
 
 
 
ايدز . شنيده اند اچ آی ویامروز بسياری از مردم در  مورد ايدز  

موضوعی مورد بحث در روزنامه ها ، تلويزيون بازار و هر کنج و 
باوجود آن هم تعدادی زيادی مردم هنوز هم به .کنار کوچه هاست

معنی اصلی مرض ايدز پی نبرده و نميدانند که چگونه خود را از 
 .ض محافظت کنندمصاب شدن به اين مر

 
ود است ، عالوتأ هنوز هم تصورات غلط در مورد اين بيماری  موج

يک .فاصلًه قابل مالحظًه ميان آگاهی عامه و عمل وجود دارد
 .تعدادی از مردم آنچه مياموزند روی عمل پياده نميکنند

 
برای نايل شدن  به پاسخ درست و مؤثر در برابر ايدز الزم است 
آگاهی اوليه در موارد امراض و طرق سرايت آن داشته 

هارت های مورد نياز برای حفاظت همچنان ضرور است تا م.باشيم
 و طرق جلوگيری از مصاب شدن به HIVاز خود در مقابل يروس 
 .مرض ايدز را بيآموزيم

 
HIV ) (Human Immuno deficiency Virus  مخفف
هنگامی که يک شخص به . استکمبود سيستم دفاعی بدنوايرس 

با . مثبت گفته ميشودHIVاين وايرس مبتال شد ، به آن شخص 
 . مثبت به معنی ابتال به مرض ايدز نيستHIVجود آنهم و
 

AIDS)  (Acquired Immune Deficiency Syndrome يا
 سيستم معافيتی به سالهای طوالنی برای عدم کفايه سندروم کسبی 

برای . HIV فردی مصاب شده به وايرس.انکشاف نياز دارد
خره با بال.سالهای متمادی صحتمند بوده و احساس سالمتی ميکند

گذشت زمان وايرس به حجرات دفاعی بدن صدمه رسانيده و آنها را 
وبهمين ترتيب قدرت دفاعی بدن درمقابل مکروب ها و .ازبين ميبرد

از سبب  AIDS  ب بهاشخاص مصا.امراض مختلق ضعيف ميشود
بيماری های ميميرند که اکثرأبرای اشخاص صحتمند خطرناک 

يتوانند با عامل مرض مقابله نيست و با سيستم معافيتی سالم م
 .نمايند

 
دربعضی از کشور ها تداوی های دوايی خاص در دسترس است که 
ميتواند سرعت تضعيف سيستم معافيتی توسط وايرس را بطی 

شيوه های تداوی ديگر نيز وجود دارد که باالی امراض .سازد
مانند ساير بيماری ها تشخيص زودتر .همراه با ايدز اثر ميگذارد

قابل  HIVاگرچه که .ای  طرق تداوی و وقايوی  کمک ميکندبر
درمان نيست وتنها ميتوان سرعت پيشرفت و تبديلی اشرا بطی 

 .ساخت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مثبت HIVدر زنده گی عادی با فرد  •

 ، بيماری انتقال نمی يابد
 
• AIDS همه  تبعيض قائل نمی شود

 .در معرض اين بيماری هستند
 
تنها مايع منی ترشحات مهبلی خون و  •

 اچ آی وی  شير افراد مصاب  ميتواند
 .را انتقال دهد

 

 .اچ آی وی نميتواند از راه های ذيل منتقل شود
 

 از طريق هوا يا بوسيلۀعطسه يا سرفه 



 
 

هرکس با هر سن ، مليت ، . تبعيض قايل نميشود اچ آی وی
جنسيت يا وضيعت اجتماعی اش در معرض اچ آی وی قرار 

 .دارد
ويرس عامل مرض از طريق چهار دسته از  اچ آی وی 

 .مايعات بدن به شخص ديگر منتقل ميشود
، مايع آلًه تناسلی، ترشحات مهبلی، و شير مادر خون

مصاب به شخص  فقط وقتی از بدن شخص وايرس.مصاب
ديگر منتقل ميشود که اين مايعات داخل جريان خون شخص 

 .سه راه برای انتقال موجود است.سالم شود
 

 رابطًه جنسی غير مصؤن با شريک :رابطًه جنسی  
شايع ترين ) مهبلی ، دهانی يا مقعدی(جنسی مصاب 

 .روش انتقال اچ آی وی است
 

 
ترک با استفاده از سوزن يا پيچکاری های مش :خون  

فرد اچ آی وی مثبت ، مانند اشخاص معتاد، انتقال يا 
تزريق خون ملوث و يا هم کسانيکه در مراکز صحی 

 .کار ميکنند
 
 

 در  حين حاملگی  يا تولد و همچنين :مادر به فرزند  
از طريق شيردادن  توسط مادر مصاب اچ آی وی به 

 .طفلش منتقل ميشود
 

 
 
 
 
 

 چند حرفی در مورد انتقال مرض از والدين به فرزند
 

مادران ميتوانند ويروس را در زمان حاملگی يا در 
ردهی به فرزندان حين والدت و همچنان از طريق شي

اين موضوع در اکثر موارد موجب .خود منتقل سازند
 لکًه ننگ  تبعيض ها شده و مادران اچ آی وی مثبت

زيرا مادران عامل انتقال مرض ايدز .دانسته ميشوند
مگر اين موضوع در نظر . به فرزندان شان استند

گرفته نميشود که مادر هميشه بوسيلًه پدر مصاب 
 .ميشود

 
 بايد درمورد انتقال مرض از والدين به فرزند بنابرين

نسبت به انتقال مرض از مادر به فرزند بيشتر تأکيد 
زيرا پدر و مادر نقش اساسی را در حفاظت خود .شود

 . دارند و خانوادًه شان در مقابل وايرس اچ آی وی
 
 

 
 از طريق اشک يا عرق  
از طريق لمس کردن، نزديک شدن يا  

 بوسيدن فرد مصاب
 

استفاده از دست شويي يا حمام مشترک با  
 .فرد مصاب

 
ازطريق پوشيدن لباس مشترک يا دست  

 .دادن
از طريق گزيدن پشه، کيک، و ساير  

 حشرات
 

استفاده از بشقاب و ديگر ظروف مشترک  
 .با فرد مصاب

 
  مصاباز طريق زنده گی کردن با فرد 

 
 از طريق غذا يا آب 

 

 
 چهل ميليون فرد بالغ و کودک در جهان به اچ ٢٠٠٣در سال 

 آی وی ايدز مبتال بودند 
 

 چهل ميليون فرد بالغ و کودک در جهان به  ٢٠٠٣در سال 
 . مبتال بودنداچ آی وی ايدز

 
يا پروگرام مشترک ملل متحد   UNAIDSبا اين حال

عالم ميدارد که وبا هنوز در مرحله ايدز ا/درمورد اچ آی وی 
 بيشتر  از آنچه پيشبينی  شيوع اچ آی وی. اوليه قرار دارد

شده بود در کشور  های آلوده ادامه يافته و به سرعت در 
 .ش پيدا ميکندجميعت های جديد ديگر نقاط جهان گستر



 
 
 
 

 در)  سال ۴٩ الی  ١۵(در ميان بالغين  اچ آی ویشيوع 
 آسيا ناحيه اقيانوس 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اچ آی ویس و جهانی  گسترش ويرنمای
 

 ميليون ٧،۴آسيا و کناره های  اقيانوس  آرام ، محل زنده گی 
 است که اين آمار شامل  نفر از مبتاليان به اچ آی وی ايدز

يک ميليون نفر کودک و بزرگ سال ميشود  که به تازه گی 
در سال های قبل وضيعت در .  مصاب شده اند٢٠٠٣در سال 

سيا روبه وخامت گذاشته و وبا همه گير شده مناطق مختلف آ
 .است

 
 

 
 

 . مصاب  ميشود اچ آی وی نفر در هر روز  به ٣٠٠٠در آسيا تقريبـأ  •
  مصاب خواهند  اچ آی وی به ٢٠١٠ ميليون نفر در آسيا تا سال ٢۵اگر سرعت پيش گيری يا وقايه باال نرود ، حدود  •

 .شد
 . يا وقايه از ايدز ، باعث محدود شدن وبا خواهد شدپياده کردن برنامه های  مناسب پيش گيری •

 
 

