرفت، انتقنال و سنهم بنردن از دانن

 هاي پژوهشي، آموزشي و آموختني فعاليت

    تهيشه و تصشویب اسشناد    : اادام بنراي تعينين اسنتانداردها

 هاي قانوني المللي و توصيه بين

 هشا و تهيشه    به كشورها براي تدوین سياسشت  :نظريه فني دادن

 "همكاري فني"توسعه در قالب هاي مربوط به  پرووه

  تبادل اطالعات تخصصي 

یونسكو با توجه به وظشایف پناگانشه مشورد اششاره در فشوق، در      

هاي بهداشتي درمشاني   توسعه سومت به طور امم و مراقبت راستاي

 . طور اخص با كشور همكاري داشته است اوليه سومت به

 

 اينندز، سننل و ما ريننا  – HIVصننندوق جهنناني 

(Global Fund) 
 سل، ايدزپرووه گلوبال فاند واسطه بين صندوق جهاني بيماري 

 2222كشه از سشال    اسشت المللشي   هاي ملي و بين ، سازمانما رياو 

ميودي با هدف كمك به پيشگيري و درمان سه بيماري سل، ایشدز  

 . خصوص در كشورهاي جهان سوم اجرا شد ماالریا در جهان به

تبشارات از صشندوق جهشاني، مركشز     كننده ام هاي دریافت سازمان

هششا، وزارت  هششا در وزارت بهداشششت، سششازمان زنششدان كنتشرل بيمششاري 

المللي و سازمانهاي مردم  آموزش و پرورش و تعدادي از نهادهاي بين

نهاد در ایران هستند كه سایر نهادهاي ملي را تحشت پوشش  خشود    

هشاي ملشوم    ها به ویژه دانششگاه  تعداد زیادي از دستگاه. دهند قرار مي

هاي اثرگذار همچون بهزیستي كشور نيز بشا ایشن    پزشكي، و سازمان

 .اند پرووه در ارتباط

هشاي   هدف از اجراي این پرووه جهشاني ایشن اسشت كشه فعاليشت     

هاي ملي صورت پشذیرد   مرتب  با این سه بيماري، در راستاي برنامه

یشت  هشا، تشأمين امكانشات و تقو    كه این مهم براي مقابلشه بشا بيمشاري   

این پرووه در ایشران،  . سازي ضروري است هاي اداري و ظرفيت بخ 

هاي ایدز آغاز شد كه پس از كسب  ميودي و با برنامه 2223از سال 

هاي سل و ماالریشا نيشز ایشن     ها براي برنامه موفقيت در اجراي برنامه

هشاي   هاي ایدز كماكشان ادامشه دارد و برنامشه    برنامه. پرووه تمدید شد

 . به پایان رسيده است 2213ریا در سال سل و ماال

 

 ايدز
امشا  . هنوز پایين اسشت   در ایران در جمعيت ممومي HIVشيوع 

درصشد   9/15كنندگان تزریقشي مشواد حشدود     در مصرف HIVشيوع 

 3در این زیر گروه، زیر جمعيتشي از حشد    HIVبنابراین شيوع . است

در ایران در مرحلشه متمركشز    HIVگيري  درصد گذشته است و همه

هاي متمركز در صورتي كه به حشال خشود رهشا     گيري همه. قرار دارد

، تاربه شده، هدفمنشد و   شوند و راه كارهایي مبتني بر شواهد ملمي

گيشري   توانند به همه ها در پي  گرفته نشود، مي مؤثر براي مهار آن

 . بياناامد ممومي 

را داراي یشك سيسشتم ششبكه    رغم اینكه گلبال فاند ایشران   ملي

شناسشد، امشا بشه منظشور سشرمت       بهداشتي درماني قوي در دنيا مشي 

ميليون دالر هزینه كشرده   35تاكنون   بخشيدن به پایان این اپيدمي

هشاي پشرووه گلوبشال فانشد ایشدز همچنشان ادامشه دارد و         برنامه. است

هاي مالي خود را در تشخيص، لينشك بيمشاران بشه مراكشز و      حمایت

نفر از كساني كه بشا ایشدز    1822. مان بيماران متمركز كرده استدر

 . هستندحاضر تحت درمان دارویي  كنند درحال زندگي مي

 

