
 
 
 
 
 

   
HIV/ايدز، جنسيت و فقر 
 چرخه زشت:  ايدزHIVفقر و 

مناطق فقير جهان .  ايدز را فراهم    مي آوردHIVوضعيت فقر و نابرابري اقتصادي موجبات گسترش و اشاعه 
 درصد از تمام موارد ايدز در 95 قريب به 2000از دسامبر :  متحمل خسارات اين اپيدمي مي شوند"عمدتا

منطقه جنوب صحراي افريقا، جايي كه پايين ترين سرانه توليد . حال توسعه به وقوع پيوسته استكشورهاي در 
 HIV. را در جهان دارد)  درصد75/8 (HIVرا دارد، بيشترين گسترش ميزان آلودگي به ) GNP(ناخالص ملي 

دن وضعيت فقر در نواحي  موجب بدتر ش"موجب نابودي منابع انساني و ملت هاي تحت تأثير آن مي گردد و نتيجتا
زنان اكثريت تعداد فقير ترين افراد را در جهان شامل مي شوند و .  در آنها گسترش دارد مي شودHIVكه به شدت 

عدم دسترسي زنان به منابع و فرصت هاي اقتصادي . به شكل نامتجانسي تحت تأثير اين چرخه زشت قرار دارند
دولت ها موظف اند از حقوق زنان در راستاي تمامي منافع توسعه . ددموجب نقض حقوق اوليه انساني آنها مي گر

 .اقتصادي آنان حمايت نمايند
نابرابري اقتصادي و عدم توانمندي اجتماعي مانع از اين مي شود كه زنان فقير بتوانند كنترل زماني و ايمني آميزش 

 .جنسي براي خود ترتيب دهند
ل ايدز بيمار مي شود، درآمد خانوار كاهش مي يابد و اين امر مشكل آفرين زماني كه نان آور اصلي خانوار به دلي

 .شده و باعث كار كودكان خانواده مي شود

 
 

HIV/AIDS

Poverty

  در تهرانترجمه مركز اطالعات سازمان ملل متحد

 HIV/AIDS گروه كاري موضوعي سازمان ملل متحد در زمينه كنترل و پيشگيري از

 مستقر در جمهوري اسالمي ايران



مهاجرت به منظور يافتن كار، زنان جوان را در معرض استثمار جنسي قرار مي دهد و باعث عدم توازن بين تعداد 
 از راه شركاي جنسي مشترك يا افراد خودفروش را افزايش HIV كه اين امر امكان انتقال زنان و مردان مي گردد

 .مي دهد
 درصد كاهش دهد و موجب گسترش فقر و 20ايدز مي تواند ثروت كشورهاي كمتر توسعه يافته را تا /HIVاثر 

 .نابودي منابع مورد نياز مبارزه با اين اپيدمي شود
ذران زندگي روزمره خود هستند به گرسنگي و ايمني در مقابل خشونت، اولويت بيشتري جوانان خياباني كه نگران گ

 .ايدز/HIVمي دهند تا نسبت به ايمني طوالني مدت در برابر 
مرده، در كشورهايي كه زنان نمي توانند مالك زمين باشند يا آن را به ارث ببرند، زن يا كودكان مردي كه از ايدز 

 .ممكن است منبع امرار معاش خود را از دست بدهند
 درصد از 11 درصد كمتر است، 10در منطقه جنوب صحراي افريقا جايي كه توليد ناخالص ملي از ميانگين جهاني 

 .ايدز هستند/HIV درصد از مردم آن آلوده به 70جمعيت جهان زندگي مي كنند و 

 
 

HIV/ايدز جنسيت و فقر  
 ميليون نفر از مردمي كه در سراسر جهان در فقر به سر مي برند زن 200 ميليارد و 1ز  درصد ا70

 ). درصد زن و دختر70 درصد مرد و پسر 30(هستند 

 

  درصد مرد و پسر30

  درصد زن و دختر70



 ايدز براي يك ماه/HIVهزينه دارويي 
 درآمد ماهانه يك نفر

دارو . زندگي ميكنند)  دالر در روز1( دالر در ماه 30 ميليون نفر در افريقا با درآمدي كمتر از 290
 . دالر در ماه دارد400ايدز هزينه اي معادل /HIVبراي 

 .ايدز موجب به هدر رفتن منابع مورد نياز براي خدمات بهتر مانند آموزش مي شود/HIVدرمان 

                                                                                     
                                                                                  
                                                                                

                                                                               
 
 
 

  . كودك در يك سال است10ك بيمار ايدز در سال معادل هزينه آموزش هزينه درمان ي

 