نقشه های سمت راست به  وضاحت مشخص ميسازد که هيچ 
کشوری  در آسيا و اقيانوس  آرام در  مقابل اچ آی وی ايدز 

 .مصؤن نيست
 ٩٠هکشور های مثل تايلند و کمبوديا در اوايل سالهای ده

در  حالی که در چين و .شيوع بيشتر ايدز را گزارش ميکردند
رده و  اپيدمی  يا وبا های  اندونيزيا وبا به تازه گی  بروز ک

 .جدی محلی بوجود آمده است
 

 نفر در نواحی ١۵٠٠ در هر روز تقريبأ ٢٠٠٣در سال
اوقيانوس آرام و آسيا از اثر مرض ايدز جان خود را از  

 .دست داده اند
 مرگ درطول هر سال ۵٠٠٠٠و ناشی از مرض ايدز تقريبأ 

 نفر به ٣٠٠٠اد در همان زمان تقريبأ به تعد.به اتفاق ميافتد
اين آمار نشاندهندۀ آنست که در .مرض ايدز مبتال ميشدند

نواحی آسيا و اقيانوس آرام ساالنه بيش از يک ميليون نفر 
  .مصاب اين وايرس ميشوند

 
مرض ايدز ميتواند به سرعت گسترش يابد، ميزان پايين 
شيوع اچ آی وی در جميعت های عادی در مقايسه با آن 

که در خطر مصاب  شدن استند ميتواند بروز گروپ از مردم 
مثال گروه های پر خطر .وبا های جديد را مخفی نگهدارد

برای شيوع مرض جوانان و نوجوانان ، افراديکه که از 
طريق روابط نامشروع کسب درآمد ميکنند و منجمله مشتريان 
آنها ، معتادين ، مردان هم جنس باز ، جميعت های  متحرک 

 . بازار و غيره ميباشدو کودکان روی
 

اين گروپ ها  بيشتر در معرض مصاب  شدن به مرض اچ 
شيوع ايدز درين گروه ها نسبت به .  استند آی وی ايدز

در بعضی از  مناطق کشور چين . جميعت عادی بيشتر است
 . فيصد  است٧٠ميزان شيوع در بين معتادين تزريقی بيش از 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مدل های پيش بينی شده نشان داده که اگر ميزان پيش 
گيری يا وقايه تسريع داده نشود،در نواحی  جنوبی  و 

 ميليون نفر اضافی به ۵,١٨جنوب شرقی آسيا نيز به تعداد
آمار های تخمينی اخير پيش .دز مصاب ميگردندمرض اي

بينی ميکند که اگر اقدامات مربوط به جلوگيری از شيوع 
 ، چين  به ٢٠١٠مرض موفقانه پيش برده نشود، تا سال 

و .خواهد داشت  ميليون مورد اچ آی وی١۵ تا ١٠تنهايی 
 ميليون مصابين جديد داشته ٢۵ تا ٢٠هند احتمال دارد 

 .باشد
 

آن هم پيش  گيری آنی و جدی ميتواند از خطر با وجود 
شيوع مرض بکاهد و حتی اپيدمی يا وبأ ايدز را کنترول 

شيوه های مختلف وقايوی ميتوانند مصابيت های جديد .کند
بدين ترتيب تا . فيصد کاهش دهند۶٩را دريک ناحيه تا 

 ۵, ٧  ميليون مصاب جديد١٨, ۵  به جای٢٠١٠سال 
 .يم داشتميليون مصاب جديد خواه

 
 

در نواحی اوقيانوس آرام آسيا اگر اقدامی جدی صورت 
 .نگيرد در معرض خطر گسترش بيماری ايدز قرار دارد

اپيدمی به سرعت ميتواند از گروه های  پر خطر به جميعت  .همانطوريکه در کشور های تايلند ، کمبوديا و ميانمار اتفاق افتاده است 
ابط نامشروع کسب درآمد ميکنند  معتادين تزريقی ، مردان همجنس گرا ، مشتريان افراديکه از طريق رو.های عادی منتقل شود

 .آگاهانه يا نا آگاهانه وايرس را به شرکای جنسی و کودکان خود انتقال ميدهند
 

 اچ ِآی وی ايدزجميعت های متحرک و 
تعدادی از جميعت های متحرک .مهاجرت ها و بی جا شده گی ها نقش اساسی را در انتقال بيماری ايفأ ميکند  

 .ين بيماری قرار دارندکامأل در معرض خطر ا
 

،آنانی که خانواده های خود را ترک کرده و به فعاليت های پر خطر گرايش دارند، بيشتر از کارگران مهاجر  
بهمين ترتيب شرکای جنسی کارگران مهاجرهم در معرض .  اند جميعت عادی در معرض خطر اچ آی وی ايدز

 .خطر بزرگ اند
 

 . فيصد  ميرسد۵٠نده گان موتر های باربری ، ميزان شيوع مرض به بيش از مانند رانکارکنان سيار در ميان   
کرده اند،  مهاجرت وبه صورت قانونی يا غير قانونی     افرادی که از طريق روابط جنسی کسب درآمد ميکنند
 .نسبت به ساير افراد بيشتر احتمال مصاب شدن را دارند

 

يت پروگرامهای وقايوی و کنترول شواهد مبنی برموفق
 . وبا وجود دارد

 
کشورهای مانند تايلند و کمبوديا نمونه های خوبی از 

که با پروگرامهای وقايوی قوی و .جلوگيری ايدز اند
مبارزات متمرکز ، توانسته اند مرض را قبل از وسعت 

 .يافتنش کنترول کنند
ر سرمايه گذاری و برنامه ريزی مورد حمايت سياسی د

مبارزه با ايدز  در کشور تايلند توانسته ميليون ها حيات را  
وتعداد مصابيت های اچ آی .از خطر مرض ايدز نجات دهد

 نفر تا ٢٩٠٠٠ به ١٩٩١،نفر در سال ١۴٣ ٠٠٠وی را از
 . برساند٢٠٠١سال 

گراف ذيل رشد واقعی وبا  و سير تخمينی آن را در 
لند نشان صورتی که اقدامی صورت نمی گرفت در تاي

 .ميدهد
سناريوی اپيدمی  در تايلند ، اگر دخالت صورت نميگرفت 

 . و رشد واقعی اپيدمی٢٠٢٠تا سال 
 



 
 
 
 
 
 

کشور های که مؤفق نشوند تا اپيدمی يا وبا ايدز رادر زمانی 
که ميزان های شيوع مرض هنوز نسبتأ پايين است کنترول کنند 

هنگامی  که اپيدمی .در آينده با چالش بزرگی مواجه خواهند بود
 مرض با سرعت بيشتری تمايل گسترش را پيدا وسعت يافت

 .ميکند، چونکه افراد و گروه های متفاوت جامعه متأثر ميشوند
 

اپيدمی  اچ آی وی ايدزنه تنها به افراد صدمه وارد ميکند، بلکه 
به هر سازمان يا بخشی جامعه نيز ضربه وارد ميکند، و دست 

ه کشور هنگامی ک.آوردهای توسعۀ انسانی  از بين ميروند
جوانان و افراد مؤلد خود را از دست ميدهند ، چرخ های 
اقتصادی متوقف شده و خانواده ها بيشتر در فقر فرو ميروند  و 

بدتر شدن . اپيدمی به قيمت گزاف برای آن اجتماع تمام ميشود
 اقتصادی مردم را بيشتر در معرض –وضع اجتماعی 

شتر و عفونت ميکروب بيشتر به فقر بي.مصابيت قرار ميدهد
 .بيشتر منجر ميشود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تعليمی و تربيتیسيستمتأثير منفی بر    
 
 
 

يک تهديد جدی باالی تعليم و تربيه محسوب   وی ايدزاچ آی
ضربۀ که ايدز به برنامۀ تعليمی و تربيتی در افريقا .ميشود

وارد کرد، بايد درس خوبی برای کشور های آسيايی باشد که 
اگر در زمينه .قبل از  ايجاد وبا فعاليت های وقايوی انجام دهند
  شدت تأثير اقدامی  صورت نگيرد ، اين ضربه ميتواند به

ناگواری را باالی سيستم تعليم و تربيۀ کشور های نواحی 
 .جنوب صحرای افريقا بجا گذارد

 
 

شاگردان ، معلمان و ساير  •
کارمندان بخش تعليمی از سبب 

 .ايدز بيمار شده و يا ميميرند
 
 

