
 
 
 

لفیروس نقص المناعة البشریة خطى التصديتؤكد الكنائس التزاماتھا  في تسریع   
 

)9: 6. (غالطیة َفال َنْتَعْب ِمْن َعَمِل اْلَخْیِر َألنََّنا َسَنْحُصُد ِفي اَألَواِن ِإْن ُكنَّا ال َنْیَأُس  

 
اإلخوة واألخوات في المسیح، عزائناأ  

كرفقاء لنا  نكتب إلیكم معنا الحاضرین المسكونینشركائنا مع كأعضاء في اللجنة المركزیة لمجلس الكنائس العالمي نحن 
في اجتماعنا في  المناقشات الروحیة خالل من  بكل سرورمن جدید  ونؤكد. السالموالعدل الحج من أجل  رحلةفي 

 . وقد ذكرنا فیروس نقص المناعة البشریةب اإلصابة لكل شخص بغض النظر عن حالة هى  محبة اهللاأن  النرویجبتروندهایم 
فیروس نقص المناعة البشریة منذ بدایة الوباء لالكنائس  خطى عملیات تصديواتساع  عمق مدىمدركین في مناقشاتنا 

محبة المسیح إلى  وتحثناوخارجها.  جماعاتنا الدینیةفیروس نقص المناعة البشریة في ب المصابین األفرادمع  رحلتناونؤكد 
دراساتنا بعیدا عن الوصول إلى أولئك الذین یعیشون على هامش المجتمع و فيال سیما و میسر ما هو مریح أو تجاوز

.الالهوتیة  
 

 حصروذلك عند  أهداف التنمیة المستدامةمع بشكل ینسجم والعالمي لهذا الوباء  التصديبأهمیة خاصة في هذا العام ویتسم 
إعالن سیاسي جدید لألمم المتحدة بشأن فیروس  حددفي مجتمعاتنا وفي العالم. وقد  المنتشرالظلم  إزاءردود الفعل الدولیة 

 بمفردها اإلیدز. ولكن هذه الجهود للقضاء علىمكثفة الجهود الللحكومات لبذل  اساسیةنقص المناعة البشریة التزامات 
لیست كافیة.  

 
القضاء لمساهمة في "ا نجد لزاما علیناوجمیع أصحاب النوایا الحسنة  ینالعالمي مع شركائنا المسكون مجلس الكنائسكونحن 
 أو هممجتمعاتفي  فیروس نقص المناعة البشریةب المصابین مصاحبةبالنسبة لنا هذا یعني و". 2030اإلیدز بحلول عام  على
 یأتي الیوم الذي یتم التغلب فیه على إلي أن وسنویا وشهریا یومیا لخطر اإلصابة بهذا الفیروس عرضةالذین هم  األفراد

.مرض اإلیدز  
 

تذكر والتأمللل  
 

مجلس الكنائس العالمي بفعالیة في یشارك  1984منذ عام والرابع.  هوباء فیروس نقص المناعة البشریة اآلن عقدیجتاز 
من أجل التصدي  وتمكین الدعوة والعمل ةالرعوی العنایةالتفكیر بین الكنائس األعضاء وتوفیر  تشجیعالتصدي لهذا الوباء و

 اإلیدز أن" النبوةبروح أعلنت اللجنة التنفیذیة لمجلس الكنائس العالمي  1986في عام و. للفیروس نقص المناعة البشریة
یمثل تحدي القلب و یدمي مرضاإلیدز هو ولشفاء. ل مكانا تصبح وأن والحق بالروح للعمل الكنیسة أمام تحدیا كبیرا یمثل
 مجمع هم إليجامدة ". وأكدوا أیضا دعمال الخروج من األخالقیاتلتوبة من الخمول واو القلوبالنسحاق الكنائس  أمام

