ﭘﯿﺎم دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز:
دﺳﺘﺮﺳﯽ  ۸۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ
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دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﭘﯿﺎﻣﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد :دﺳﺘﺮﺳﯽ اﻓﺮاد اچ.آی.وی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ در ﺧﻼل ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲ﺑﺮاﺑﺮ
ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ۸۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺗﻬﺮان ،ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن در ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻓﺰود :ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ  ۵۳ﺳﺎل
از ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﺪز ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﮕﺮد اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اراده و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﺎﯾﺎن
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی اﯾﺪز ﺗﺎ  ۰۳۰۲ﻧﮕﺎﻫﯽ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی اﻓﺰود :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺷﻤﺎر
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ از راه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ از ﺳﺎل  ۰۱۰۲ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ داروﻫﺎی اچ.آی.وی ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎل آن از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﯿﺶ از  ۵۷درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﺪز ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ اچ.آی.وی
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی درﺳﺖ ،ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺳﻮی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف درﻣﺎن
 ۰۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۰۳۰۲ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن اﻓﺰود :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻی اچ.آی.وی ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﻨﻮب ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻤﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اچ.آی.وی ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﯿﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدان ﻫﻤﺠﻨﺲﮔﺮا رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی اﯾﺪز در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﻧﮓ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﻓﺰونﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺮومﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺟﺮم اﻧﮕﺎری و ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺮ
روز اﺑﺘﻼی ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻤﭽﻨﺎن آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﺧﻮد اﻓﺰود :دﺳﺘﻮر ﮐﺎر  ۰۳۰۲ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻫﯿﭻ ﮐﺲ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪای ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺪز ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن ،اﻓﺮاد آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه،
ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﭼﺎرﭼﻮب راﻫﺒﺮدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪز در راﺳﺘﺎی آرﻣﺎنﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﻼش ﻋﻠﯿﻪ اچ.آی.وی ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ،ﺻﻠﺢ ،ﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻔﺘﺨﺮم ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺪز ﺑﻪ رﻫﺒﺮی« ﻣﯿﺸﻞ ﺳﯿﺪﯾﺒﻪ »ﺑﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻦ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﺑﯿﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﻓﺰود :ﻃﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ دﻫﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ،ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻋﺪم اﻗﺪام ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺿﻌﻒ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﺪز را
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺠﺎﻋﺖ آﻧﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داروﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ و ﺑﻬﺎ دادن ﺑﻪ
آﻧﺎﻧﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﻮش ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روﺣﯿﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﯾﻢ .در روز ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺪز ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ رﻫﺒﺮان ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪﻧﯽ ،ﻫﻤﮑﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد درود ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻢ.
ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺎم ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد :در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دوره دﺑﯿﺮﮐﻠﯽ ﺧﻮد آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮم ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﯾﺪز ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﯾﻢ.
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