  با شيوع اچ آی وی ايدز •
شاگردان خصوصأ دختران ترک 

 .تحصيل ميکنند
 
 

باالی کيفيت  اچ آی وی ايدز  •
آموزشی و توانايي آموزش افراد 

 .تأثير ميگذارد
 
 

منحيث يک چالش بزرگ برای  اچ آی وی ايدز
است و  با تأثير منفی بحث بخش تعليمی مطرح 

برميزان عرضه و تقاضأ و کيفيت آموزش ، 
رسيدن به اهداف آموزشی را برای همه مختل 

 .ميسازد
 
 



 
 

 
 شدن در بسياری از کشور ها ، دست آوردهای اميد به زنده گی در  حال نابود. ايدز ترقی و پيشرفت يک کشور را متوقف ميسازد

 .ه ايدز از بين ميروند، بيش از کسانی اند که برای تدريس تربيت ميشوندست و  تعداد معلمانی که هر هفته از اثر مصابيت با
 

 ٢٠٠٠ جنوری   ريس بانک جهانی جيمزدی ولفنسون خطاب به  شورای امنيت ملل متحد          
 
 
 

 که اپيدمی هرچندی. اچ آی وی ايدز بر شاگردان تأثير منفی ميگذارد و  از تعداد آنان در مکاتب ميکاهد : تقاضای تعليم    
ايدز گسترش ميابد ، بر تعداد کودکان بيمار افزوده ميشود و همچنان بسياری از کودکان بخصوص دختران برای نگهداری 
و مواظبت اقارب و بستگان بيمارخود يا بر عهده گرفتن کارهای خانه از تحصيل باز ميمانند و به اين ترتيب بيشتر  در 

از نظر اقتصادی ،تعدادی محدود خانواده ها قادر خواهند بود مصارف .رار ميگيرندمعرض خطر بيماری  و سؤ استفاده ق
اين اطفال بنابر داليل روانی و لکۀ ننگ که ممکن در محيط  تعليمی به آنها زده شود ، .تحصيل فرزندانشان را فراهم سازند

 .وختن نيز کاهش مييابد و از تحصيل منصرف شده  و توانايی آم.خود نيز تمايل به تحصيل نشان نميدهند
 
 

 
زمانيکه معلمان و مديران مکاتب وکارمندان جاگزين شده از اثر مرض ايدز ميميرند و يا بيمار ميشوند و : تأمين تعليمات    

درين . يا ازسبب از دست دادن اعضای خانواده ويا کارمندان خود دچار آسيب های روانی ميشوند و نميتوانند کار کنند
 . کمتر از حمايت خانواده ها و گروه های اجتماعی برخوردار ميشوندشرايط مکاتب

 
 

 
اگر بخش تعليمی نتواند از معلمانی که بر اثر ايدز صدمه ديده اند ، حمايت کند يا جا گزينان کافی برای :  کيفيت تعليمات    

. از سبب همين کيفيت تعليمی تضعيف ميشود کليه کارمندان بخش تعليمی هبيماران يا کسانيکه ازبين ميروند پيدا کنند ، روحي
همچنين اگر در کشور های  تحت تأثير ايدز ، برنامه های تعليمی شامل معلومات و مهارت های مورد نياز جوانان برای 

 .مبارزه عليه اين مرض وجود نداشته باشد، کيفيت آموزش نيز کاهش مييابد
 
 

 
ی  بايد با توجه به  نياز های آموزشی  وابسته به مبارزه  با اچ آی وی ايدز  محتوای برنامه های تعليم :محتوای تعليمی    

مانند پيام های تعليمی روابط جنسی سالم ، مبارزه با مريضی و مرگ در خانواده ، عدم تبعيض افراد سالم با افراد مبتال ، 
 .قوانين مربوط به هر جنس و مهارت های زنده گی تغيير کند

 
 
 
 

اچ آی وی ايدز باالی وزارت خانه ها ، سازمان ها ، آژانس ها و سياست گذاران تصميم گيرنده و  : عليمیپالن های ت    
پيش بينی و معامله کردن با ضرباتی  که اپيدمی ايدز بر تقاضا ، جبران . تأثير منفی ميگذارد تخصيص منابع تعليمی

يف وقت گير و مهمی  است که نياز به مهارت و صرف نيروهای تعليمی ، زمينۀ آموزش و کيفيت آن وارد ميکند ، وظا
 .وقت زياد دارد

در آينده تهمتی  است ، زيرا  محافظت از نسل جديد در مقابل اچ آی وی ايدز برای تمام سيستم های آموزشی 
            .خودشان نيز قربانی تأثيرات منفی اچ آی وی ايدز خواهند شد

 کتب و آموزش و اچ آی وی ايدزم: چهارچوب ستراتيژی جهانی   



  
 
 
 
 
 
 

 با در نظر گرفتن عدم موجوديت واکسين و تداوی، 
 .آموزش مؤثرترين وسيله در مقابله با اپيدمی اچ آی وی ايدز است

 
 
 
 
 

سيستم تعليمی اين مفاد را دارد که در کمترين زمان به  دسترس 
د از آنها بسياری از کودکان و جوانان در زمانی که تعداد محدو

مصاب اند و قبل ازينکه به اعمال پر از خطر دست بزنند ، 
به اين ترتيب اين سيستم به  صورت طوالنی و . قرار ميگيرد

کوتاه مدت ميتواند جوانان را از گسترش مصابيت به اين 
 . مرض وقايه کند

جوانان در حال دريافت آگاهی و بلند بردن ارزش ها و مهارت 
ستند که در زنده گی آينده رهنمای آنان های زنده گی خود ه

يک سيستم جامع ميتواند به جوانان در آموختن . خواهد بود
تجارب زنده گی جهت محافظت از خودشان  کمک 

بخاطری که تعليمات باعث شکل گيری ارزش ها و روش .کند
ها ميشود ، ميتواند در تغير سطح ديد جامعه نسبت به  مبتاليان 

 .ر باشدآچ آی وی ايدز مؤث
مطالعات انجام شده در دنيا نشان داده است جوانانی که آگاهی 
های درست به دست آورده اند و تجارب مناسب کسب کرده 

 نه تنها فعاليت های جنسی خودرا ديرتر آغاز ميکنند بلکه اند،
بيشتر به محافظت از خود در مقابل بيماری  های منتقله از 

 .طريق جنسی تمايل دارند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
به منظور جلوگيری از گسترش اپيدمی در تمام کشورها 
بايد بر جلوگيری از طريق تعليمات ، تغذيه ، اطالعات و 

 .خدمات د رمانی و وقايوی تأکيد کنند
 

 .هيچ دوايی برای وقايه يا تداوی  اچ آی وی ايدز  وجود ندارد •
 .آموزش مهم ترين وسيله در مبارزه با اچ آی وی ايدز است •
و قبل از . خانه ها و بخش های تعليمی بايد مسؤوليت کاری خود را بدانندوزارت •

 .وسعت يافتن اپيدمی دست به اقدام بزنند
 



 

 
 برنامه ريزی ومديريت تعليمی

 
عمال و پروژه های پيش بينی شده که منجر به آگاهی از صدمات و ايجاد سياست ها و برنامه های واقع مراقبت از اجرای استراتيژی ها ، ا  

 .گرايانه برای مقابله با آنها ميشود
 

 . کافی با دست رسی مستقيم به منابعه بودجهذخير  
 

اصلی و حصول اطمينان از اينکه وظايف آنها در استخدام کارمندان برای اوقات کاری مکمل به منظور اجرای برنامه ها از ميان سازمان های  
 .مورد اچ آی وی ايدز به خوبی  در  شرح وظايف شان تذکر داده شده است

 
 

 تعليمی و آموزشی روش های وقايوی اچ آی وی ايدز را بيفزايد و هبه ياد داشته باشيد که وزارت تعليم و تربيه وظيفه دارد به محتوی  برنام
 .ازداجرای آن را سهيل س

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 افزودن روش های وقايوی از اچ آی وی ايدز به برنامه های تعليمی ملی
 

  
 

 همراه با مالريا ، توبرکلوز، مواظبت های دوران  اچ آی وی ايدز در تعليمات صحیه افزودن اقدامات مؤثر و اطالعات دربار 
 .از طريق جنسی حامله داری ، صحت دوران توليد مثل ، اعتياد ، انتانات منتقله 

