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برنامه مشترک  مأخذ: 
متحد  ملل  ــان  ــازم س
ــدز، 2014 ای در زمینه 

ترجمه غیر رسمی 
ایــگــل ِهــرک از 

من با اچ آی وی 
زندگی می کنم.

 19 جهان،  در  ــروز  ام
میلیون   35 از  میلیون 
ویروس  با  که  نفری 
نــدگــی  ز چ آی وی  ا
به  نمی دانند  می کنند، 
این ویروس مبتال شده اند.

زن جوانی هستم.
76 درصد دخترهای جوان 
جنوبی  کشورهای  در 
قاره  در  منطقه صحرا 
آفریقا، درک و اطالعات 
درستی از اچ آی وی ندارند.

زندانی هستم.
میان  در  اچ آی وی  شیوع 
زندانی ها در محیط حبس، 
50 برابر باالتر از شیوع این 

ویروس در جامعه است.

مهاجر هستم.
جهان  در  کشور   39
محدودیت هایی برای 
مسافرت افراد مبتال به 
اچ آی وی وضع کرده اند.

از مواد مخدر تزریقی 
استفاده می کنم.

تنها در 55 کشور از 192 کشور 
ارائه  برای  برنامه هایی  جهان، 
به  مصرف«  یک بار  »سرنگ 

معتادان تزریقی وجود دارد.

کارگر جنسی هستم.
میان  در  اچ آی وی  شیوع 
بار   12 کارگرهای جنسی، 

بیشتر از شیوع این ویروس در  
جامعه است.

مردی هستم که با 
مردان دیگر رابطه 

جنسی دارم.
روابط همجنس خواهانه 
در 78 کشور جهان، 
جرم انگاری شده است.

زنی تراجنسیتی 
هستم.

 49 تراجنسیتی  زنان 
برابر بیشتر از دیگر افراد 
تولیدمثل،  سن  در  بالغ 
احتمال دارد به اچ آی وی 

مبتال شوند.

زنی حامله هستم.
در سال 2013 تنها 44 درصد زنان حامله در کشورهای 
با سطح درآمد پایین یا متوسط، به آزمایش های 
اچ آی وی و مشاوره پزشکی دسترسی داشته اند.

من یک کودک هستم.
در میان 3 میلیون و 200 هزار کودکی 
که کمتر از 15 سال سن دارند و با 
اچ آی وی زندگی می کنند، 2 میلیون 
و 400 هزار کودک به درمان های 

ضد ویروسی، دسترسی ندارند.

آواره شده ام.
 ،2013 سال  پایان  تا 
51 میلیون و 200 هزار 
نفر در سرتاسر جهان به 
خانه هایشان  از  اجبار، 

رانده و آواره شده اند.

انسانی دارای معلولیت هستم.
23 درصد مردانی که دچار معلولیت 
مراقبت  راه های  دنبال  می شوند، 
درمانی نمی روند، چون در مراکز 
درمانی، با آن ها بد رفتار شده است.

سنم باالتر از 50 سال است.
طول عمر زندگی برای افراد 50 ساله و به باال 
که با اچ آی وی زندگی می کنند و  به درمان 
پزشکی دسترسی دارند، مشابه طول عمر 
دیگر افراد جامعه در همین حدود سنی است.

12 گروه اجتماعی به حاشیه رانده شده
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