
  ورزش ،توسعه ، سالمت 

يكي از  سالمتبهره مندي از باالترين استاندارد . نبودن نه صرفا بيماري يا ضعف ، ست جسمي ، روان و رفاه اجتماعي سالمت

  .مي باشد اشاجتماعي  . حقوق اساسي هر انسان بدون تمايز نژاد ، مذهب ، عقيده سياسي ، اقتصادي و وضعيت

   1946 درسال) WHO(ٌقانون اساسي سازمان جهاني بهداشت 

  سالمت و توسعه  1.1

 الزمه توسعه امروزهباقي مانده است و 1946در سال) WHO(ٌتوسط سازمان بهداشت جهاني  بيان شده حق اساسي براي سالمتي

، هدايت چارچوب توسعه بين المللي توسط سازمان ملل  مي باشد)MDG(اهداف هزاره توسعه  كامال بازتابحق اين  .مي باشد

)UN ( پيشرفت كشور در برابر اهداف جهاني توسعه انساني اندازه گيري   ،برايو شاخص توسعه انساني  شداتخاذ2000 سالدر

  . استفاده مي شود

ستيابي به اهداف توسعه دور از بدون جمعيت سالم ، د. مي باشد همهانسان پايه الزم براي پيشرفت و توسعه  متسالگسترش  

 سرمايه ي همچنين از لحاظ اقتصادي . توانايي افراد براي تحقق پتانسيل كامل خود بشر است تندرستي اساس. دسترس خواهد بود

وقتي كسي بيمار . شان مي باشدسطح پايين سالمت مانع از توانايي مردم را براي كار و امرار معاش خود و خانواده . حياتي ست

دست  از سالمتيهزينه مراقبت هاي  شان برايدرآمد  گرفتا رشده و شود ، تمام اعضاي خانواده مي توانند در مارپيچ رو به پايين

، در حالي كه سرمايه  مي شود و مانع رشد اقتصادي يافتهكاهش  بصورت بهتريفقير  مردمدر مقياس ملي ، سالمت . مي رود 

  .در رشد اقتصادي ديده مي شود سرمايه گذاريگذاري در نتايج درماني بهتر به طور كلي به عنوان 

  

  سالمت  باال بردنپيشگيري از بيماري و: ورزش و سالمت 

در سه توسعه هزاره  هزاره آرمان هاي  مي باشدواهداف هزاره توسعه  در سالمتي برتريرابطه نزديك بين سالمت و توسعه مسئول 

  :  گزينه از هشت گزينه معرفي شده

  كودك را كاهش دهد ؛  ياخالقاصول :  4اهداف هزاره توسعه

  بهبود بهداشت مادران و :  5اهداف هزاره توسعه 

  . مبارزه با اچ آي وي و ايدز ، ماالريا و ديگر بيماري ها:  6اهداف هزاره توسعه 

كه در  آن اهدافي، به خصوص مي باشد باقي مانده اهداف هزاره توسعه هدف  5دستيابي به براي يعامل مؤثر همچنين سالمت  