 
 تدريس اچ آی وی ايدز ه در مورد چگونگی برخورد با دانش آموزان مبتال و همصنفی های آنان و نحوآموزش مربيان و معلمان  

 تحصيالت ههم چنين آموزش تجارب زنده گی و ساير آموزش های وابسته به اچ آی وی ايدز برعالوه افزودن اين موارد به دور
 .معلمان

 
 به ايدز و تجارب بر پايه های تجارب زنده گی همراه با وسايل کمکی زش و وسايل تعليماتی و آگاهی های مربوطگسترش آمو  

 .تعليمی و حمايتی  برای  استفاده در محيط خارج از مکتب
 

 .  برای ارزيابی سياست ها و نياز های پالن گذاریمقايسه با فهرست ضمايم  
 

 

 
وزارت و بخش های تعليماتی ملی و منطقوی ميتوانند برای جلوگيری از گسترش اچ آی وی ايدز و کمک به اشخاص مصاب شده و هم چنان 

 .ی وی ايدز بر کليه اقشار جامعه خصوصأ در بخش تعليمی اقداماتی انجام دهندکاهش اثرات منفی اچ آ
که اچ آی وی ايدز يک مشکل جدی است و به ويژه جوانانی  که از نظر جنسی فعال اند در .وزارت خانه های تعليمی و تربيتی  به اين آگاه اند

 .معرض مبتال شدن به اين مرض قرار دارند
 

ن و کارمندان صحی در برابر ايدز ، وزارت خانه های تعليم و تربيه بايد اهداف مؤثر خود را ارتقأ دهند که اين امر برای حفاظت از جوانا
 . برنامه و محتوی تعليمی مناسب و کامل و نظارت بر اجرای دقيق برنامه هاستهوابسته به  تهي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بسياری از مردم هنوز درين زمينه سنت گرا و سختگير هستند 
و تصور ميکنند که اعمال جنسی يک امر خصوصی است و 

 .در مورد آن با ترديد صحبت ميکنند
 

هنگی به وقايه از اچ آی وی ايدز گرفته شده از رسانه های فر
در ويتنام و جلوگيری از مصاب شدن  در نواحی انتخابی از 

 شهر هوچی مينها 
 
 

 
 اچ آی وی ايدز قرار جوانان در مرکز اپيدمی

آنها بيشتر از ساير افراد در خطر استند ، زيرا .دارند
به اطالعات ، آگاهی و تجارب اجتماعی در ارتباط با 

همچنان بلوغ و جوانی دوره . ايدز دست رسی ندارند
 ههای است که بسياری از افراد در آن تمايل به تجرب

فعاليت های جنسی و برخی تمايل به مصرف مواد 
 .خدر دارندم
 

 
برای بسياری از مردم در آسيای شرقی همانند 
ساير نقاط جهان ، فعاليت های جنسی از نو 
جوانی آغاز ميشود ، يعنی قبل از اين که افراد به 

در بسياری از کشور ها .  سالگی برسند١٨سن 
 سالگی ١۵دختران و پسران مجرد حتی قبل از 

 .از نظر جنسی فعال اند
 

د اينکه بسياری از والدين و بزرگساالن با وجو
ميل دارند فعاليت های جنسی جوانان را ناديده 

بايد برای جلوگيری از گسترش اپيدمی . بگيرند
 ومراقبت جوانان ، الزم است اين  اچ آی وی آيدز

آگاه ساختن جوانان با تجارب و .حقايق را بپذيريم 
آموزش روش های مؤثر دفاع از خود و شريک 

 شان در برابر اچ آی وی ، قدم بسيار جنسی
مهمی در متوقف ساختن روند گسترش اپيدمی 

 .است
 

 

 
 

 .جوانان از نظر جنسی فعال اند •
 
جوانان اطالعات درست و کافی در  •

 . ندارند زمينۀ اچ آی وی ايدز
 
مطالعات نشان داده است که  •

تعليمات وقايوی از بيماری منجر 
يش فعاليت های جنسی قبل به افزا

 .از ازدواج نميشود
 
 



 
 
 
 

موجوديت و تهديد در بسياری از جوامع هنوز آگاهی در مورد 
اچ آی وی و همچنين چگونگی گسترش و روش های جلوگيری 

بسياری از جوانان هنوز در مورد اچ . از انتقال آن وجود ندارد
 . تصورات غلطی دارند آی وی ايدز

 
با نيش . بعضی از آنها عقيده دارند  اچ آی وی قابل درمان است
ظر ميرسد پشه منتقل ميشود ويا اينکه شخصی که سالم به ن

 .نميتواند به اچ آی وی مصاب باشد
به دليل کمبود آگاهی و تجارب نوجوانان در مقايسه با جوانان 

.  دارند تمايل کمتر به محافظت از خود در برابر اچ آی وی
نوجوانانی که سن بيشتری  دارند، بيشتر به محافظت خود 

 هبر عالوه تحقيقات نشان داده که رابط. تمايل نشان ميدهند
 .مستقيم ميان سطح تحصيالت و استفاده از کاندم وجود دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تمام جوانان حق دارند بدانند که چگونه ميتوانند از خودشان و 
آنها . ديگران در مقابل اثرات سؤ اچ آی وی ايدز محافظت کنند

 :نياز دارند
 .درمورد وجود خودشان بدانند  
 . داشته باشندبه ويژه گی های مربوط به جنسيت آگاهی  
 .در مورد فعاليت های جنسی آگاه باشند  
در مورد حقايق اوليه اچ آی وی ايدز و ساير امراض   

 . جنسی و  تجارب حفاظت از خود شان را بدانندهمنتقل
در مورد وضيعت اچ آی وی و اينکه کجا ميتوانند به   

 .سهولت های معاينات دست رسی پيدا کنند ، بدانند
اگر به اچ آی وی ايدز مبتال اند، چگونه ميتوانند حمايت   

 .طبی ، احساسی و روانی را دريافت کنند
امه های تعليمی مبارزه با اچ آی وی ايدز و در مورد برن  

 .حقوق خود بدانند
در مورد محافظت خانواده های شان از اچ آی وی   

بدانند همساالن خود را در مبارزه با ايدز شريک .ايدز
 .کنند

بدانند که با شريک کردن ميز ، کتاب ، غذا و استفاده از   
ک تشناب مشترک يا نوشيدن آب از گيالس مشترک با ي
 .همصنفی  مبتال به ايدز ، به اين مرض مبتال نميشوند

 
 
 
 

 
بسياری از والدين نگران اند که آموزش 
فعاليت های جنسی ممکن است باعث 
افزايش اين فعاليت ها و ايجاد بی 

ليکن .بندوباری ميان نوجوانان شود
 .برعکس اين موضوع صحيح است

 
 آموزش وقايه از اچ آی وی يا آموزش 

 موجب تعويق روش های سالم جنسی
 .زمان آغاز فعاليت های جنسی ميشود

 
 از تعداد شرکای جنسی ميکاهد ، تعداد 
حمل های ناخواسته را کم ميکند ، 
ميزان ابتال به امراض منتقله از راه 
جنسی را کاهش ميدهد و موجب افزايش 
 .روش های مسوؤالنه در زمينه ميشود

 

 
نها يک اپيدمی جديد و جوان است بلکه اچ آی وی نه ت

 .اپيدمی جوانان نيز است
 

 يا  UNAIDSاجرئيویمدير ) Peter Piot(پيتر پيوت 
 پروگرام مشترک ملل متحد در مورد اچ آی وی ايدز

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 چرا آموزش وقايوی مؤثر است؟       
 
 

 مرض مؤثر ه عمومی در وقايهيک آموزش اولي  
ميتواند منجر به تصميم گيری های درست در  .ميباشد

واند موجب روش های ميت.زنده گی اشخاص شود
طويل المدت شود و به مردم فرصت های استقالل 

 .اقتصادی و اميدواری فراهم کند
 

برای  کاهش آسيب آموزش يکی از ابزار قوی   
 .پذيری دختران  در برابر اچ آی وی ايدز ميباشد

آموزش به بطی شدن روند اپيدمی در دختران از 
ر ازدواج و طريق ايجاد استقالليت اقتصادی ، تأخير د

 .تنظيم خانواده کمک ميکند
 

 فعاليت های ه را در زمينزيربنای مناسبیتحصيالت   
 زيادی هچ آی وی ايدز در اختيار عدوقايوی بر عليه ا

