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  چالش رو به رشد–زنان و ايدز 
 درصد 41 زنان 1997در سال .  به صورت گسترده اي نسبت به زنان افزون تر بودHIVدر ابتداي اپيدمي ايدز، شمار مردان آلوده به 

 60نزديك به .  درصد افراد آلوده به اين ويروس را تشكيل مي دهند50امروزه زنان .  بودندHIVافرادي را تشكيل مي دادند كه ناقل 
.  آسيب پذيرتر هستندHIVاز نظر فيزيكي زنان نسبت به مردان به . درصد از اين زنان در منطقه جنوب صحراي افريقا به سر مي برند

 . از مرد به زن در آميزش جنسي دوبرابر بيشتر از زن به مرد استHIVبه عبارت ديگر خطر انتقال 
 واقعيت هاي مهم

به .  را دارا هستندHIV، زنان سهم رو به افزايشي از آلودگي هاي جديد HIVهزار نفر ناقل  860در روسيه از حدود  •
 مورد يك نفر زن آلوده به اين 3 از هر چهار مورد آلوده يكي زن بوده ولي يك سال بعد از هر 2001عبارت ديگر در سال 

 .بيماري شده است

 درصد افراد آلوده را زنان 60يعني جايي كه نزديك به . شهود است اين اپيدمي بيشتر در منطقه جنوب صحرا م"زنانه شدن" •
 . سال هستند24 تا 15 درصد جوانان آلوده، دختران بين سنين 75تشكيل مي دهند و 

 را تشكيل مي دهند كه افزايش كمي در HIV درصد از افراد آلوده به 30در جنوب و جنوب شرقي آسيا، زنان تنها زير  •
 . را نشان مي دهد2001يني تا پايان سال مقايسه با آمار تخم

مطالعه دقيق تر .  هستندHIVآلوده به ) sex workers(فروش   درصد از افراد خود7گزارش اخير از يمن نشان مي دهد   •
، ابتدا بين HIVمورد نياز است تا واقعيت ها درباره افراد خود فروش به ويژه موارد خياباني و سهم بالقوه آنها در گسترش 

 .خودشان و مشتريان آنها و سپس به همسران و كودكان مشتريان آنها ارزيابي صورت پذيرد

 در سال در ميان زنان امريكايي افريقايي تبار HIV هزار مورد جديد آلودگي 40 نيمي از "در اياالت متحده امريكا تقريبا •
ل اصلي مرگ و مير زنان امريكايي افريقايي تبار بين ايدز عام. است كه ميزان فزاينده اي از اين آلودگي ها را شامل مي شود

 از راه عمل جنسي غير ايمن HIVتعداد زيادي از اين زنان رفتار پر خطر ندارند ولي آلوده به .  سال است34 تا 25سنين 
 .ندبا شركاي مرد خود مي شوند و تعداد قابل توجهي از آنها با مرداني كه معتاد تزريقي هستند آميزش جنسي دار

 
 

 ترجمه مركز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران

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

 مستقر در جمهوري اسالمي ايران
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 افزايش آسيب پذيري
مطالعات اخير در كامبوج نشان مي .  مصون نگه نمي داردHIVازدواج و روابط تك همسري طوالني مدت، زنان را از آلوده شدن به 

 درصد از مردان روستايي رابطه جنسي با زنان بدكاره و در عين حال با همسران خود و يا 10 درصد از مردان شهرنشين و 13دهد 
 HIV درصد از زنان مبتال به 75 صورت گرفت نشان مي دهد 1999در تايلند مطالعه اي كه در سال . ت دختر ثابت  داشته انددوس

 باعث افزايش خطر آلودگي "در بعضي موارد به نظر مي رسد ازدواج عمال.  توسط شوهران خود به اين بيماري آلوده شده اند"احتماال
 سال خطر بيشتري به 19 تا 15 از كشورهاي افريقايي بزرگساالن و زنان ازدواج كرده بين سنين در بعضي.  مي گرددHIVزنان به 
 . نسبت به زنان ازدواج نكرده هم سن خود ولي فعال از نظر جنسي دارندHIVآلودگي 

 نيازهاي زنان و دختران براي جلوگيري از آلودگي به ايدز
حروميت هاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي كه زنان و دختران در بيشتر با وجود آسيب پذيري باالي بيولوژيكي زنان، م •

بنابراين رويكردهايي كه .  مي گرددHIV باعث افزايش آسيب پذيري آنان نسبت به "جوامع با آنها مواجه هستند عمدتا
 خط مشي .نسبت به مسائل جنسيتي حساس باشند براي طراحي برنامه هاي جلوگيري از آلودگي ايدز كليدي هستند

"ABC" براي جلوگيري از انتقال HIV از طريق آميزش جنسي يعني A براي كلمه Abstinence ،يا پرهيزگاري B 
 براي استفاده صحيح و C يا ايمن بودن از طريق اعتقادات مذهبي و يا كاهش تعداد شركاي جنسي و Being saferبراي 

تران دارند زيرا ايشان از وضعيت اجتماعي و اقتصادي پاييني  اهميت كمي براي زنان و دخ Condom مداوم از كاندوم
 .برخوردار هستند