.1هذا المرض للقضاء علىم جهوده في ةكاملالوالبحوث  األطباء  
 

صلة بین اإلیدز والفقر وتعزیز وجود عتراف بلالمجلس الكنائس العالمي الكنائس لاللجنة المركزیة  ُذكِّرت، 1996في عام و
على وجه الخصوص ولمرض اإلیدز. تتعرض بنسبة كبیرة اهتمام خاص للحاالت التي  الءیوإالتنمیة العادلة والمستدامة 

 ُذكِّرت. وبالعطایا الموهوبة لهنوتعریفهن  نكرامتهل كافيإلى تحقیق قدر  في سعیهاعمل مع النساء المن الكنائس  تطلب
الكنائس  من توطلبتوعیة وإشراك الشباب والرجال من أجل منع انتشار فیروس نقص المناعة البشریة. بأهمیة الكنائس 

المسؤولیة الشخصیة والعالقات واألسرة واإلیمان  اهللا داخل إطارات من عطایا كعطیةلجنس ل فهم أفضل العمل علىأیضا 
في انتشار فیروس  الذي یؤدیهدور الائس مواجهة وباء تعاطي المخدرات والكنمن اللجنة المركزیة كذلك المسیحي. وطلبت 

																																																													
1	“AIDS and the Churches”	WCC Executive Committee’s statement, Reykjavik, Iceland 15-19 September 1986 (http://www.wcc-
coe.org/wcc/what/mission/ehaia-html/executive-commitee-1986-e.html)	
 



على  الرعایة وعالج اإلدمان والتأهیل والوقایة في مجاالت طرق تصدي للوباءتطویر العمل على نقص المناعة البشریة و
.2النطاقات المحلیة  

 
عمل الحركة  ت اللجنةجنیف استعرضب 2006أیلول سبتمبر/ 6مجلس الكنائس العالمي في اللجنة المركزیة لاجتماع و في 

بالمزید رحمة والاإلكثار من أعمال بالكنائس  التزامأكدت من جدید المسكونیة فیما یتعلق بفیروس نقص المناعة البشریة و
ي مجلس الكنائس العالملاللجنة المركزیة  تلفیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز. كما حض التصديفي  فعالیةالمن 

وجعلها و عالج العدوى االنتهازیة األخرى  الرجعیة العالجات المضادة للفیروساتتوفیر  تعزیزإلي  الدینیةالمجتمعات 
 3اعودهعن وسیاسات عادلة ومساءلة الحكومات لتحقیق ممارسة دورهم كدعاة على الكنائس  قادةمتاحة للجمیع. وتم تشجیع 

رحلة المسكونیة مع فیروس نقص المناعة البشریة منذ عام ال تسجیل، تم 2016هذا العام، عام وفي . بشأن هذا الموضوع
رحلة المسكونیة مع فیروس نقص المناعة البشریة.ال / والشفقة بعنوان الرحمة في كتاب 1984  

 
على نطاق واسع أن  ثمة اقرار. و4زال معلما عظیما لجمیع قطاعات المجتمعیوكان فیروس نقص المناعة البشریة وال 

دورا أساسیا  أدوا األشخاص المصابین بفیروس نقص المناعة البشریة. وقد مختلفا عن غیره سیكون التصدي لهذا الفیروس
الحاسم في معالجة األسباب  العامل هي في القیادة أن إشراك الفئات األكثر تضررا أشاروا إليو التصدي لهذا الفیروسفي 

 إلي تفشي الذي یؤديمتعددة األوجه والظلم الاألسباب الجذریة  الوباء وأوضحت الدراسات علىعالة. الجذریة وتنفیذ حلول ف
على  الجنسي والعنف القائم العنف والتمییز و بالعار الوصم المتعددة: ومن بین هذه األوجهفیروس نقص المناعة البشریة. 