 سل 
. اسشت   بيماري سل یك تهدید قابل توجه براي بهداششت ممشومي  
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خصشوص   هشاي در معشرخ خطشر بشه     این بيماري بيششتر در جمعيشت  

. اسشت كنند، متمركشز   يزندگي م HIV/AIDSزندانيان و افرادي كه به 

خصوص در ميان معتادان تزریقي یشك   به HIVمفونت همزمان سل و 

هاي مالي خشود را بشراي    پرووه گلوبال فاند حمایت. مشكل جدي است

هاي دارویي سل  خصوص مقاومت هاین بيماري در تشخيص و درمان ب

ميليون دالر براي این بيماري  19این پرووه حدود . متمركز كرده است

ر كشور ایران هزینه كرده است كه حمایت مشالي آن بشراي بيمشاري    د

 .به پایان رسيده است 2213سل در سال 

هاي تأسيس ششده،   نفر توس  آزمایشگاه 9812در همين راستا 

براي تشخيص بيماري سل شناسایي شده و تحشت درمشان دارویشي    

اجشراي  رمز موفقيت برنامه گلوبال فاند در بيماریشابي  . اند قرار گرفته

هاي بهداشتي درماني اوليه خصوصاً  در شبكه و مراقبت DOTSبرنامه 

 .استنق  بهورزان 

 

 ما ريا 
برنامه حذف بيماري ماالریا نيز با حمایت مالي پرووه گلوبال فاند 

این برنامه در بيست منطقه هدف در كشور، با برنامشه  . صورت گرفت

كه نق  مشؤثري در  تشخيص اوليه سریع و درمان به موقع بيماران 

 .حذف زودهنگام این بيماري داشته است فعاليت خود را ادامه داد

ميليون دالر براي ایشن بيمشاري در    21پرووه گلوبال فاند حدود 

كشور ایران هزینه كرده است كشه حمایشت مشالي ایشن پشرووه بشراي       

 .به اتمام رسيده است 2213بيماري ماالریا در سال 

بند ضدماالریا توزیشع ششده    پشه 138222در همين راستا حدود

هشاي   برنامه حذف ماالریا بشا اسشتفاده از بهشورزان و تكنسشين    . است

  هاي شاغل در شبكه نقش  مهمشي   مبارزه با ماالریا ميكروسكوپيست

 .اند داشته

در پایان طب  نظر ناظرین گلوبشال فانشد موفقيشت اجشراي ایشن      

ه بهداششت و  ها مدیون وجود یشك ششبك   ها و موفقيت شاخص برنامه

 .استدرمان قوي 

 

و ايندز   HIVبرنامه مشترك سازمان ملل در زمينه 
(UNAIDS) 

برنامه مشترك سشازمان ملشل در زمينشه     (UNAIDS)ایدز . ان.یو

 ایدز

هاي جهاني براي پایشان بخششيدن    ایدز راهبر توش.ان.یو

در قالشب   2252ایدز به منوان یك معضل بهداشتي تشا سشال   

 11ایدز تاربه و تشوان فنشي   .ان.یو. استر اهداف توسعه پایدا

كشار   كشارگزاري پششتيبان در داخشل نظشام ملشل متحشد را بشه       

انداز خود یعني به صفر رساند موارد جدیشد   گيرد تا چشم مي

HIVهاي ناشي  ، به صفر رساندن تبعيض، به صفر رساند مرگ

یعنشي  )بخش    از ایدز را از طری  تعهشدات و اقشدامات ششتاب   

 : برساند( به شرح زیر 82-82-82اهداف 

 82  درصد افراد مبتو بهHIV از وضعيت خود آگاه بودند. 