از افراد غير مصاب شده قرار ميدهد، چرا که دانش 
آموزان و جوانان کسانی هستند که درسن پر خطری 

 .برای مصاب شدن  به اچ ای وی ايدز قرار دارند
 

 است زيرا دست آورد خيلی ارزشمند آموزش  
سرمايه گذاری در وقايه مرض خيلی کوچکتر نسبت 

 .به مصارف تداوی شخص مصاب ميباشد
 
 
 

 
 راهنمای آموزش وقايوی ابتال به اچ آی وی ايدز 

 
در صورت استفادۀ درست از آموزش  •

 ابزار قدرتمند هوقايوی مرض اين از جمل
 مرض است

 
جوانان بايد بدانند که چگونه صدمات اچ آی  •

 .وی ايدز را در زنده گی  شان کم سازند
 



              
 رهنمأ برای آموزش وقايوی                   

 
 . هدف آموزش وقايوی ، ترويج روش های صحی زنده گی ، رفتار مسؤوالنه و جلوگيری از مرض است 

 
واهد آمد که معلومات کافی در مورد روش های درست ، مهارت ها و وسايل برای تشويق و تقويت  اين هدف وقتی به دست خ 

سلوک فراهم شود و با ايجاد حمايت و همکاری اجتماعی وتوجه هم چنان با کاهش تبعيض عليه مبتاليان خطرات ابتال به مرض 
 . را کاهش دهيم

 
 . فعال شدن فعاليت های جنسی دختران و پسران و يا ترک تحصيل کنند مهم است که اقدامات سريع آغاز شود، يعنی قبل از 

 
و قابليت انعطاف . آموزشی جامع ، کامل ، چند بعدی و تغيرپذير باشده بخاطرنايل آمدن به يک آموزش وقايوی مؤثر ، بايد شيو 

در معرض اچ آی وی ايدز قرار ميدهند  مبارزه با تمام عواملی که فرد را هبر عالوه بايد دربر گيرند. پذيری را داشته باشد
، مانند روش های جنسی پر خطر ، جايگاه زنان و گروهای  در اقليت ، مسايل مربوط به هر دوجنس، شرايط خانواده گی و .باشد

 .اجتماعی ، آموزش ، فقر ، تبعيض ، اعتياد به مواد مخدر و الکول ، فشار های هم ساالن و غيره 
 

همچنين ظرفيت گوش دادن و آموختاندن را بدست آورند و بياموزند . با مهارت های مباحثوی مجهز شوند  پرسونل آموزشی بايد  
 .که با مسايلی که موجب حساسيت های اجتماعی ميشوند چگونه برخورد مؤثر داشته باشند

 
 .بايد ايجاد شود  پروگرامهای آموزش عمومی ، برعالوه برنامه های که تنها مربوط به بخش روش های خطرناک است  

 
 بهترين عملکردها ازکشور ها و نواحی ديگر ميتوانند انتخاب و با شرايط و اوضاع کشور مطابقت داده شوند و از آنها استفاده  

 .اما بايد  به بافت فرهنگی هر جامعه و نياز های خاص هر ناحيه توجه شود. شود 
 

 رسانه های گروهی و شبکه های خصوصی برنامه های آموزشی وقايوی را  ميتوان با استفاده از ساير چينل ها مانند مکاتب ، 
 .تقويت بخشيد

 
 آموزش وقايوی اچ آی وی ايدز در مکاتب خاتمه نميابد، بلکه اين برنامه ها بايد عالوه بر روال رسمی تحصيلی ، در فعاليت  

تر ، سير علمی ، نمايشگاه ، مسابقات و برنامه های های خارج از مکتب مانند اردوگاه های جوانان ، مراکز تجمع جوانان ، تيا
 .ورزشی هم گنجانيده شود 

 
 . آموزش وقايوی بايد بر تجارب زنده گی  تأکيد کند 

 
 

 
 
 
 

 :عواملی که موجب تسهيل تدريس مرض اچ آی وی ايدز ميشوند و سطح پذيرش اجتماع را بلند ميبرند
  اندرکارانآموزش کافی برای آموزگاران مرد و زن و دست  
 ايجاد مهارت های درست و باالبردن سطح آگاهی آموزگاران و دست اندرکاران 
 .ايجاد وسايل تدريسی و آموزشی  با کيفيت عالی  
 .ايجاد احترام متقابل و تفاهم ميان آموزش دهنده گان و دانش آموزان  
 .صبر  و درک  متقابل  
 . تبعيضايجاد نگرش يا قضاوت مناسب بدور از پيش داوری و  
 .محيط سالم و مثبت  



  کاهش دادن خطرات و آسيب پذيری   
 
 

تعليمات وقايوی از ايدز . وقايه کليد کاهش موارد انتانات است
نقش با اهميتی را در کاهش خطرات ابتالی جوانان ايفأ ميکند 
و بايد برای جوانان معلومات ، آگاهی ها و مهارت های الزم 

آموزش وقايوی  بايد شامل . حافظت خود آنها فراهم شودبرای م
موضوعات در مورد خطرات بيماری و کاهش آسيب پذيری 

 . افراد در برابر بيمار باشد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آگاهی و مهارت ها به جوانان کمک ميکند تا 
 . از رفتار پرخطر پرهيز کند     

 
 

 -بعضی از گروه ها بيشتر آسيب پذيربه اچ آی 
 وکاهش دادن آسيب پذيری آنها به.د وی ايدز ان

 .کنترول عفونت کمک ميکند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ر از سايرين  های پرخطر اند، بيشتکسانيکه مشغول روش
 . آسيب پذير انداچ آی وی ايدزدر برابر 

بعضی از افراد اين کارها را انجام ميدهند، زيرا نياز های 
لحظه يی مانع تصميم گيری وانتخاب عملکرد مناسب 

 .ميشود
به طور مثال برای بعضی خانم ها بسيار مشکل است که 
م به شوهران يا شرکای جنسی خود پيشنهاد استفاده از کاند

 .حتی وقتی ميدانند آنها اچ آی وی مثبت هستند.را بدهند
 

بنابرين مفهوم ديگر کاهش آسيب پذيری ، وازدياد توانايی 
   اچ آی وی ايدزافراد  در محافظت از ابتالی خود به

 .ميباشد
 
 

 کم ساختن خطرات

 
آموزش با کيفيت ميتواند تفکر تحليلی و عادات سالم را در 

جوانانی که تحصيالت بهتر دارند ، بيشتر .افراد ايجاد کند
ماد به نفس و تجارب اجتماعی برای به دريافت آگاهی ، اعت

باوجود اين .جلوگيری از مبتال شدن به ايدز تمايل دارند
دانش آموزان نياز . رفتار تنها با آگاهی و دانش تغير نميکند

به کسب مهارت های دارند که آموخته های خود را باری 
ايجاد اعتماد به نفس و مقاومت در برابر فشارهای همساالن 

 .به کار گيرند
 

تعدادی از تجارب و مهارت های اساسی زنده گی عبارتند 
 :از
 

 مهارت های ارتباطی يا مباحثوی  
 

 مهارت های آگاهی از خود 
 

 مهارت های تفکر در وضيعت های بحرانی 
 

 مهارت های  تصميم گيری 
 

مهارت های زنده گی چه در مکتب يا چه در بيرون از آن 
از آن جاييکه .دبه روش های مختلفی آموزش داده ميشون

آموزش مهارت های زيستی يک روش ابتکاری است ، 
تربيت آموزگاران زن و مرد و حمايت از آنان، 

بايد جاهای .فکتورکليدی در پيش برد اهداف آن ميباشد
مناسب به منظور حضور فعال جوانان وجود داشته باشد که 

در آنجا از اساسات موضوع تا به  اهداف آموزش وقايوی 
 . ز استفاده شوداز ايد

 
 



 
 

 کاهش مصابيت
 
 

 
 جنبه های آموزش وقايوی ايدز متمرکز شدن روی  يکی از.بعضی از افراد بيشتر از سايرين درمعرض ميکروب  اچ آی وی قرار دارند

با کاهش آسيب پذيری ، آموزش وقايوی از بيماری  ميزان ميکروب . وضيعت های  است که مصابيت نسبت به بيماری را افزايش ميدهند 
 .گروه های ذيل بيشتر در معرض آسيب قرار دارند. اچ آی وی را کاهش ميدهد 

