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UN कार्यक्रम आणि णिधी
संयुक्त राष्ट्रसंघ (United Nations) ही 1945 मध्ये स्थापन झालेली एक आं तरराष्ट्रीय संस्था आहे . ती सध्या 193 सदस्य राष्ट्रां नी
बनलेली आहे. त्याचे ध्येय आणि कायय त्याच्या संस्थापक चार्य रमध्ये समाणिष्ट् असलेल्या उद्दे श आणि तत्त्ांद्वारे मार्यदशयन केले
जाते आणि त्याच्या णिणिध अियि आणि णिशेष एजन्सीद्वारे लार्ू केले जाते. आजच्या लेखात आपि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या
णिणिध काययक्रमाबद्दल तसेच त्यांच्या णनधीबद्दल माणहती घेिार आहोत.
सं र्ु क्त राष्ट्रसं घ बद्दल माणिती
•

युनायर्े ड नेशन्सच्या णक्रयाकलापांमध्ये आं तरराष्ट्रीय शां तता आणि सुरक्षा राखिे, मानिी हक्ांचे संरक्षि,
मानितािादी मदत णितरीत करिे, शाश्वत णिकासाला चालना दे िे आणि आं तरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करिे समाणिष्ट्
आहे.

•

अशी िैणिध्यपूिय काये यशस्वीपिे पार पाडण्यासाठी, UN ने आपल्या छत्राखाली णिणिध संस्था स्थापन केल्या आहेत.
‘यूएन णसस्टीम’, ज्याला अनणधकृतपिे ‘यूएन फॅणमली’ म्हिूनही ओळखले जाते , ही UN स्वतः च आणि अनेक संलग्न
काययक्रम, णनधी आणि णिशेष एजन्सी, या सिाांचे स्वतः चे सदस्यत्व, नेतृत्व आणि बजेर् यांनी बनलेले आहे.

•

काययक्रम आणि णनधी मूल्यमापन केलेल्या योर्दानाऐिजी ऐच्छिक माध्यमातून णित्तपुरिठा केला जातो.

•

स्पेशलाइज्ड एजन्सी या स्वतंत्र आं तरराष्ट्रीय संस्था आहे त ज्यां ना स्वैच्छिक आणि मूल्यां कन केलेल्या योर्दानांद्वारे
णनधी णदला जातो.

•

यापैकी प्रत्येक एजन्सी, णनधी आणि युनायर्े ड नेशन्स (UN) चे काययक्रम पाहू या.

सं र्ु क्त राष्ट्र णिकास कार्य क्र म (United Nations Development Programmes-UNDP)

•
•

•

न्यूयॉकय शहरात मुख्यालय, 1965 मध्ये स्थापना
UNDP ची णनणमयती दे शांना र्ररबी दू र करण्यासाठी आणि शाश्वत मानिी णिकास साध्य करण्यासाठी करण्यात आली.
जिळपास 170 दे शांमधील जणमनीिर, UNDP हे UN चे जार्णतक णिकास नेर्िकय आहे , जे लोकशाही शासन, र्ररबी
कमी करिे, संकर् णनिारि आणि पुनप्राय प्ती, ऊजाय आणि पयायिरि आणि HIV/AIDS पुनप्रायप्ती आणि प्रणतबंध या
आव्हानांिर लक्ष केंणित करते.
UNDP काययकारी मंडळ जर्भरातील 36 दे शांतील प्रणतणनधींनी बनलेले आहे जे णफरत्या आधारािर (rotating
basis) सेिा दे तात.
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UNDP पाच िषाांच्या दे श काययक्रमांद्वारे मदत प्रशाणसत करते , जे र्ुंतििूक भांडिल आकणषयत करिे , कुशल
कमयचाऱयांना प्रणशक्षि दे िे आणि आधुणनक तंत्रज्ञानाची अंमलबजाििी करण्याच्या उद्दे शाने प्रकल्ांना णनधी दे ते.
• हे न्याय्य, प्रणतसाद दे िाऱया आणि लोकसहभार्ासाठी खुले असलेल्या राजकीय आणि कायदे शीर संस्थां ची णनणमयती
करून आणि अणधक नोकऱया उपलब्ध करून दे ण्यासाठी त्यांच्या अथयव्यिस्थेतील खाजर्ी क्षे त्राचा णिस्तार करून
सुशासनाच्या प्रचारासाठी तज्ञांमाफयत णिकसनशील दे शांना मदत करते .
• 125 हून अणधक णिकसनशील दे शां मधील UNDP णनिासी प्रणतणनधी इतर UN एजन्सी आणि काययक्रम तसेच र्ैरसरकारी संस्थांच्या स्थाणनक णक्रयाकलापांमध्ये समन्वय साधण्यास मदत करतात.
• ही संस्था संपूियपिे सदस्य राष्ट्रां च्या ऐच्छिक णनधीद्वारे (voluntary contributions) णनधी चालते.
सं र्ु क्त राष्ट्र पर्ाय ि रि कार्य क्र म (United Nations Environment Program-UNEP)
•