 على وجودالفوارق االقتصادیة وتعزز عدم المساواة بین الجنسین وإساءة استخدام السلطة وخیانة الثقة. و أساس نوع الجنس
في وانتقال فیروس نقص المناعة البشریة.  تساعد في تفشي من شأنها أن و استدامتها والتيبیئة من الشرور االجتماعیة 

واحتیاجاتهم ومن خالل تعاون  األفرادكبیرة للتركیز على  بذلت جهودا ،فیروس نقص المناعة البشریةل محاوالت التصدي
الوقایة والعالج والرعایة والدعم. وقد  مذهلة في مجاالتنتائج تحقیق  أدت إلي غیر مسبوق في جمیع قطاعات المجتمع

حق من هى  الصحة  اإلقرار بأندورا حاسما في الصحة والشفاء وكذلك  یؤديأن اإلیمان بالتقدیر إحیاء في وباء ال ساهم
حقوق اإلنسان.  

 
هو نتیجة لتضافر جهود كافة القطاعات  الباهرهذا النجاح وملیون شخص على العالج.  16ما یقرب من  یعیش الیومو

ألمم المتحدة. ومع ذلك فإن وباء فیروس نقص األلفیة ل ةاإلنمائی من االهداف 6رقم  هدفالفي العمل نحو تحقیق ا وتفانیه
.ابعد ما یكون عن االنتهاءشریة المناعة الب  

 
 21 ال یحصل حالیافالیوم.  للتدخل والمساعدة احتیاجا المجاالتفیروس نقص المناعة البشریة من أكثر ل التصديیظل و

 المصابینملیون شخص  37نصف  ال یعرف ما یقرب منملیون شخص على عالج فیروس نقص المناعة البشریة و
األمراض المرتبطة باإلیدز هي اآلن و تعد فیروس نقص المناعة البشریة أنهم مصابون بفیروس نقص المناعة البشریة. ب

 بعدد أكثروملیون  30كثر من ألالمرتبطة باإلیدز التراكمیة الوفیات وتزداد السبب الرئیسي للوفاة بین المراهقین في أفریقیا. 
 بین هذا العدد،من وملیون شخص سنویا.  2أكثر من  من جدید إلى ذلك، یصاب. وباإلضافة سنویاملیون نسمة  1من 

إننا والفتیات الصغیرات والنساء بفیروس نقص المناعة البشریة في جنوب أفریقیا كل أسبوع. من  5000یصاب أكثر من 
الرغم من كل التقدم الطبي في على ووهذا الرقم آخذ في االزدیاد. من األیتام بسبب اإلیدز  مالیین 6وجود نواجه كارثة 
و األطفال في كثیر . 2014في عام  طفل 220000أتنقلت العدوى من جدید ،  انتقال العدوى من األم إلى الطفل مجال وقایة

الصعید العالمي أن على  دالئل أخرى تشیر 2013في عام و . من األحیان أقل حظا من البالغین في الحصول على العالج
حاالت الطوارئ اإلنسانیة وال سیما العنف  فيتضرروا فیروس نقص المناعة البشریة ب مصابملیون شخص  1.6

٪. 80أكثر من إلي  جنوب الصحراء الكبرىالواقعة أفریقیا  وتصل نسبة هؤالء االشخاص المتضررین فيوالصراع 
 التي ال یمكن السكوت عنها المعقولةغیر واأللم والمشقة  الضررمن  ال حصر لها اقصص إلي هذه اإلحصائیات وتشیر كل 

الدینیة.الجماعات من  متواصلالو التصدي الجادوتستلزم   
 

 أدت إليفعل المجتمع بشكل عام  التي كانت مشابهة لردودالوباء، ونحن نعترف بأن بعض الردود الدینیة  تفشي منذ بدایةو
. المستضعفة الفئاتقضایا  والصمت بشأن المعلومات المضللةونشر تفاقم وصمة العار و في التصدي للوباءنتائج عكسیة 
بالصحة وفرت الرعایة الرحیمة والعالج والدعم في كثیر من  المتصلةأیضا بأن الكنائس والخدمات  نعترف ومع ذلك

العالمي مجلس الكنائس  األعضاء فيالكنائس  قدمتعلى مر السنین، واألكثر عرضة للخطر. الفئات األحیان بین الفقراء و

