
 

 
 

UNAIDS مشترک یبرنامه 

. آی. اچ ی زمینه در متحد ملل سازمان

 و ایدز. وی

 

 

. فرزند به مادر انتقال از پیشگیری: مثبت HIV والدین منفی HIV فرزند
 .0931 تهران، مثبت باشگاه

 

یا  UNAIDS) متحد در زمینه ایدز ملل سازمان مشترک برنامه

 سازمان ملل یخانواده ینوآورانه مشترک اقدام ( یکیو.ان.ایدز

 هم گرد را ملل کارگزاری سازمان 00منابع  و هاتالش که است متحد
به  که ،کارگزاری 00این . متحد سازد ایدز برابر در را جهان تا هآورد

 :عبارتند از: می باشند،مشترک  برنامه "هایپشتیبان"اصتالح 

 متحد ملل سازمان پناهندگان عالی کمیساریای. 

 متحد ملل سازمان کودکان صندوق. 

 جهانی نکبا. 

 یونسکو. 

 متحد ملل سازمان زنان سازمان. 

 متحد ملل سازمان یتوسعه یبرنامه. 

 متحد ملل سازمان جمعیت صندوق. 

 بهداشت جهانی سازمان. 

 غذا جهانی یبرنامه. 

 متحد ملل سازمان جرایم و مخدر مواد دفتر. 

 کار المللیبین سازمان. 

در  مشترک یبرنامه یماهنگه و هدایت ژنو،یو.ان.ایدز در   یدبیرخانه
راهبری جهان در دستیابی هدف دسترسی ایفای مأموریت خود که 

وی .آی.اچ پشتیبانی و مراقبت درمان، پیشگیری، همگانی به خدمات
 را بر عهده دارد.است، 

 UNAIDS اندازچشم
 در زمینه ایدز عبارتک سازمان ملل متحد مشتر یبرنامه انداز چشم
 از: است

 ؛وی.آی.اچ بهابتال  جدید موارد رساندن صفر به 

 ؛ایدز از ناشی ومیر مرگ رساندن صفر به 

 تبعیض رساندن صفر به. 

 
 بدون: است قطعی موضوع یک انداز، چشم این به دستیابی برای

 دارند، نیاز آن به که کسانیتمام  برای وی.آی.اچ درمان دسترسی به
جهت  ترتیب، بدین. بود خواهد ممکنغیر گیریهمه این به دادن پایان

و آن این  داریم نیاز نهایی هدف یکبه ، گیریهمهاین پایان دادن به 
  :0101است که تا سال 

 31% به  خودابتالی  وضعیتاز وی، .آی.اچ به مبتالیان
 .ویروس باخبر باشند

 31% درمان تحت ،هستند وی.آی.اچ مبتال به که کسانی 
 قرار رتروویرسیضد داروهایبا  پایدار

 .گیرند

 31% مهار شانبیماری دارند، قرار درمان تحت که کسانی 
 .شودب

و چشم انداز  و.ان.ایدز با به کار گیری راهکارهای زیر به اهدافی
 بزرگ دست خواهد یافت:

 افرادی که با جمله از ،ذینفعان همه عمل میان ایجاد اتحاد

 تأثیر تحت همه از بیش که کسانی وکنند زندگی می وی.آی.اچ
 .هستند آن
 

-آیاچ تأثیر تحت همه از بیش که کسانی با همبستگیاعالن 

  .هستندوی 
 

متعهد ساختن خویش جهت رسیدن به  و منابع کردن بسیج

 .نتایج مورد نظر
 

عوامل تحول تا مطمئن شویم منابع موجود  ساختن توانمند

  در انقالبیموجب و آنجایی که باالترین اثربخشی را دارد، هزینه 
 .از اچ.ای.وی بشود پیشگیری       

 
 
 
 
 



 
 +38-00-008 61630تلفن:
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جهت رسیدن به  هاکشوردر سطح  مشارکتی مدیریتاز  پشتیبانی

 پایدار نتایج
 
 

 

(، تهران) زمزم مثبت باشگاه و تهران مثبت باشگاه، ایدز جهانی روز
0931 

 
: طراحی شده استسند اصلی  دویو.ان.ایدز بر مبنای برنامه کاری 

با عنوان  0105تا  0100های یو.ان.ایدز برای سال راهبردیبرنامه 

وی و .آی.اچ درباره 0100سال  و اعالمیه سیاسی "رسیدن به صفر"
 .استنموده را تعیین  (فوق)تصویر کالن هدف  01ایدز که 

 
مصرف کنندگان وی در میان آیاز اچ پیشگیری ،جنسی انتقال کاهش

 میلیون 05 دسترسیوی کودکان، آیاچ جدید ابتالیبین بردن  از ،مواد
 برداشتن میان از، سل از ناشی ومیر مرگ،  پیشگیری از درمان به نفر

  تبعیض و انگ از بین بردن ،جنسیتی تبعیض ، از بین بردنمنابع کمبود
-آیاقدامات اچ یکپارچگی تقویت، مسافرت محدودیت رداشتنب میان از

 .وی

  
 
 
 
 
 
 

 

  اقدامات در ایران

 
-.اچکه با است افرادی  ارتباط با در بیشتر ایران در یو.ان.ایدز فعالیت

تحت تاثیر آن قرار  همه از بیش که کسانی وکنند زندگی میوی .آی
 .گرفته اند

  
 یاثرگذارو در راستای  بسیج را مالی و علمی فنی، سیاسی، منابعما 

 دسترسی همگانی در ماغائی  هدف. کنیمحداکثری آنها راهبری می
مرتبط به  حمایت و مراقبت درمان، پیشگیری،خدمات  به ایران

از گیری ایدز را همه 0191 سالاز  قبل تا بتوانیم تا است،اچ.ای.وی 
 : برسانیم پایانبه طریق اقدامات زیر 

 

 کشورهای برنامه از متحد ملل سازمان پشتیبانی هماهنگی 
 ؛و پاسخ ملی

  زندگی می وی.آی.اچافرادی که با  توانمندسازی وحمایت-

 کسانی که تحت تاثیر آن قرار گرفته اند؛ وکنند 

 اچ بهتر پاسخ جامع ترویج برای چندبخشیهای همکاری.-

 ؛وی.آی

 بهجهت  راهبردیشواهد  و اطالعات تولید از پشتیبانی-

 روکش هایبرنامه و هاگذاریسیاست در کارگیری
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