 
 

نها بيشتر به روش های جنسی پر خطر ميپردازند و استفاده از مواد مخدر در آنها بيشتر است و بر زيرا آ:نوجوانان و جوانان 
 .عالوه به مراکز وقايوی و اطالعاتی در مورد چگونگی جلوگيری از ابتال به بيماری  دست رسی ندارند

 
 

ه  بيماری مبتال شوند، بيشتر مورد تبعيض اگر ب. زيرا آنها از نظر بيولوژيکی بيشتر آسيب پذير اند: دختران و زنان جوان 
هم چنان زنان و دختران اکثر اوقات از . اجتماعی قرار ميگرند و به دليل عوامل اجتماعی و فرهنگی محدوديت انتخاب  دارند

 . خود محروم اندهتحصيالت و حقوق اولي
 
 

 اجتماعی را ترک ميکنند و بر اثر تنهايی ممکن زيرا آنها اکثرأ خانواده های خود و نهاد های حمايت:   جميعت های متحرک 
و از حمايت . از آنجا که در شهر جديد تنها هستند. است روابط جنسی با افرادی  که ازين راه کسب در آمد  ميکنند  ترغيب شوند

 . جنسی قرار بگيرندهخانواده و دوستان برخوردار نيستند و ممکن است مورد بهره برداری و  سؤ استفاد
 
 

 هنگامی که از سوزن های مشترک استفاده ميکنند يا نياز به کسب در آمد از طريق روابط جنسی خود پيدا ًا خصوص :فراد معتادا 
 .استفاده از مواد مخدر و الکول منجر به رفتار های  جنسی پر خطر و نا مطمين ميشود. ميکنند

 
 

چونکه اين افراد شرکای  جنسی  زيادی دارند و در اکثر :  آنهاافرادی که از طريق روابط جنسی کسب درآمد ميکنند و مشتريان 
مشتريان خود را آلوده ميکنند و وايرس را به ساير شرکای جنسی خود .موارد نمی توانند آنها را وادار به استفاده از کاندم کنند

 .منتقل ميکنند
 
 

ا توجه به فرهنگ های خاص خود به آگاهی  و مهارت بخاطريکه اين افراد ب  :اقليت های اجتماعی ، اخالقی ، جنسی و مذهبی 
ها دست رسی ندارند، اکثر اوقات تصور ميکنند مورد خطاب فعاليت های وقايوی نيستند و اقدامی هم جهت وقايه در مقايسه با 

 .جريان فرهنگی غالب جامعه انجام نمی دهند
 
 
 

ارتباط و امنيت و  دست رسی به افراد قابل اعتماد ميتواند ميزان مصابيت  تحصيلی ، ايجاد هآموزش خودش به باال بردن سطح سواد و رتب
 .افراد را در مقابل اچ آی وی کاهش دهد

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
اطمينان حاصل نماييد که شاگردان و معلمين مصاب يا ) ١

 .آسيب ديده در مکاتب باقی بمانند
 
 

شاگردان و معلمانی که دچار آسيب های ناشی از ايدز شده اند، 
 رو استند با مشکالت زيادی در زنده گی خصوصی خود روبه

که ممکن است موجب ترک تحصيل دانش آموزان و ترک 
يکی از داليل ترک مکتب ، عدم درک متقابل .شغل معلمين شود
و منجر به .که از آنها در اجتماع وجود دارد.و ترس است
 . نادرست به آنها ميشودهتبعيض و روي

 
مهم است که مکاتب از ضربات که ايدز به افراد وارد ميکند و 

. ت سؤتبعيض و طرد شدن از جامعه را به آنها توضيح کنداثرا
دانش آموزان و .وازين کار در مکاتب جلوگيری شود

و .آموزگاران مصاب به ايدز حقوق مشابه با ساير افراد دارند
بايد ازين موضوع مطمين شوند که حقوق اجتماعی انها در 

قدم اول درين مسير ايجاد سياست ها و . نظر گرفته ميشود 
رهنمودها برای حمايت از افراد مبتال به ايدز است که نياز به 

تمام مديران مکاتب بايد ازين امر . فعاليت های گسترده دارد
برای نگاه داشتن آموزگاران و دانش آموزان آسيب . آگاه شوند 

 NGOديده از ايدز در مکاتب همکاری با گروههای اجتماعی 
به خصوص ( خانه ها ساير وزارت) سازمان های غير دولتی(

 .الزم است )وزارت يا سازمان های رفاه اجتماعی
مکاتب  ميتوانند به عنوان جوامع کوچکی که در آن درک ، 
ترحم همدلی ، و رفتار های ناشی  از عدم تبعيض نسبت به 
افراد مصاب به اچ آی وی ايدز و افراد صدمه ديده ازين 

 .بيماری وجود دارد ، مطرح باشد
 
 
 
 
 
 

 
 

 .انش آموزان و معلمان مصاب را در مکاتب نگهداريدد 
از افرادی که مصاب به ايدز هستند يا دچار صدمات ناشی از ايدز شده اند  

 .مراقبت و حمايت کنيد
 .از تبعيض و نفرت به افراد مصاب پرهيز کنيد 

 
 چگونه ميتوان از طريق مکاتب به کسانيکه مصاب به ايدز اند      

 ويا صدماتی به آنها وارد شده است کمک کرد؟                                       
 

از افرادی مصاب به ايدز حمايت ) ٢
 کنيد 

 

 
افراد مصاب يا کسانيکه دچار ضربات روحی 
و خانواده گی ناشی  از اچ آی وی ايدزشده اند، 

) مشوره دهی(عالوه بر نياز به حمايت روحی 
 . از های طبی و دوايی خاصی هم دارند،ني
 

سيستم آموزشی بايد اين نياز ها را بشناسد و 
 برطرف نمودن آنها بر عهده هوظايفی در زمين

مانند داشتن سيستم ارجاعی به نهاد های : بگيرد
 .رفاه اجتماعی و مراکز صحی 

 
 پيشرفت سياست ها و رهنمود ها ، ه در دور

 دانش آموزان و بايد پيش بينی های خاص برای
معلمان مصاب به اچ آی وی که تحصيالت  
آنها بخاطر ايدز متوقف ميشود، صورت گيرد 
و برای تکميل آنها برنامه های آموزشی 

 .انعطاف پذيرتری ايجاد شود
 
 
 
 
 



 
 

ت های آموزشی جوانانی که از اچ آی وی ايدز صدمه ديده اند ، شامل يتمانی است که به خاطر ايدز پدر و يا مادر  خود را از ظرفي
ممکن است بسيار آسيب ببينند، زيرا آنها دچار احساس کمبود والدين خود ميشوند و از طرف ديگر وضيعت ناپايداری  .دست داده اند

 .وام خود که ممکن است مسؤوليت نگهداری آنها را پذيرفته باشند ، دارنددر خانواده ، دوستان يا اق
 

مهم است که مکاتب فعاليت های صنفی خودرا .  آموزشی فعلی ممکن است نسبت به وضيعت پريشان آنها ، نا مناسب باشده برنام
وزی و درک متقابل و به دور از ترس ، طوری به پيش ببرند ، با توجه به اينکه اين امر در  يک محيط سرشار از حمايت ، دلس

 .قضاوت های اخالقی و کنار گذاشتن افراد صورت ميگيرد
 

در سطح فردی ، معلمان و همصنفی ها ميتوانند نقش مهمی در مشورت و ارجاع دانش آموزان آسيب ديده از اچ آی وی ايدز داشته 
معلمان بايد برای .  شان به وجود آمده کمک کننده ايدز در خانوادو به آنها در تحمل رنج، غم و فشار های روحی که بر اثر.باشند

برای اين کار  بايد آموزش ببينند يا به آنها اطالعاتی داده شود تا اين دانش آموزان و خانواده .  سنگين آماده شوندهانجام اين وظيف
 خود ه با از دست دادن دوستان يا افراد خانوادهای آنها را به بخش های حمايتی معرفی کنند در همين زمان ، معلمان ممکن است

 .مواجه شوند و خود نياز به مشوره داشته باشند
 

 
 
 

 توهين کردن جلوگيری از تبعيض و) ۴               
 

 
 

من نميخواهم معاينات کنم اگر دوستان من متوجه شوند که 
 من مبتال هستم در موردم چه خواهند گفت؟