1972 मध्ये स्थाणपत केणनयाच्या नैरोबीच्या शेजारच्या णर्णर्री येथे मुख्यालय
• UNEP हे UN कॉन्फरन्स ऑन द ह्युमन एन्व्व्हायनयमेंर् (स्टॉकहोम कॉन्फरन्स) नंतर तयार करण्यात आली.
• युनायर्े ड नेशन्स एन्व्व्हायनय मेंर् प्रोग्राम (UN Environment) ही एक जार्णतक पयाय िरि प्राणधकरि आहे जी जार्णतक
पयायिरिीय अजेंडा सेर् करते , संयुक्त राष्ट्र प्रिालीमध्ये शाश्वत णिकासाच्या पयायिरिीय पररमािाच्या सुसंर्त
अंमलबजाििीला प्रोत्साहन दे ते.
• UNEP आणि जार्णतक हिामान संघर्ना (WMO) ने निीनतम णिज्ञानािर आधाररत हिामान बदलाचे मूल्यां कन
करण्यासाठी 1988 मध्ये आं तर-सरकारी पॅनेल ऑन क्लायमेर् चेंज (IPCC) ची स्थापना केली.
• त्याच्या स्थापनेपासून, UNEP ने बहुपक्षीय पयाय िरि करार (multilateral environmental agreements-MEAs)
च्या णिकासासाठी महत्त्ाची भूणमका बजािली आहे.
खालील MEA साठी सणििालर्े सध्या UNEP द्वारे िालिली जातात:
1. जैणिक णिणिधता (CBD) कन्व्व्हेन्व्शन
2. िन्यजीि आणि िनस्पतींच्या लुप्तप्राय प्रजातींमधील आं तरराष्ट्रीय व्यापारािरील कन्व्व्हेन्व्शन(CITES)
3. िन्य प्राण्यांच्या स्थलांतररत प्रजातींच्या संिधयनािरील कन्व्व्हेन्व्शन (CMS)
4. ओझोन थराच्या संरक्षिासाठी च्छव्हएन्ना कन्व्व्हेन्व्शन
5. Minamata Convention on Mercury
6. धोकादायक कचरा आणि त्यांच्या णिल्हेिार्ीच्या सीमापार हालचालींच्या णनयंत्रिािर बेसल कन्व्व्हेन्व्शन
7. पणसयस्टंर् ऑर्ेणनक प्रदू षकां िर स्टॉकहोम कन्व्व्हेन्व्शन
8. आं तरराष्ट्रीय व्यापारातील काही घातक रसायने आणि कीर्कनाशकां साठी पूिय सूणचत सं मती प्रणक्रयेिर रॉर्रडॅ म
कन्व्व्हेन्व्शन
सं र्ु क्त राष्ट्र लोकसं ख्या णिधी (United Nations Population Fund-UNFPA)
•

www.byjusexamprep.com

न्यूयॉकय शहरात मुख्यालय असलेल्या, सुरुिातीला 1969 मध्ये त्याचे कायय सुरू झाले
• युनायर्े ड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (UNFPA), पूिी युनायर्े ड नेशन्स फंड फॉर पॉप्युलेशन ऍच्छिच्छव्हर्ीज, ही संयुक्त
राष्ट्रांची लैंणर्क आणि प्रजनन आरोग्य संस्था आहे .
• प्रत्येक र्भयधारिा हिी आहे (every pregnancy is wanted), ‘प्रत्येक बाळं तपि सुरणक्षत आहे (every childbirth
is safe)’ आणि प्रत्येक तरुिाची क्षमता पूिय व्हािी ()very young person's potential is fulfilled, असे जर्
बनििे हे UNFPA चे ध्येय आहे .
2018 मध्ये, UNFPA िे तीि पररितयिकारी पररिाम साध्य करण्यासाठी प्रर्त्न सुरू केले , मित्वाकांक्षा ज्या प्रत्येक
पुरुष, स्त्री आणि तरुि व्यक्तीसाठी जग बदलण्यािे ििि दे तात:
1. कुर्ुं ब णनयोजनाची अपुरी र्रज संपुष्ट्ात आििे
2. र्ाळता येण्याजोर्ा माता मृत्यू समाप्त करिे
3. णलंर्-आधाररत णहंसा आणि हाणनकारक प्रथा समाप्त करिे
र्ु िार्टे ड िे श न्स िॅ णबटॅ ट (United Nations Habitat UN-Habitat)
•

