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سومین گزارش جمهوري اسالمی ایران درباره پایش اعالنیه تعهد مصوب اجالس ویـژه مجمـع عمـومی              
 صـفحه بـه مجمـع عمـومی     118 در 1388سازمان ملل متحـد در زمینـه اچ اي وي و ایـدز در اسـفند مـاه              

انتقـال اچ آي وي از راه  مقدمه گـزارش بـه نگرانـی جـدي در خـصوص افـزایش             .سازمان ملل ارائه شد     
هاي رابط بـین گـروه هـاي مختلـف جمعیـت       جنسی اشاره می کند و اذعان می دارد که با توجه به حلقه   

بـراي پیـشگیري از انتقـال جنـسی اچ آي وي     این انتقال به گونه اي است که در صـورت عـدم بـه موقـع           
ین مطالعه مورد اندازه گیـري   شاخص در ا25.،ممکن است در آینده فرصت هاي بسیاري از دست برود          

 را در گـزارش شـامل   21 تـا  12از شاخصهاي مربوط به رفتار و آگاهی که در ردیفهـاي   . قرار گرفته اند    
 ،عنـوان شـاخص ، بـه ارتبـاط جنـسی      15در ردیـف    .می شود ،چند شاخص آن قابل تامل و دقت اسـت            

 سـاله را  24 تا 15از زنان و مردان  تعریف شاخص ، در صدي      .  سالگی اختصاص دارد     15جوانان قبل از    
 از 53( در صـد  6مقابل این ردیف اعداد .  سالگی آمیزش جنسی داشته اند ،شامل می شود    15که قبل از    

در .  سـال گـزارش شـده اسـت     18در زنـان زیـر    )649 از 7( سال و یک در صـد  15در مردان زیر     )754
در صـدي  ":  است در این تعریف گفته شـده   ،شاخص ارتباط جنسی پر خطر در جوانان آمده     16ردیف  

 ماه اخیـر بـا بـیش از یـک شـریک آمیـزش جنـسی داشـته انـد          12 ساله که طی 40 تا 15از زنان و مردان    
در صـد  11 /4 سـاله و 24 تـا  15در صـد زنـان   2/1: آمار ذکر شده قابل این تعریف ، تاثر بر انگیز است        ".

 سال بسیار ثقیل و حتی بـراي  15براي کودکان زیر  و مردان   هر چند عنوان زنان   .  سال   24 تا   15در مردان 
حتی خودشـان  ( سال ما بی خبر از همه 15جامعه پزشگی غیر قابل هضم باشد ،باید بپذیریم کودکان زیر          

از سایت هاي خبري آماري را با استناد به این گـزارش منتـشر کـرده          برخی  البته  .زنان و مردان شده اند      ) 
ما نمی توانیم مثل امارات متحده عربی که با اسـتناد بـه نـا مـشروع و     .  به نظر نمی رسد  اندکه چندان دقیق  

 سالگی یا همین طور داشتن روابـط جنـسی بـا بـیش     15پیش از ) مقاربتی (غیر قانونی بودن تماس جنسی  
بـدون ازدواج رسـمی خـودداري کـرده ،رفتـار      )به عنوان شاخص رفتار پر خطـر  (از یک شریک جنسی    

اما آیا به واقع فکر کرده ایم که چه مـی خـواهیم بکنـیم ؟ اگـر چـه روزگـاري عـوارض تـداخل                    . کنیم
دارویی مصرف  ال کل با داروها از بروشورهاي داروها حذف شد ،از همان منطق اماراتی اسـتفاده شـده          

 بیاییم این گزارش را مثبت ارزیـابی کنـیم  و جـاي خـالی همکـاري بـین بخـش هـاي فرهنگـی و            . است  
 .بهداشتی را که به چشم می خورد ع ببینیم و چارهاي بیندیشیم 


