 UNAIDSبرنامهی مشترک
سازمان ملل متحد در زمینه ی اچ .آی.
وی .و ایدز

فرزند  HIVمنفی والدین  HIVمثبت :پیشگیری از انتقال مادر به فرزند.
باشگاه مثبت تهران.0931 ،

برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز ( UNAIDSیا
یو.ان.ایدز) یک اقدام مشترک نوآورانهی خانوادهی سازمان ملل
متحد است که تالشها و منابع  00کارگزاری سازمان ملل را گرد هم
آورده تا جهان را در برابر ایدز متحد سازد .این  00کارگزاری ،که به
اصتالح "پشتیبانهای" برنامه مشترک می باشند ،عبارتند از::













کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد.
بانک جهانی.
یونسکو.
سازمان زنان سازمان ملل متحد.
برنامهی توسعهی سازمان ملل متحد.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد.
سازمان جهانی بهداشت.
برنامهی جهانی غذا.
دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد.
سازمان بینالمللی کار.

دبیرخانهی یو.ان.ایدز در ژنو ،هدایت و هماهنگی برنامهی مشترک در
ایفای مأموریت خود که راهبری جهان در دستیابی هدف دسترسی
همگانی به خدمات پیشگیری ،درمان ،مراقبت و پشتیبانی اچ.آی.وی
است ،را بر عهده دارد.

چشمانداز UNAIDS
چشم انداز برنامهی مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز عبارت
است از:
 به صفر رساندن موارد جدید ابتال به اچ.آی.وی؛
 به صفر رساندن مرگ ومیر ناشی از ایدز؛
 به صفر رساندن تبعیض.
برای دستیابی به این چشم انداز ،یک موضوع قطعی است :بدون
دسترسی به درمان اچ.آی.وی برای تمام کسانی که به آن نیاز دارند،
پایان دادن به این همهگیری غیرممکن خواهد بود .بدین ترتیب ،جهت
پایان دادن به این همهگیری ،به یک هدف نهایی نیاز داریم و آن این
است که تا سال :0101
 %31 مبتالیان به اچ.آی.وی ،از وضعیت ابتالی خود به
ویروس باخبر باشند.
 %31 کسانی که مبتال به اچ.آی.وی هستند ،تحت درمان
پایدار با داروهای ضدرتروویرسی قرار
گیرند.
 %31 کسانی که تحت درمان قرار دارند ،بیماریشان مهار
بشود.

یو.ان.ایدز با به کار گیری راهکارهای زیر به اهداف و چشم انداز
بزرگ دست خواهد یافت:
ایجاد اتحاد عمل میان همه ذینفعان ،از جمله افرادی که با
اچ.آی.وی زندگی میکنند و کسانی که بیش از همه تحت تأثیر
آن هستند.
اعالن همبستگی با کسانی که بیش از همه تحت تأثیر اچآی-
وی هستند.
بسیج کردن منابع و متعهد ساختن خویش جهت رسیدن به
نتایج مورد نظر.
توانمند ساختن عوامل تحول تا مطمئن شویم منابع موجود
آنجایی که باالترین اثربخشی را دارد ،هزینه و موجب انقالبی در
پیشگیری از اچ.ای.وی بشود.

پشتیبانی از مدیریت مشارکتی در سطح کشورها جهت رسیدن به
نتایج پایدار

اقدامات در ایران
فعالیت یو.ان.ایدز در ایران بیشتر در ارتباط با افرادی است که با اچ-.
آی.وی زندگی میکنند و کسانی که بیش از همه تحت تاثیر آن قرار
گرفته اند.
ما منابع سیاسی ،فنی ،علمی و مالی را بسیج و در راستای اثرگذاری
حداکثری آنها راهبری میکنیم .هدف غائی ما دسترسی همگانی در
ایران به خدمات پیشگیری ،درمان ،مراقبت و حمایت مرتبط به
اچ.ای.وی است ،تا بتوانیم تا قبل از سال  0191همهگیری ایدز را از
طریق اقدامات زیر به پایان برسانیم:

روز جهانی ایدز ،باشگاه مثبت تهران و باشگاه مثبت زمزم (تهران)،
0931
برنامه کاری یو.ان.ایدز بر مبنای دو سند اصلی طراحی شده است:
برنامه راهبردی یو.ان.ایدز برای سالهای  0100تا  0105با عنوان
"رسیدن به صفر" و اعالمیه سیاسی سال  0100درباره اچ.آی.وی و
ایدز که  01هدف کالن (تصویر فوق) را تعیین نموده است.





هماهنگی پشتیبانی سازمان ملل متحد از برنامههای کشور
و پاسخ ملی؛
حمایت و توانمندسازی افرادی که با اچ.آی.وی زندگی می-
کنند و کسانی که تحت تاثیر آن قرار گرفته اند؛
همکاریهای چندبخشی برای ترویج پاسخ جامعتر به اچ-.
آی.وی؛

 پشتیبانی از تولید اطالعات و شواهد راهبردی جهت به-
کارگیری در سیاستگذاریها و برنامههای کشور

کاهش انتقال جنسی ،پیشگیری از اچآیوی در میان مصرف کنندگان
مواد ،از بین بردن ابتالی جدید اچآیوی کودکان ،دسترسی  05میلیون
نفر به درمان ،پیشگیری از مرگ ومیر ناشی از سل ،از میان برداشتن
کمبود منابع ،از بین بردن تبعیض جنسیتی ،از بین بردن انگ و تبعیض
از میان برداشتن محدودیت مسافرت ،تقویت یکپارچگی اقدامات اچآی-
وی.
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