•
•
•

युनायर्े ड नेशन्स ह्युमन सेर्लमेंर््स प्रोग्राम (यूएन-हॅणबर्ॅ र्) हा युनायर्े ड नेशन्स प्रोग्राम आहे जो चांर्ल्या शहरी
भणिष्यासाठी काम करतो.
सामाणजक आणि पयायिरिीयदृष्ट्या शाश्वत मानिी िसाहतींचा णिकास आणि सिाांना पुरेसा णनिारा उपलब्ध करून
दे िे हे त्याचे ध्येय आहे .
1976 मध्ये व्हँकुव्हर, कॅनडा येथे मानिी िसाहती आणि शाश्वत शहरी णिकास (हॅणबर्ॅ र् I) िरील पणहल्या UN
पररषदे चा पररिाम म्हिून 1978 मध्ये याची स्थापना करण्यात आली.
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1996 मध्ये इस्तंबूल, तुकी र्ेथे माििी िसाितीिरील दु सरी संर्ुक्त राष्ट्र पररषद (िॅ णबटॅ ट II) िे िॅणबटॅ ट अजेंडािी
दु िेरी उणद्दष्ट्े णिणित केली:
1. सिाांसाठी पुरेसा णनिारा
2. शहरीकरिाच्या जर्ात शाश्वत मानिी िसाहतींचा णिकास
• र्ृहणनमाय ि आणि शाश्वत शहरी णिकास (हॅ णबर्ॅ र् III) िरील 3री संयुक्त राष्ट्र पररषद 2016 मध्ये च्छिर्ो, इिाडोर येथे
आयोणजत करण्यात आली होती. यात शाश्वत णिकास उणद्दष्ट्े (SDG) च्या र्ोल-11 िर स्पष्ट् केले आहे: "शहरे आणि
मानिी िसाहती सियसमािेशक, सुरणक्षत, लिणचक आणि णर्काऊ बनिा.
सं र्ु क्त राष्ट्र बालक णिधी (United Nations Children’s Fund-UNICEF)

•

•
•
•

•

युनायर्े ड नेशन्स णचल्ड्रेन्स फंड (UNICEF), मूळतः युनायर्े ड नेशन्स इं र्रनॅशनल णचल्ड्रन्स इमजयन्सी फंड म्हिून
ओळखला जातो, 1946 मध्ये युनायर्े ड नेशन्स जनरल असेंब्लीद्वारे जार्णतक युद्धामुळे 2 (WWW 2) उद् वस्त
झालेल्या दे शांतील मुले आणि मातांना आपत्कालीन अन्न आणि आरोग्य सेिा प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात
आला होता.
1950 मध्ये, सियत्र णिकसनशील दे शांतील बालके आणि मणहलांच्या दीघयकालीन र्रजा पूिय करण्यासाठी युणनसेफच्या
आदे शाचा णिस्तार करण्यात आला.
1953 मध्ये, ते संयुक्त राष्ट्रां च्या प्रिालीचा कायमस्वरूपी भार् बनले आणि संस्थेच्या नािातून "इं र्रनॅशनल" आणि
"इमजयन्सी" हे शब्द िर्ळण्यात आले, तरी त्याचे मूळ संक्षेप, "युणनसेफ" कायम आहे .
काययकारी मंडळ: 36 सदस्यीय मंडळ धोरिे स्थाणपत करते , काययक्रम मंजूर करते आणि प्रशासकीय आणि आणथयक
योजनांिर दे खरे ख करते. सदस्य हे सरकारी प्रणतणनधी आहे त जे संयुक्त राष्ट्रां च्या आणथयक आणि सामाणजक पररषदे द्वारे
(ECOSOC) णनिडले जातात, सहसा तीन िषाांच्या मुदतीसाठी.
युणनसेफ सरकार आणि खाजर्ी दे िर्ीदारांच्या योर्दानािर अिलंबून आहे .

