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 2019تموز/  /31             رسالة راعي االبرشية بما يخص حماية االطفال

 إخوتي وأخواتي بالرب

( تبين برنامج ابرشيتنا .P.G.Cرسالة بخصوص حماية الصغار ) جماعتنافي كل سنة اكتب الى 

الجماعة بواسطة منشورات الخورنة واعالناتها وصفحات نشراتها االسبوعية  تطلع عليهتلكي 

او الشهرية. الغاية منها هي اعالمكم بان ابرشيتنا تطبق )تكمل( ما جاء في دستور حماية الصغار 

(. على خورناتنا USCCB) الواليات المتحدة الكاثوليك في ساقفةالوالشباب الذي اعلنه مجلس ا

ط )مكان( آمن لكل أبناء جماعتنا، ونؤكد باننا مصممون على العمل للبلوغ واجب توفير محي

ولمساعدة اي شخص كان ضحية التحرش الجنسي حاليا أو في الماضي والتعاون مع السلطات 

المدنية والتعامل بشفافية مع أي ادعاء )شكوى( تصل الينا. وعليه فمن اجل حماية الصغار فقد 

 اآلمن. كانعن ضمان المووم بوظيفة المسؤول عن االتصاالت وظفنا شخصا بدوام كامل يق

في هذه الوظيفة كانت السيدة جنان سناوي، أما اآلن فإنها تقوم بمهمة مساعدة  ةالسابق تناإن موظف

الضحايا والدفاع عنهم عاملة مع ضحايا التحرش الجنسي بإعطائهم النصائح وتضمن ان 

 الشكاوى تصل الى السلطات المختصة.

السيدة جنان سناوي بمهمتها خير قيام في خدمة ابرشيتنا، أوال مع  السنين الماضية قامت في

لتطبيق يا معي لكي تهيئ ابرشيتنا وحال ،المطران ابراهيم ابراهيم السابق سيادة راعي االبرشية

، وعليه فإني اريد ان انتهز هذه الفرصة لكي اشكر 2002 عامتور حماية الصغار منذ تثبيته دس

 .وي من اجل عملها في خدمة الكنيسةعالنية السيدة جنان سنا

( )أنتم Vos Estis Lux Mundi( اصدر البابا فرنسيس وثيقة بعنوان )2019في هذه السنة )

ضد الذين يتحرشون كية نور العالم(، هذه الوثيقة تعطي وتحدد قوانين جديدة لكل الكنيسة الكاثولي

من تاريخ االول من  تنفذالذين يتسترون على التحرش. هذه القوانين الجديدة من ، وبالصغار

وتقتضي من كل االكليروس والرهبان والراهبات االبالغ عن التحرش او ، 2019حزيران/ 

عمالهم. االساقفة ورؤساء الرهبانيات مسؤولين عن ا لععن التستر على المتحرشين( وهذا يج)

كما ان القانون الجديد يأمر كل أبرشية ان يكون فيها نظام يسمح للجمهور ان يبلغ عن التحرش 

 بكل سهولة.الجنسي 

من في موقع االبرشية لنعلمكم ما الذي نعمله  موضعاواستجابة لوثيقة األب األقدس فقد أوجدنا 

 وا عن التحرش بطريقة اسهل.غ  ل   ب  سمح لألفراد أن ي  اجل حماية كل الذين نقوم بخدمتهم، ولكي ي  
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كذلك وفرنا لكم قائمة بأوقات وأمكنة االجتماعات لدراسة موضوع التحرش الجنسي بالصغار، 

كما نشرنا ايضا الشرع الخاص بسلوكية )بتعامل( االكليروس والعاملين في الكنائس والمتطوعين 

 chaldeanchurch.org/protectوعليه فاني ادعوكم لزيارة موقعنا: 

اية اني اريد ان انتهز هذه الفرصة لكي اشجع كل األهل ليكون لهم دور فعال في تعليم وحم

صممنا ان نكمل مهمتنا بالحفاظ على صغارنا آمنين عندما يكونوا في نحن في الكنيسة  .اطفالهم

ونكمل القوانين نعمل لاللتزام والعمل بهذه  اننا بي مطرانكم أؤكد توبصف ،خورناتنا ومؤسساتنا

 .في السابقالتي طبقناها لسنين عديدة  خاصةما جاء في القوانين ال

 محبكم بالرب

 المطران فرنسيس قالبات+ 

 