																																																													
2	‘The Impact of HIV/AIDS and the Churches' Response, 30 September 1996, statement adopted by the WCC central committee on the basis of 
the WCC consultative group on AIDS study process. 
(https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/1996/the-impact-of-hivaids-and-the-churches-response) 
 
3 	WCC Central Committee, 06 September 2006, Statement on churches' compassionate response to HIV and AIDS 
(https://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/2006/report-on-public-issues) 
 
4	 Lessons learned from HIV have been invaluable in providing tools to address Ebola. 
 



إنتاج وتوزیع الكتب الالهوتیة و الالهوتیة والكتابیةقیادة بالغا في ال أیضا دورا نوالمؤسسات الالهوتیة والشركاء المسكونی
بفیروس نقص المناعة البشریة  أن اإلصابةأعلنت الكنائس  األوجهمتعددة ال طرق التصديمن خالل والصلوات والكتیبات. و

تعطى األمل في  التيسس الكتابیة والالهوتیة األ التعمق في منا هي واقع اجتماعي یتطلب بللیست مجرد قضیة طبیة. 
السالم.تملئ الحیاة بتجسد العدالة وتضمد الجراح و ولحیاة ا  

 
فیروس نقص المناعة البشریة، بدءا من  إلي للتصديكاملة المتلرعایة ا وتستمر في تقدیمالحركة المسكونیة  التزمتقد و
التحالف مبادرة هما  بالغةأهمیة لهما  لمجلس الكنائس العالمي مسكونتینمبادرتین وثمة مرافقة والتفكیر والعمل والدعوة. ال

.2002فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز والدعوة منذ عام للتصدي لالمسكونیة المبادرة و 2000 لعامالمسكوني للدعوة   
 

 مجلس الكنائس العالمي أطلقهاالتي  فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز والدعوةلللتصدي المسكونیة المبادرة  توركز
فیروس نقص المناعة البشریة في التصدي لتعزیز الكفاءة  العالمي إلىمجلس الكنائس  یسعى ومرافقة وبناء القدرات. العلى 

وتم . الالهوتیةالبشریة في المناهج الدراسیة  عمل مع المؤسسات الدینیة لدمج فیروس نقص المناعةالوالدعوة بین الكنائس و
فیروس نقص ب لإلصابةتعالج األسباب الجذریة و وأهمیتها لحیاةا تؤكد معنى أفكارا الهوتیة تحتوي على ةالهوتیكتابة كتب 

لحوار بین نوع الجنس وتعزیز اأساس المناعة البشریة بما في ذلك عدم المساواة بین الجنسین والعنف الجنسي والقائم على 
.عنصرا أساسیامنهجیة الاستخدام دراسات الكتاب المقدس  وكانالجنس والحیاة الجنسیة. بشأن األجیال   

 
هي شبكة  التي أطلقها مجلس الكنائس العالمي فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز والدعوةللتصدي لالمسكونیة والمبادرة 

تم تحدید منذ تأسیسها االهتمامات المشتركة. و بشأن تلتزم بالعمل معاالكنیسة بالكنائس والمنظمات ذات الصلة  بیندولیة 
الحملة على وتبنت الدعوة العالمیة. بلقیام ا التي تتطلب تینالملحالقضیتین من  قضیةفیروس نقص المناعة البشریة باعتباره 

العار والتمییز بوصم ال عدة أوجه منهاتصدت إلي  و وعد"ال إحیاء" التي كان شعارها فیروس نقص المناعة البشریة
االشخاص المصابین  الحواجز السیاسیة والقانونیة التي تحد من وصول إزالةحصول الجمیع على العالج و والدعوة إلي

مساءلة الحكومات  تشجیعو ةكافیة والمستدامالالموارد  تعزیزو هاوإنكارالي حقوقهم  فیروس نقص المناعة البشریةب
للقیام بهذه الدعوة. الكافیةالقدرة بالتحالف الكنائس زود هذا ویوالكنائس.   