 كشور جهان نشان مي دهد 38بررسي در .  محرومندHIVزنان بسياري از آگاهي و ابزار الزم براي حفاظت خود در مقابل  •
 . دارندHIV ساله آگاهي بسيار كمي درباره 24 تا 15كه زنان 

 درمان و مراقبت
در رأس بسياري از امراض و بيماري هاي مربوط به هر .  متفاوت عمل كندHIVسيستم ايمني زنان ممكن است نسبت به  •

 مثبت موارد بيشتري از ابتال به بيماري سرطان دهانه رحم را نسبت به زناني كه آلوده به HIVدو جنس مرد و زن، زنان 
HIVزنان تحت درمان ضد ريترو ويروس هستند، ممكن است اثرات جانبي همچنين زماني كه .  نسيتند به ثبت رسانده اند

 .قوي تري را تجربه نمايند

علي رغم اين حقايق، زماني كه به گونه اي برابر زنان و مردان مورد معالجه قرار گيرند، تفاوت ها در مورد ميزان بقاي زنان  •
وان اجتماعي و اقتصادي بين زنان و مردان باعث افزايش معهذا در بيشتر مناطق جهان نابرابري ت. و مردان آشكار مي شود

 .بيم از اين نكته مي گردد كه زنان از دسترسي به موقع و برابر به خدمات درماني محرومند

. در بسياري از كشورها برخورد فراگير جنسيتي به معني اين است كه زنان و دختران اولويت آخر در مراقبت بهداشتي هستند •
 تصميم مي گيرند كه آيا منابع خانواده را براي مراقبت هاي بهداشتي صرف نمايند و يا يك " سفيدان غالباشوهران و ريش
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زماني كه اعضاي مرد و زن . زن مي تواند از كارهاي خانه فارغ شده و براي درمان سري هم به يك مركز بهداشتي بزند
 .درماني مردان در اولويت قرار مي گيرد شوند و منابع محدود باشد، حل مشكل HIVخانواده مبتال به 

 پنجاه پنجاه است، زنان حداقل بايد نيمي از ميليون ها انساني را " از طريق جنسيت كه تقريباHIVبه منظور انعكاس توزيع  •
در كشورهاي در حال توسعه تشكيل دهند كه انتظار مي رود طي سال هاي آتي دسترسي به ضد ريترو ويروس ها را داشته 

 معاينه شوند كه اين امر بايد شامل حذف خطر عواقب HIVجوامع بايد موانع را رفع نمايند تا زنان بتوانند براي . ندباش
 .  با آن مواجه شوندHIVخشونت باري باشد كه ممكن است در صورت اثبات ابتال به 

 اقتصاد مراقبت
د و وظايف بيشتر براي حمايت از خانواده به زماني كه يك مرد خانواده مريض مي شود همسر از او مراقبت مي نماي •

اما وقتي كه زنان بيمار مي شوند زنان پير و جوان از آنها مراقبت مي كنند و مسئوليت كودكاني كه . عهده مي گيرد
ارزش زمان، انرژي و منابع كه براي پخت و پز، نظافت، خريد، . تحت تأثير ايدز قرار گرفته اند را مي پذيرند

 ناميده مي شود كه براي "اقتصاد مراقبت"اقبت از جوانان، بيماران و سالمندان خانواده نياز است به نام شستشو و مر
 .زندگي اقتصادي حياتي و مهم است

در كشورهاي در حال توسعه داشتن ايدز در خانواده موجب محدوديت هايي براي زنان در جوامع كشاورزي مي  •
يادي از زنان روستايي نقش مهمي در فعاليت هاي اقتصادي دارند كه موجب عالوه بر كارهاي خانه، تعداد ز. شود

 .ارائه غذا در سفره خانواده هايشان مي شود كه مراقبت از بيماران موجب وقفه در اين كارها مي گردد

اي راه ه.  با منابع كافي و سياست هاي توانا بسيار حياتي است"اقتصاد مراقبت"به رسميت شناختن و حمايت از  •
كاهش دشواري مراقبت از بيماران ايدز خانواده به وسيله زنان موجود است كه شبيه بسياري از راه حل ها براي 

 .نابرابري هاي عمومي جنسيتي است

ايجاد مهد كودك هاي تعاوني و مراكز تغذيه كه :  عبارتند از"اقتصاد مراقبت"راه هاي موجود براي حل مشكالت  •
ش حجم كار كمك نمايند، تغذيه و كمك آموزشي به يتيمان، مراقبت در منزل براي افرادي كه بتوانند به زنان در كاه

 هستند شامل يتيمان، طرح هاي مشاركت كاري و درآمدزا و بهبود دسترسي خانوار روستايي به كار، HIVمبتال به 
 .زمين و سرمايه و مهارت هاي مديريتي

خواستار اصالح روزمره زنان و دختران در كشورهاي در حال  UN AIDSائتالف جهاني زنان و ايدز با هدايت  •
 .  استHIVتوسعه از راه كاهش آسيب پذيري آنان به 
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