 82  درصد افرادي كه از ابتوي خود بهHIV   آگاه هستند تحشت

 پوش  درماني قرار داشته و

 82    درصد افراد تحت درمان، بشار ویشروجHIV    در بدنششان بشه

 .حداقل رسيده است

ع اختصاص داده شده به ایشدز  كند تا از مناب ایدز كمك مي.ان.یو

بخ  براي  حداكثر استفاده بشود و موف  شده هزینه داروهاي حيات

برابشر   122كننشد را بشه ميشزان     وي زنشدگي مشي  .آي.افرادي كه با اچ

كنشد تشا ميشزان     ایشدز بشه كششورها كمشك مشي     .ان.یشو . كاه  دهشد 

گذاري مورد نياز خود در زمينشه ایشدز را مششخص كنشد و از      سرمایه

ميليشارد دالر از منشابع صشندوق     19تشا امشروز بشي  از     2222سال 

برنامشه كشاري   . جهاني را در كمك به این كشورها بسيج كرده اسشت 

هشاي   ایدز بشراي سشال  .ان.ایدز در چارچوب راهبردهاي كون یو.ان.یو

و ایدز  HIVدر زمينه  2213و اموميه سياسي سال  2221تا  2213

 .شود اجرا مي

انشداز خشود    يه بر رویكردهاي زیر بشه اهشداف و چششم   ایدز با تك.ان.یو

 :خواهد رسيد

 HIVهاي تمام شركاء، از جمله افرادي كشه بشا    یكي كردن توش .1

 .زندگي و یا متأثر از آن است

 HIVابراز همبستگي با افرادي كه از همشه بيششتر تحشت تشأثير      .2

 .هستند

 . بسيج منابع و پاسخگو بودن در قبال نتایج به دست آمده .5

ساز و جاري كردن منشابع بشه سشمت     انمندسازي موامل تحولتو .4

مداخوتي كه بيششترین اثربخششي را دارنشد و بشه وجشود آوردن      

 انقوبي در حوزه پيشگيري

 پشتيباني از رهبري كشورها در دستيابي به نتایج پایدار .3
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 ايدز در ايران.ان.كار يو
یا تحشت   HIVایدز در ایران افرادیست كه با .ان.مخاطب اصلي كار یو