 
من ميخواستم که با مردم صحبت کنم مگر ميترسيدم که 

 بيزار باشندمردم از وضع ظاهری من 
 

ما مجبور شديم رستورانت خانواده گی را تعطيل کنيم 
چون هيچ کس نمی خواست در رستورانتی غذا بخورند که 

 .پسر صاحب آن مبتال به ايدز است
 

من از مکتب اخراج شدم زيرا جامعه از من وحشت 
من از بيماری نميترسم ازين ميترسم که هرگاه . داشت

اب هستم چه قضاوتی در مورد ديگران بفهمند به ايدز مص
 من خواهند کرد؟

 
 

توهين و تبعيض اجتماعی از ارتباط بين اچ ای وی ايدز ومسائل جنسی ، بيماری و مرگ ، رفتار های غير قانونی و امور ممنوع مثل 
ردها و استفاده از  جنسی ميان مهروابط جنسی خارج ازحدود زناشوئی و يا قبل از آن ، کسب درآمد از طريق روابط جنسی ، رابط

 .اين تحقير ها بر اثر تعصبات موجود ساخته شده و تقويت ميشوند. مواد مخدر تزريقی ناشی ميشود

 معامله و رسيده گی به صدمات ناشی از ايدز و ساير امور وابسته به مرض ).٣

اچ آی وی ايدز از طريق ايجاد آسيب ، مخفی کردن بيماری ، تعصب و تبعيض به دانش آموزان صدمات جبران ناپذيری وارد ميکند 
زيراآنها احساس ميکنند قدرت آموختن دروس را از دست . ن تجربه ممکن است بسياری از جوانان را مجبور به ترک تحصيل  کنداي

 .داده اند
آموزش ميتواند اطالعات مفيدی را در مورد افرادی که مبتال به اچ آی وی ايدز هستند و روش های مناسب در مقابل آنها را در 

 . بدين ترتيب از تبعيض ها و تحقيرها جلوگيری ميکند و به افرادی که دچار اين مشکل هستند ياری ميرسانداختيار افراد بگذارد و
 
 

 مثال های از ترس و تحقير وابسته به ايدز           
 

چرا بايد من شخصی را استخدام کنم که اچ آی وی مثبت است؟ 
يه من هرگز روی فردی که ممکن دربستر بيماری بيفتد سرما

کارمند اچ آی وی مثبت اصًال برای ما جالب .گذاری نميکنم
 .نيست

 
پس .هيچ کس به من نزديک نمشود يا با من غذا نميخورد

هيج کس در .ازينکه ديگران فهميدند که مادرم ايدز است
 .مکتب با من صحبت نميکند

 
ما ديگر جرأت غذا دادن را به او نداشتيم ازينکه به او 

 .اشتيم و او مردنزديک شويم وحشت د
 

من اصًال تعجب نکردم که چرا او به ايدز مصاب شده 
 .چرا که او يک هم جنس باز است

 



 :و تعليم و تربيه اچ آی وی يدز    
 

  در چه اموری به توافق رسيده انددولت ها                                     
 

 
ود های عملی در ارتباط با اچ آی وی ايدز و تعليم دولت ها درسراسر جهان در مورد رهنم

 هاين بيانيه ها توافق های بين المللی ميتوانند مورد استفاد. و تربيه به توافق رسيده اند
هم چنان شما با استفاده از آنها ميتوانيد .وزارت خانه ها در  ساير کشور ها قرارگيرد
در برابر بيماری بايد هرچه سريع تر اقدام همکاران  خود و ساير افراد را متقاعد کنيد که 

 .شود
 
 
 

    تعهد دولت ها برای مبارزه با اچ آی وی ايدزهبياني
 
 

 رؤسأ و نماينده گان دولت ها يک گردهمايی در مجمع عمومی سازمان ٢٠٠١در جون 
 در رابطه با ايدز تشکيل دادند، توافق های حاصل در قالب بيانيۀ UNGASSملل متحد 
 . برای مبارزه با اچ آی وی ايدز ارائه شددولت ها

اين بيانيه اظهارات روشنی از طريق دولت هاست و در مورد توافق های انجام شده و  
توضيح داده و هم چنين مهلت هر عملکرد را .کارهاييکه  برای انجامش متحد شده اند

دی است که  مهمی برای هدايت افراهمشخص نموده است به همين دليل اين بيانيه وسيل
چه در داخل و چه در خارج از کشور خود به طور . ميخواهند بر عليه اپيدمی مبارزه کنند

خالصه اين اعالميه امروز بهترين رهنمود های مبارزه با اپيدمی اچ آی وی ايدز را ارئه 
 :خواست های اصلی اين بيانيه عبارتند از.ميکند

 .سترهبری قوی در تمام سطوح جامعه مورد نياز ا  
 .هدف اصلی بايد پيش گيری  از بيماری باشد  
 .حمايت ، مراقبت و درمان پايه های اساسی عملکرد مؤثر ميباشند  
واقع گرائی در مورد حقوق مردم و آزادی های پايه ئی برای کاهش آسيب   

تمام اقدامات بايد با احترام به حقوق افرادی که .پذيری  در برابر ايدز الزم است
 .اچ آی وی ايدز هستند صورت بگيردمبتال به  

 .بکار گيری زنان در برنامه ها و تقويت آگاهی های  آنان امری  ضروری است  
 کودکانی  که در رابطه با اچ آی وی ايدز پدر يا مادر خود را از دست داده اند ،         

 .نياز به حمايت های ويژه دارند         
ای  سرمايه گذاری و ادامه پيشرفت و توسعه مبارزه با اچ آی وی ايدز به معن  

 .است
بخاطريکه  هنوز تداويی برای بيماری ايدز نداريم ، تحقيقات برای يافتن تداوی   

 .مناسب الزم و ضروری است
بدون تامين منابع دوامدار و تقويت پشيمانی نميتوان با اين چلنج ها روبه رو    

 .شد
بيانيۀ تعهد دولت ها برای  

 اچ آی وی ايدز مبارزه با
در مجمع عمومی سازمان 

 ملل متحد
 

اهداف توسعۀ  دورۀ هزار  
 ساله

 
 چارچوب عملکرد داکار 

 



  هزار سالهه دورهاهداف توسع
 

 پايدار و ه دولت های عضو سازمان ملل متحد دوباره متعهد شدند تا به سوی جهانی  که در آن توسع٢٠٠٠ ه هزار سالهدر اجالس دور
 .ت آن باشد گام بر دارندرفع فقر اولوي

 
واضح است که ايدز موجب چالش های صحت عامه، اقتصادی و اجتماعی ميشود ، زيرا با مصاب کردن جوانان به صورت نا متناسب  

 توسعه و با از ميان بردن بسياری از افراد در مهم ترين دوران  زنده گی.)  ساله هستند٢۴ تا ١۵نصف مبتاليان جديد  ايدز ازميان افراد (
 .را مختل ميکند

 
يک هدف اساسی  در مورد اچ آی وی ايدز ) مبارزه  با اچ آی وی ايدز ، مالريا و ساير امراض( هزار ساله ه  اجالس دور۶ ههدف شمار

سه شاخصص اصلی اين هدف .  و اقدام برای جلوگيری  از گسترش مرض است٢٠١۵دارد که شامل متوقف ساختن اپيدمی تا سال  
 ساله ، ميزان شيوع استفاده از وسايل جلوگيری از حمل و  تعداد کودکانی که بر ٢۴ تا ١۵شيوع اچ آی وی ميان زنان حامله :  ازعبارتند

 اثر اچ آی وی ايدز پدر يا مادر خود را از دست ميدهند
 

 
 
 

 چارچوب عملکرد  داکار
 

 
چارچوب عملکرد داکار را تصويب کرد هدف هفتم اين سند به . برگزار شد ٢٠٠٠مجمع جهانی آموزش که در داکار ، سنيگال در سال 

 .نياز مبرم و  سريع به ايجاد برنامه های آموزشی در مبارزه با پانديمی اچ آی وی ايدز تأکيد دارد
 

پاندمی اچ آی وی ايدز از طريق صدمه زدن به  تقاضأ ، عرضه و کيفيت آموزش  در حال متزلزل  ساختن آموزش برای همه . 
)EFA (رسيده گی به اين وضيعت مستلزم توجه سريع دولت ها ، جوامع مدنی و مجامع بين المللی .در بسياری از مناطق جهان است