 
فیروس نقص المناعة البشریة في جمیع ب لألفراد المصابینضمنت الحركة المسكونیة مشاركة أكبر وذات مغزى و

وضع مجلس الكنائس ووضع السیاسات وتنفیذ البرامج. التي من بینها المناقشات المتعلقة بفیروس نقص المناعة البشریة 
ضمان بهدف سیاسات  لتطویرمساعدة الكنائس األعضاء والمنظمات المسكونیة بغیة  2005لعمل في عام ل خطةالعالمي 

الكنائس والمنظمات ذات بالمؤسسات المرتبطة داخل  بحمایةفیروس نقص المناعة البشریة ب نواألفراد المصابتمتع 
فیروس نقص المناعة البشریة باألفراد المصابین ب الخاصة منظماتالتطویر  وأهمیةضرورة باالعتراف وكذلك . 5الصلة
 الشبكة األفریقیة تشكیل وتطویرفي الحركة المسكونیة  وساهمت و الدینيأالعلماني السیاق سواء في   هموشبكات همتجمعاتو

الشبكة  والتي أصبحت بعد ذلك  واإلیدز للزعماء الدینیین المصابین أو المتأثرین شخصیا بفیروس نقص المناعة البشریة
مجلس الكنائس  وفر. كما المصابین أو المتأثرین شخصیا بفیروس نقص المناعة البشریة واإلیدزللزعماء الدینیین الدولیة 

 على إقامة لتدریبهمالعالمي المعلومات األساسیة الهامة والمبادئ التوجیهیة للكنائس األعضاء والمنظمات المسكونیة 
.6فیروس نقص المناعة البشریةب األفراد المصابینشراكات مع شبكات لا  

 
دعوة إلى العملال  

 
للتغلب على  المسكونینمجلس الكنائس العالمي وشركائها في تكثیف جهود الكنائس األعضاء  وفي السنوات القادمة ال بد من

والدعوة والمرافقة والدعم الروحي في العمل األسباب الجذریة النتقال فیروس نقص المناعة البشریة واإلیدز واالستمرار 
جزءا من عملیة صیاغة األهداف اإلنمائیة أصبحت  فیروس نقص المناعة البشریة. وبما أن الكنائس ب لألفراد المصابین

 للقضاء علىخریطة واضحة  األمم المتحدةفبناء علیه حددت ، 2015 /أیلول عالمسبتمبر في هادااعتمتم  التيالمستدامة 
ال ما یتعرف األفراد (وتشمل هذه األهداف أن  2020. ولتحقیق ذلك، تم تحدید أهداف مرحلیة لعام 2030اإلیدز بحلول عام 

أن وعلى العالج )٪ 90ال یقل عن ما ( المصابون وأن یحصل. فیروس نقص المناعة البشریةب ) بإصابتهم٪ 90یقل عن 
أن بعلما ال یمكن الكشف عنها  ةالفیروسی ةلوالحمأن  )٪ 90ال یقل عن ما ( على العالجاألفراد الذین یحصلون  عرفتی

أمر بالغ هو في السنوات األربع المقبلة  اتنطاق الخدم فرفع مستوىفیروس. ونتیجة لذلك، النتقال ال ا موجوداخطر هناك
.للجماعات الدینیةدعم كبیر وتعبئة األمر إال بولن یتحقق هذا األهمیة.   

 
الذي أدته تلك بالدور الحاسم  هاعترافالجماعات الدینیة إلي الحاجة الملحة من جدید للتصدي وذلك بعد  المجتمع الدوليودعا 

																																																													
5	Towards a policy on HIV/AIDS, WCC, 2006, http://tinyurl.com/gqy9gk5.	

 
6	Guidelines: Partnerships between Churches & People Living with HIV/AIDS Organizations, WCC, 2005, http://tinyurl.com/zaqg6zv 



 ملزموناهللا. نحن  لكل خلیقة" الوافرةنحن مدعوون أیضا من قبل اهللا لتسهیل "الحیاة  وبوصفنا أشخاصا مؤمنین. الجماعات
لتلك الدعوات. لتلبیةاهللا والناس  بتعهدنا أمام  

