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منظمة الصحة العالمية – المقر الرئيسي    
  

فيروس العوز المناعي البشرية/الإيدز

  

الصحة الجنسية والإنجابية

  

السل/فيروس العوز المناعي البشرية

  

مبادرة لقاح فيروس العوز المناعي البشرية لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص
المناعة البشرية/الإيدز

وكالات الأمم المتحدة  
  

برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

  

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

  

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)

  

صندوق الأمم المتحدة للسكان

  

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
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http://www.who.int/hiv/en/
http://www.who.int/reproductive-health/
http://www.who.int/tb/challenges/hiv/en/index.html
http://www.who.int/vaccine_research/diseases/hiv/en/
http://www.who.int/vaccine_research/diseases/hiv/en/
http://www.unaids.org/
http://www.unhcr.org/pages/49c3646ce3.html
http://www.unicef.org/aids/index.html
http://www.unfpa.org/hiv/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/hiv-aids/overview.html
http://www.unesco.org/new/en/hiv-and-aids/
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هيئة الأمم المتحدة للمرأة

  

برنامج الأغذية العالمية

المنظمات الدولية  
  

منظمة صحة الأسرة الدولية

  

التحالف العالمي المعني بالمرأة والإيدز

  

الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

  

الجمعية العالمية لتقليل الضرر

  

المبادرة العالمية للقاح الإيدز

  

التحالف الدولي لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز 

  

منظمة العمل الدولية

  

المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)

  

أطباء بلا حدود

  

منظمة إنقاذ الطفل
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http://www.unifem.org/gender_issues/hiv_aids/
http://www.wfp.org/hiv-aids
http://coach.fhi360.org/Homepage.aspx
http://www.womenandaids.net/Home.aspx
http://www.theglobalfund.org/en/
http://www.ihra.net/
http://www.iavi.org/
http://www.aidsalliance.org/
http://www.ilo.org/global/topics/hiv-aids/lang--en/index.htm
http://www.isesco.org.ma/
http://www.msf.org/
http://www.savethechildren.org.uk/about-us/what-we-do/health-and-hiv/talking-about-hiv-and-aids
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مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها

  

الحملة العالمية لمكافحة الإيدز

  

منظمة اليوم العالمي للإيدز، المملكة المتحدة

  

البنك الدولي

الشبكات الإقليمية  
  

جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقليل الضرر

  

الشبكة العربية الإقليمية لمكافحة الإيدز

  

شبكة الهيئات الإيمانية في موجهة الإيدز في الدول العربية (شهامة)

مراكز المعارف الدينية  
  

المركز الوطني الإيراني لدراسات الإدمان، جمهورية إيران الإسلامية (فارسي)

  

مركز المعارف الإقليمي المعني بترصد الإيدز، جامعة كيرمان لعلوم الطب، جمهورية إيران الإسلامية

المراكز المتعاونة  
  

مركز منظمة الصحة العالمية المتعاون لأبحاث فيروس العوز المناعي/الإيدز والسل وأمراض الرئتين/مختبر الأوبئة (إيبي.لاب)،
الخرطوم، السودان
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http://www.cdc.gov/
http://www.worldaidscampaign.org/world-aids-day/
http://www.worldaidsday.org/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/EXTHIVAIDS/0,,menuPK:376477~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:376471,00.html
http://www.menahra.org/
http://www.ranaa.net/
http://www.chahama.org/
http://incas.tums.ac.ir/
http://www.hivhub.ir/
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=SUD-12&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=SUD-12&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
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مركز منظمة الصحة العالمية المتعاون المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/الوحدة الثالثة للبحوث الطبية للبحرية الأمريكية
(نامرو-3)

  

مركز منظمة الصحة العالمية المتعاون المعني بمتلازمة نقص المناعة المكتسب/جامعة الكويت، مدينة الكويت، دولة الكويت

  

مركز منظمة الصحة العالمية المتعاون المعني بالتدريب والبحوث في مجال الصحة الإنجابية/المركز الدولي للتدريب والبحوث في
مجال الصحة الإنجابية والسكان، تونس العاصمة، تونس

  Thursday 25th of May 2023 11:02:49 PM
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http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=EGY-20&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=EGY-20&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=KUW-4&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=TUN-13&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=TUN-13&amp;cc_region=emro&amp;cc_subject=hiv/aids&amp;