و مشالي    ایدز منابع سياسي، فنشي، ملمشي  .ان.یو. كنند تأثير آن زندگي مي

كنشد تشا آناشایي كشه بيششترین اثربخششي را دارد،        را بسيج و توش مي

ایدز و كشور ایشن اسشت كشه ایشران بشه      .ان.هدف مشترك یو. هزینه شود

خود در قالب چهارمين برنامه كشوري كنترل ایشدز،   82-82-82اهداف 

ایشدز در نيشل بشه ایشن اهشداف راهبشري و       .ان.خطشوط كشاري یشو   . دبرس

هششاي سششازمان ملششل در پشششتيباني از پاسشش  ملششي،   همششاهنگي فعاليششت

یشا متشأثر از آن زنشدگي     HIVپشتيباني و توانمندسشازي افشرادي كشه بشا     

تشر   هاي چندبخشي براي ارتقاي پاسخي جامع كنند، تشوی  همكاري مي

كمشك   برايات راهبردي و شواهد ملمي و كمك به توليد اطوم HIVبه 

 . ریزي در این زمينه است اري و برنامهذگ به سياست

ایدز در ایشن رابطشه پششتيباني از    .ان.یكي از راهبردهاي اصلي یو

دار اجزاء مختلف برنامه كششوري كنتشرل ایشدز در نظشام      ادغام معني

اي موفش  از ایشن    نمونشه . اسشت ( یشا ششبكه بهداششت   )بهداشت پایه 

از مادر به كودك اسشت، كشه    HIVاندازي برنامه پيشگيري انتقال  راه

ایدز و سپس هماهنگي .ان.دریغ یو طلبي بي شروع آن مرهون حمایت

هاي مختلف سشازمان ملشل    هاي مالي و فني كارگزاري و پای  كمك

 .به این برنامه بود

مرحله اصلي پيشگيري انتقال از مشادر بشه كشودك غربشالگري     

زنان باردار است كه ممشده آنشان مراقبشت دوران    در  HIVهمگاني 

با كمك . كنند بارداري خود را از طری  شبكه بهداشت دریافت مي

هشا،   هشاي سشازمان ملشل، دسشتورالعمل     ایدزو سایر كشارگزاري .ان.یو

هاي مقتضشي جهشت اجشرا و ارزششيابي طشرح       ها و پژوه  آموزش

هيشه و  پایلوت این برنامه و سپس توسعه آن به ششكل سراسشري ت  

 .اجراء شد

ایدز به نظام بهداششت پایشه، ادغشام    .ان.اي دیگر از كمك یو نمونه

هشاي كشاه     خدمات درمان با داروهاي ضدرتروویروسشي در برنامشه  

آسيب است كه از این طری  افزای  سریع پوش  درمان دارویشي و  

 .شود ميسر مي 82-82-82در نهایت دستيابي به اهداف 

ایدز پيشگيري تلفيقي .ان.لي برنامه یویكي دیگر از محورهاي اص

هاي مربوط به پيشگيري اوليه در قالب  طي این برنامه، فعاليت. است

هشاي در معشرخ خطشر و داراي رفتارهشاي      یك بسته جامع به گروه

در این رابطه برنامه . دشو پرخطر در چارچوب نظام بهداشتي ارائه مي

 .قرار گرفته است كاه  آسيب در نظام شبكه بهداشت در دستوركار

طنور ييرمسنتقيم بنا توسنعه      نهادهايي كه بنه  ها و سازمان

( هاي بهداشتي درماني اوليه سالمت از جمله مراابت)سالمت 

 :هستنددر ارتباط 

، كميسنارياي  ها و نهادهاي مورد اشاره در فشوق  از بين سازمان

، (UNDP)، برنامه عمران ملل متحد (UNHCR)عالي پناهندگان 

در توسعه سومت در كششور نقش     (World Bank)هاني و بانك ج

 .اند داشته

 
 (UNHCR)اداره كميسارياي عالي ملل متحد 

ن ادریشافتي از اداره كشل اتبشاع و مهشاجر      طب  گزارشات رسمي

هشزار نفشر اتبشاع و     122ميليشون   5خارجي وزارت كشور در حشدود  

ایشران   مهاجرین خارجي با اكثریت قریب بشه اتفشاق اتبشاع افغشان در    

هزار نفشر   222ساكن هستند كه از این تعداد بي  از یك ميليون و 

و نشيم ميليشون    2هاي كارشناسي بي  از  اتباع مااز و طب  تخمين

از نظشر توزیشع   . هسشتند نفر اتباع غيرمااز و از كششورهاي مختلشف   

 49درصشد و زنشان    32جنسي در جمعيت اتباع افغان مااز مشردان  

دهند ولي در گشروه اتبشاع غيرماشاز     يل ميدرصد از جمعيت را تشك

 .هستنددرصد مردان  12بي  از 

هاي موجود اساسي در ارائه خدمات به اينن جمعينت    چال 

 : استشامل موارد زير 

متحرك بودن جمعيشت و مشدم تمایشل بشه تبعيشت از قشوانين و        .1

 مقررات جاري كشور

 اي مناسب نداشتن یك نظام بيمه .2

 هاي جمعيتي كشور رنامهپذیرش ب تكثير جمعيت و مدم .5

 جایي جمعيتي هاي متعدد و مكرر و جابه مهاجرت .4

 توجه مشكوت روانشناسي قابل .3

 اي متنوع نيازهاي تغذیه .3

 ها هاي باالي غربالگري بيماري هزینه .1

شبكه ارائه خدمات بهداشتي درماني بنه جمعينت اتبنا  و    

 : مهاجرين خارجي

بيني  ارنوع پایگاه پي براي ارائه خدمات به این جمعيت در ایران چه

 : شده است

 شهر سرا یا پایگاه بهداشتي درون مهمان بهداشت .1
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ن خشارجي بشه طشور    اشهرها جمعيت اتبشاع و مهشاجر   در مهمان

