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 –والشعب الأمين ، الخدام، مجلس الكنيسة، ، الشمامسةالكهنة الآباءرشيتنا المحبة للمسيح: ابيإأحبائي أعضاء 
 .سم ربنا ومخلصنا يسوع المسيحإبنعمة لكم وسلام  – وكباراً صغاراً 

ليعيشوا فيه إلى ملكوت هللا،  قيادتهم في رعاية أبنائها هودور الكنيسة والكنيسة هي بيت هللا وملائكته. إن 
. إن حماية أطفالنا وضمان سلامتهم الروحية والعاطفية والجسدية في الأبديةثم ومن على الأرض  أولاً 

 غير قابل للتفاوض. الأمر هذاوكأعضاء في جسد المسيح.  دورناوالعقلية هي أساس 

من  نوعأي  ، ولن تتسامح معالغير لائق الجنس كولسالالمرتبطة بخطايا ال كل كنائسناوكافة  رشيةإيباالد تند
على العديد فسوء السلوك الجنس يشتمل علمانيين.  وأ كهنةمن قبل والذي قد يصدر  ةالسلوك الجنسي هذه
ين والأطفالإساءة مفي ذلك  أكثر إيلاماً الوخاصة و ،الأعمارفي جميع  الأخطاءمن  الغير  الأبرياء عاملة القاص

.المرتبطة بفعال لاجميع أنحن ندين بشدة و. قادرين على التعبير  سوء السلوك الجنس
 

سوء المرتبطة بت اءلإدعاابشأن  رسمية وثيقةلإعداد  الإيبارشيةلجنة الشؤون القانونية في  كلت  وفقد  لذا،
قوانين الولايات المتحدة وولايات  بتنفيذ، تلتزم متكاملةسياسة  بوضعاللجنة تقوم وسوف . لجنسالسلوك ا
ها جشيتأوهايو ومي  هذه الوثيقة ملتستش. الإيبارشيةفي جميع أنحاء  ومشاركتها معكمان وإنديانا وسيتم نش

في  غيرهم وأ كهنةات سوء السلوك الجنس من قبل ءدعاإاتخاذ مصممة لضمان دقيقة جرائية ترتيبات إ على
وأن كما الفصل فيها بشكل عادل. يتم و  بدقة، دعاءاتالإ هذه يتم التحقيق في .بصورة جديةالكنيسة بالخدمة 

ص  دعاءات التي يكون أحد أطرافها من الالإ المتطلبات القانونية للتعاون مع السلطات كافة ستتضمن ، ق 
.و انون المدنيالق كل من يتوافق معبما والتحقيق في هذه القضايا، ب المعنيةالمدنية   الكنس

 لوس أنجلوس إيبارشية نفذ في هذا الوقت ما اقرتهسي  ، الجديد ة النظامخطوحتى الموافقة على  اليوممن و
  .في هذا الشأن 2013مارس  5 بتاريخ

.  نواعإلى منع جميع أ تهدفدعاءات، ولكنها لإلهذه السياسة ليست رد فعل علماً، أن  سوء السلوك الجنس
كما هو و -مع أطفالنا  ل من يتعاملكخلفية عن  ص شاملحوف، الوثيقة متطلبات إلزامية للتدريبستشمل 

 كهنةالباء آالهذا التدريب جميع  سيشملو مطلوب في المدارس والكنائس في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
 مع الأطفال. يتعاملونالأحد وموظفي الكنيسة والمتطوعين وجميع الذين قد  ارسم ومعلمي مداوالخد

ين يتضمن .  جميع أنواع سوء السلوك والتحرش الجنس يشمل وأيضاً  التدريب قضايا إساءة معاملة القاص
سوء السلوك ب المرتبطة واتاهذه الدعالتحقيق في و دعاءاتلإامراجعة مخصص لسيتم تكليف مجلس و

وأطباء قانونيين  ومستشارينرجالاً ونساًء  ،علمانيينأعضاء و أباء كهنة من المجلس تكوني. وسوف الجنس
 الوقائية. الإجرائات كافة لضمان اتباع مهنياً  اجتماعيين مؤهلينوأخصائيين  نفسيين



 
حول معايير الرسامة الكهنوتية، والتحقق من الخلفية  للإيبارشيةسياسة رسمية  بوضع أيضاً سنقوم كما 

 .باء الكهنة الزائرينللآوالمبادئ التوجيهية 

ضحايا سوء السلوك  قوي لمساعدةنظام  تأسيسب الإيبارشيةتلتزم  ذلك من أهمية قصوى،في ، ولما أخيراً 
هؤلاء  دعمبمساعدة ونحن ملتزمون  .الروحيالمساعدة المناسبة والإرشاد تلقي  منوتمكينهم الجنس 
ة تضمن المساءل سوء السلوك وتمنع  خطة العمل الموضوعة التأكد من أنأيضاً و .مدة الإلتئام خلال الضحايا
 . انتهاكاتوجود أي  ةفي حال الصحيحة

ذكر أن الوسيلة لدخول ملكوت  ربنا يسوع أن الكتاب المقدسكما هو مذكور في من هللا.  عطيةأطفال إن ال
خطيرة  عواقب من طفلاً حذر أي شخص يؤذي و. ( 3:18 متى) طفاللأالسموات هي ان نرجع ونصير مثل ا

  (.6:18)متى 

 قياءأنهؤلاء الأطفال الأبرياء اللخلاص  آمن ملاذ الكنيسةتكون  جاهدين لضمان أن ناجميع لذا، لنسعى
 .د عينا إليهاللدعوة التي وفقاً عيش نول

 

 بنعمة المسيح،

 

 

 نبا سارافيمأال

 ندياناإان وجشيتوهايو و ميأيبارشية إسقف أ