 باشند و  از گسترش آن جلوگيری کنند، بايد تغيرات اساسی در  سيستم های آموزشی اگر ميخواهند قادر به مبارزه با اچ آی وی ايدز. است
) کم شدن عرضه و تقاضا.(ا باشند ، به خصوص در پاسخ به صدماتی  که بيماری روی معلمان و شاگردان داردساختار  خود را پذير

 بايد در  کشور های  که آلوده گی زياد است مبارزه با اچ آی وی ايدز در اولويت قرارگيرد واين مبارزه از EFAبرای  رسيدن به اهداف 
ی ، در نظر گرفتن دورنمای اچ آی وی ايدز در تمام تصميم های  سياسی ، برنامه ريزی طريق همکاری های گسترده و  نيرومند سياس

 .مجدد در بخش های تعليم معلمان و تنظيم برنامه های  آموزشی و باال بردن منابع تحکيم شود

ان به خصوص دانش آموزان  روی  سيستم های  آموزشی دانش آموزان و معلمهاين دهه نشان داده است که پاندمی آثار ويران کنند. 
تحقير و فقر اجتماعی ناشی از مرض ايدز در حال ايجاد گروه های جديدی از کودکان محروم از تحصيل و .دختر داشته و خواهد داشت

آنها پاسخ مناسب و مبتنی بر حقوق آموزشی افراد آسيب ديده از  اچ آی وی ايدز و بازگشت . بزرگساالن محروم از امکانات زنده گی است
 .به آموزش و رفع تبعيض عليه آنها درسيستم آموزشی باشد

 

هم .در جهان آلوده به اچ آی وی ايدز مکان ها آموزشی و سازمان ها بايد محيط حمايتی  مناسبی برای جوانان و کودکان فراهم کنند. 
رهنمود های غيررسمی و انعطاف پذير . افزايش دهندچنان بايد حمايت خود را در مقابل سؤ استفاده ها و بهره برداری های جنسی از افراد

 هبايد در  برابر مبتاليان به ايدز به کار گرفته شود و به کودکانی که پدر يا مادر خود را در  اثر  ايدز از  دست داده اند ، بايد توجه ويژ
 اچ آی وی ايدز از جمله مراقبت و جلوگيری را برنامه های  آموزشی بر پايه های  مهارت های زنده گی بايد تمام جنبه های.مبذول شود
 .والدين واجتماع نيز بايد از برنامه های وابسته به اچ آی وی ايدز سود ببرند.شامل شوند

 
معلمان بايد به ميزان کافی قبل از خدمت و در طول آن آموزش ببينند و آموزگارانی  که از پاندمی صدمه ديده اند در هر پايۀ که باشند بايد 

 .مورد حمايت قرار گيرند
 
 
 



 
 
 
 

حال که شما در جريان اين وضيعت قرار گرفته ايد و دانستيد 
  بر عليه آن صورت که اچ آی وی ايدز در صورتی که اقدامی

نگيرد چه صدماتی  ممکن است به  سيستم تعليم و تربيه کشور 
ممکن است ندانيد اقدامات بعدی شما چه بايد . شما وارد کند

 خود بهترين فردی هباشد؟ ما اعتقاد داريم شما در وزارت خان
هستيد که ميدانيد چه اقداماتی بايد صورت بگيرد و روی چه 

با اين حال چند پيشنهاد کلی  . تأکيد شود مباحثی بايد بيشتر 
 .برايتان داديم که ممکن است کمک کننده باشد

 
 

 در جستجوی اطالعات اضافی باشيد
 

 هدر مورد وضيعت بالقوه اچ آی وی ايدز و نياز های ويژ
مقابله با  اين مرض در کشور تان اطالعات بيشتری به دست 

ام شده ، اسناد سياسی ، مطالبی مانند نتايج تحقيقات انج. آوريد
اهداف قاعدوی و مقاالت علمی  در مورد اچ ِآی وی ايدز و 
آموزش در کشور خود را جمع آوری  کنيد به اين ترتيب شما 

 .در جريان اهداف و عملکرد های فعلی قرار ميگيريد
 
 
 
 
 

خود به دنبال افرادی باشيد که  درسازمان يا وزارت خانه
 مبارزه با اچ آی وی ايدز از ه زمينبتوانند اهداف شما را در

طريق سيستم آموزشی  پی گيری و درين راه با شما همکاری  
. به ياد داشته باشيد از همين حاال بايد دست به کار شويد . کنند 

 :کارمندان وزارت خانه خود را متقاعد کنيد که الزم است
يک سيستم مديريت آموزشی و سياسی  با اطالع و   

 .د شودهماهنگ ايجا
الزم است برنامه های جلوگيری جامع ، کامل و   

 .دارای حمايت سياسی ايجاد شود
 .الزم است همکاری  سياسی پايداری  ايجاد شود  
الزم است از تمرکز گرائی  جلوگيری شود و در   

تصميم گيری ها و سياست گذاری ها و انجام فعاليت 
های وابسته به اچ آی وی ايدز از تمام چارچوب 

 .اليتی و منطقوی استفاده شودو
قبل از ايجاد اپيدمی و گسترش آن دست به عمل   

 .بزنيد
آگاهی  های زيادی در مورد چگونگی پاندمی و   

صدماتی که به تعليم و تربيه وارد ميکند  به دست 
 .آوريد

قوانين ، رهنمود ها و آيين نامه هائی  تنظيم کنيد که   
 .وظايف افراد را مشخص کنند

 .ه ندهيد فعاليت ها و تالش ها باطل بمانداجاز  

 اضافی تبه دنبال اطالعا •
 .در اين زمينه باشيد

 
 ههمکاران فعال و دارای قو •

 .عملکرد خود را بشناسيد
 

يک لست از قدم های بعدی  •
 .خود تهيه نماييد



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برای  تثبيت سيستم سازمان ها و بخش ها بايد مطمئن شويد که مجموعه در حال عمل به وظايف خويش است يعنی معلمان به 
بت نام ميکنند و در  آن باقی ميمانند، مديران مديريت ميکنند و سيستم های حرفه ئ تدريس ادامه ميدهند، کودکان در مکاتب ث
 .به فعاليت  های  مناسب  خود مشغول اند

 
 ه آموزشی ، بايد سيستم را به وسيله اپيدمی بر روی مجموعهبطور کلی برای کاهش اثرات منفی  فعلی و نيز اثرات بالقو

 .هين وابسته به ايدز تجهيز نمودمبارزه با تمام اشکال  تبعيض و تو
 

 .درين امر مشارکت افرادی  که مبتال با اچ آی وی ايدز هستند بسيار مهم است
 مبارزه با اچ آی وی ايدز و وزارت تعليم و تربيه ارگان هبه ياد داشته باشيد که آموزش جلوگيری  از بيماری  مهمترين وسيل

 .وزش جلوگيری  از بيماری استاوليه برای  دست رسی مردم کشور شما به آم
 
 

 
 
 

مداخالتی که خيلی زود  و  در مراحل شروع اپيدمی انجام شوند، در مقايسه با مداخالت 
 .ديررس و پس از گسترش اپيدمی  در کاهش اپيدمی مؤثر اند

 
 آيا قادر هستيم که با يک اقدام وسيع پاندمی  اچ آی وی ايدر را ازميان برداريم؟ 

 
 ۶/٢٠٠٢ جوالی ٣۶٠شماره) LANCET(لنست 

 
 

 
.  مبارزه با ايدز دنبال  کنند هکه اهداف شما را در زمين. خود بگرديد هبه دنبال همکاران در خارج سازمان و وزارتخان

 يونسکو، سازمان صحی( عملی مبارزه با ايدز ، نماينده گی سازمان ملل هاين افراد  ميتوانند از وزارت صحت ، برنام
 سازمان صحی CAREآموزش بين المللی ، ( های غير دولتی سازمان) NNAIDS, UNICEF,UNFPAجهان، 

ساير بخش های  دولتی و سازمان های ..)  ايدز و غيرهه ، اتحاديFamily Health Internationalخانواده گی جهانی 
 معلمان ، انجمن اوليأ و هاتحادي) برنامه سازمان های  امور زنان ، وزارت فوايد عامه ، وزارت اطالعات ، سازمان (

 .انتخاب شوند.... استادان ،  بخش خصوصی و 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