محل استقرار . اند و زیر نظر وزارت كشور اسكان داده شده رسمي 

و  اسشت حاضشر   اسشتان كششور درحشال    9ششهرها در   این مهمان

 .فر اتباع ساكن هستندن 53329جمعيتي در حدود 

هشاي بهداششتي خشارج     مراكز خشدمات جشامع سشومت و پایگشاه     .2

 :ها و تامعات پناهندگان اردوگاهي اختصاصي براي كلني

ها و تامعات اتباع خارجي بيشتر در حومه شهرها مستقر  كلني

ن خشارجي وزارت  او با كمشك اداره كشل اتبشاع و مهشاجر     هستند

ن به منوان شركاي سه جانبه كشورو كميساریاي مالي پناهندگا

ده اسششت كششه شششانششدازي ایششن مراكششز   اقششدام بششه احششداه و راه

و جمعيتي بالغ  هستندحاضر در یازده استان كشور فعال  درحال

 .دهند هزار نفر را پوش  خدمات بهداشتي درماني مي 141بر 

هاي بهداشتي ضميمه و غيرضميمه در تعشدادي از مراكشز    پایگاه .5

 :هري و روستایيبهداشتي درماني ش

و به اتبشاع   هستنداین مراكز در قالب نظام شبكه سومت كشور 

 . كنند  ایراني و غيرایراني ارائه خدمات مي

انشدازي   مركز تسهيوت زایماني در كرمان و رفسناان فعال و راه .4

 .ده استش

ایشران،   اكنون براسشاج نظشر مقامشات ارششد جمهشوري اسشومي      

ااز و غيرمااز نيز به آمشوزش و تحصشيل   فرزندان این اتباع امم از م

نيششز ایششن   1584-1583انششد و در سششال تحصششيلي   ترغيششب شششده 

مسئوليت ارزیابي سومت . مند شدند آموزان از نعمت سواد بهره دان 

ایششن دانشش  آمششوزان بششه مهششده وزارت بهداشششت قرارداشششته و ایششن  

سشازي براسشاج    طشور رایگشان تحشت پوشش  ایمشن      آموزان به دان 

گيرند و همانند اتباع خارجي ماشاز، از   قرار مي WHOهاي  ارداستاند

 .دشون مند مي خدمات بهداشتي درماني اوليه بهره

در بعد درمان بستري، طرح تحول سومت به نومي آحاد جامعه 

مند بشودن آنشان از    افغان را نيز تحت پوش  قرار داده است و با بهره

بششاال مناملششه  خششدمات بيمششه پایششه بششا اناششام ارجششاع در سششطوح  

ها همانند ایرانيان، تحت پوشش    هاي تخصصي و زایشگاه بيمارستان

 . دشون  نظام بيمه از خدمات با حداقل فرانشيز برخوردار مي

در بعد آموزش مالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزششكي  

ایران مفتخر است كه دانشاویان پزششكي و پيراپزششكي كثيشري از    

هاي مختلف تحت آمشوزش قشرار داده و ایشن     رده ها را در افغانستاني

اكنششون نيششز . اقششدام مهششم همششواره تششداوم یافتششه و خواهششد داشششت 

التحصيون فراواني در كشور ایران آماده بازگشت داوطلبانه بوده  فارغ

 .تا بتوانند دان  و تخصص خود را به جامعه افغانستان ارائه دهند

، همتاي دولتي (BAFIA)ن خارجي ااداره كل امور اتباع و مهاجر

كميساریا با شركاي زیر قشرار همكشاري    مضافاً. استاصلي كميساریا 

 : دارد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت آمشوزش و   :دولتي

پرورش، سشازمان نهضشت سشوادآموزي، سشازمان بهزیسشتي كششور،       

 .اي كشور، سازمان بيمه سومت ایران هاي فني حرفه سازمان آموزش

انامن حمایت از زنان و كودكان پناهنده  :هاي مردم نهاد ازمانس

، سازمان دفاع از قربانيان خشونت، مؤسسه خيریه حمایت از ( حامي)

، جمعيششت حمایششت از بهبودیافتگششان، (محششك)كودكششان سششرطاني 

و فرهنگي  جمعيت خيریه تولد دوباره، بنياد امداد جهان، بنياد ملمي 

، (ایليشا )ن ارتقاي كيفيشت زنشدگي ایرانيشان    كوثر، زنايره اميد، انام

انامن كنشگران توسعه پارج، گروه فرهنگي اجتمامي كيانا، كميته 

 .رساني به پناهندگان مراقي كمك

هشاي   حل كميساریا همچنين زیر چتر راه: هاي سازمان ملل آژانس

بششا تعششدادي از   (SSAR)راهبششردي بششراي پناهنششدگان افغانسششتاني   

هششاي مششردم نهششاد و  ملششل و برخششي سششازمانهششاي سششازمان  آوانششس

 .كند المللي دیگر همكاري مي هاي بين سازمان

 