 
مجلس الكنائس الكنائس األعضاء في ندعو  والسالم،العدل ومن خالل رحلة الحج من أجل 

ى:وأصحاب النوایا الحسنة إل المسكونینالعالمي والشركاء   
 

:في االحتذاء بالمثل  
 

  خضوع األفراد للتحالیل الطبیة
المجتمع المهمشین في األفرادوخصوصا في  ینرؤیة اهللا في اآلخر  

حیاة المعیشیة التي تحترم كرامة الضعفاء والمستضعفینالفي   
 ةحمایالو بالترحاب فیها االفرادیشعر  نافي كنائسنا ومجتمعات بالنعمة ملیئةفي خلق مساحات آمنة 

قبولالو االستحسانو  
ینمن خالل العمل بشكل وثیق مع مقدمي الرعایة الصحیة المسیحی  

 
للمحتاجین عن طریق:العون م یتقد  

 
من جمیع األعمار لحمایة أنفسهم من العدوى لإلفرادالمعرفة والبیئة  توفیر  

الغذائيالدعم الرعوي والطبي والروحي و على ملتتقدیم الرعایة الشاملة التي تش  
فیروس نقص ب المصابینألولئك  ا ومستضیفاآمنالتعلیمیة لدینا مكانا جعل الرعایة الصحیة والمرافق 

أولئك الذین هم في عرضة لإلصابة بهذا الفیروسالمناعة البشریة و  
 

من قبل: الكتاب المقدس االعتماد على  
 

الظلم واإلقصاء من مع أولئك الذین یعانون التحدث  
العار والتمییز في كل مستوى من مستویات المجتمع بما في ذلك الكنائس بصم الوضد التحدث علنا 
الخاصة بنا  

الكنیسة التي تؤكد على فهم جید وشامل للحیاة الجنسیة  اتممارسالو یةالالهوتالدراسات تعزیز 
والعالقات اإلنسانیة.  

فیروس نقص المناعة البشریة مستضعفة یتفشى فیهابیئة في ظلها  تنشأ ضد القوانین التي  التحدث  
مم ألل تحقیق أهداف التنمیة المستدامة وااللتزامات الواردة في اإلعالن السیاسي بشأنمساءلة الحكومات 

بشأن فیروس نقص المناعة البشریة 2016عام ل المتحدة  
لدعمللرعایة وللعالج وللوقایة ولشاملة الالدعوة إلى توسیع فرص الحصول   

وصول خدمات الرعایة  اقتناء تیسیر أجلمن  یةأخالقالشركات والمصانع للعمل بطریقة  دفع
للجمیع. والدواء والتشخیص  

 
نلتزم بهذه اإلجراءات  الحاضرین معنا  المسكونینشركاء المجلس الكنائس العالمي ولكأفراد في اللجنة المركزیة نحن 

 هفي هذ رفاقإلینا في هذا االلتزام. "نحن  واأن تنضم مو نطلب منك واهب الحیاةعلى حكمة وقوة اهللا  معتمدین في تنفیذها
 ونؤمن أن یرشدنااهللا و یلهمنا أن رحلة معا نحو الحیاة بكل معانیها. نصلي من أجلفي نحن و. وفي رحلة الحج  ةالمسیر
له نطلب من إالعدالة.  تحقیق ل الدینامیكي والخالق من أجلالتفاعفي فهمنا لبعضنا البعض من خالل  ستساعدالحج  رحلة

7السالم! "وإقامة العدالة  من أجل تحقیق وأن یستخدمنا أن یهدي خطاناالحیاة   
 
 

2016 /حزیرانیونیو 28 في  تروندهایم  
اللجنة المركزیة لمجلس الكنائس العالمي  

																																																													
7 	An Invitation to the Pilgrimage of Justice and Peace, Central Committee, 08 July 2014 
(http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/geneva-2014/an-invitation-to-the-pilgrimage-of-justice-and-peace) 
 