 (UNDP)برنامه عمران ملل متحد 
برنامه ممران ملل متحد در حقيقت همان شبكه جهاني توسشعه  

ملل متحد است كه از طری  توسشعه آگشاهي، آمشوزش و منشابع، بشه      

 .كند مردم دنيا براي زندگي بهتر كمك مي

هشا را   كشور فعاليشت دارد و آن  112مه ممران ملل متحد در برنا

هاي توسعه  هاي مناسب براي مقابله با چال  حل در جهت یافتن راه

 . دهد یاري مي

ششكل گرفتشه و در هشر     1833برنامه ممران ملل متحد در سال 

اندركاران توسعه پایدار منشابع   كشور یك نمایندگي دارد كه با دست

ز جمله جامعه مدني، نهادهشاي آكادميشك بخش     انساني در كشور ا

 . كند خصوصي همكاري مي

ایران در قالشب یشك برنامشه      همكاري با كشور جمهوري اسومي

این برنامشه بشر   . آید به مرحله اجرا در مي( 2213 -2222)چهارساله 
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چهار حوزه شامل كاه  فقر، سشومت و توسشعه، محشي  زیسشت و     

 . ا متمركز استتوسعه پایدار و كاه  خطر بوی

 

 (World Bank)گروه بانك جهاني 
 : بانك جهاني شامل گروهي مشتمل بر پنج مؤسسه است

 (1843تأسيس در سال )المللي براي نوسازي و توسعه  بانك بين 

 (1833)المللي  شركت دارایي بين 

 (1832)المللي توسعه  انامن بين 

 (1899)گذاري چندجانبه  آوانس تضمين سرمایه 

 (1833)گذاري  المللي براي تسویه منازمات سرمایه نمركز بي 

هدف مشترك گروه بانك جهاني كاه  فقشر در دنيشا از طریش     

گروه بانك جهشاني داراي  . استهاي فقير  تقویت بنيه اقتصادي ملت

ميليشارد دالر   4/1كارمند است و بودجه ساليانه آن حشدود   11222

 . است

اله جمهشوري  سش  در همين ارتباط، شششمين برنامشه پشنج   

توسشعه  : كشه بشر سشه پایشه    ( 2222تشا   2213)ایشران    اسومي

پذیر، پيشرفت در ملشم و تكنولشووي و ارتقشاء     اقتصاد انعطاف

فضيلت فرهنگي بنا شده، بر كاه  فقر در كشور تأكيد دارد 

رود، برنامه همكشاري بشا بانشك جهشاني همچنشان       و انتظار مي

 .ادامه یابد

 

Role of UN Agencies in Development of Primary Health Care in Iran 
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Abstract 

Background and Objectives: The United Nations has an extensive and diverse structure;  thus, it is 

involved in numerous activities worldwide. This article briefly describes some of them. 
Methods: The data and documents were collected   using library studies and the UN website. 
Results: The active institutions of the United Nations can be divided into two sections: 1- Institutions 

directly related to health and 2- Institutions indirectly related to healthcare. Organizations and funds 

officially providing services in the first section include: The World Health Organization (WHO), 

United Nations Children's Fund (UNICEF), United Nations Population Fund (UNFPA) and United 

Nations Educational National and Cultural Organization (UNESCO). In addition to these agencies, two 

other newly established international agencies are of  mention namely  the Global Fund to Fight AIDS, 

Tuberculosis and Malaria and Joint the United Nations Program on HIV and AIDS (UNAIDS). The 

second section assesses  organizations such as the United Nations Development Program (UNDP), UN 

Refugee Agency (UNHCR), United Nations Environment Program (UNEP), International Labor 

Organization (ILO), World Trade Organization (WOT), Organization for the Prohibition of Chemical 

Weapons (OPCW), the Food and Agriculture Organization (FAO), and World Food Program (WFP). 
Conclusions: In this brief review, the structure and some of the more important activities of UN 

agencies involved in Development of Primary Health Care In Iran are discussed. 
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