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 : المقدمة والمبادئ العامة 1القاعدة 

( الكنيسة القبطية األرثوذكسية هي كنيسة أسسها القديس مرقس اإلنجيلي والرسول في مدينة )هذه القاعدة ال يمكن تغييرها  (1)
،  يرأسها خليفة القديس مرقس الرسولاإلسكندرية بمصر في القرن األول. الكنيسة القبطية األرثوذكسية هي كنيسة رسولية 

ية وتشريعية وتنفيذية في  أعلى سلطة كهنوت ووه، دسشراف عليها وترؤس مجمعها المقومن ثم فإن هللا والكنيسة مكلفان باإل
 ، فإن الكنيسة القبطية األرثوذكسية هي كنيسة هرمية.. وعليهiالكنيسة

وراعيها هو بابا اإلسكندرية وبطريرك   والمشرف عليهاالكنيسة القبطية األرثوذكسية  رئيس  ()هذه القاعدة ال يمكن تغييرها  (2)
سواء  الكرازة المرقسية. تمتد سلطة البابا والمجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية إلى كامل كرسي الكرازة المرقسية، 

 .iiداخل مصر وخارجها 

في أبرشية سيدني والمناطق التابعة لها وأي  (parishes) الرعايا، هو مؤسس جميع لقديس مرقس الرسولا خليفةبا، البا (3)
 رشحها البابا.يمنطقة أخرى تضم األبرشية كما 

 والكيانات الكنسية: الرعايايتولى األفراد والمنظمات التالية إدارة الشؤون الزمنية لألبرشية و (4)

 ؛ (2)انظر القاعدة  األسقف . أ

 ؛(3)انظر القاعدة  مجالس الرعية  .ب

 ؛ (4)انظر القاعدة  برشيةأللاالستشاري العام  والمجلس ي اإلدار مجلسال .ج

 ؛ (5)انظر القاعدة  ةألبرشيلالمجلس االستشاري المالي   .د

 ؛ و(6)انظر القاعدة  الكنيسة األرثوذكسية القبطية )نيو ساوث ويلز( أمالكصندوق أمناء  .ه

 .(7)انظر القاعدة  المجلس اإلكليريكي .و
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 األسقف : 2القاعدة 

. للبابا الحق في قبول أو رفض المرشح لألبرشية  أسقفهاوفقًا لتقاليد الكنيسة القبطية األرثوذكسية، يحق لألبرشية أن ترشح  (1)
 اعتماًدا على مدى مالءمة المرشح وفقًا لتقاليد وشرائع الكنيسة.   

، مع أعضاء  األسقفل ه. يشك  األبرشية هو عضو في المجمع المقدس وملتزم بقوانين المجمع المقدس ومسؤول أمام أسقف (2)
المجمع المقدس اآلخرين، أعضاء في جسد واحد في الكنيسة الرسولية المقدسة وتحديداً في الكنيسة القبطية األرثوذكسية التي  

 يرأسها البابا. 

أو تعيينه في األبرشية، يجب تحديد حدود هذه األبرشية من قِبل البابا وإدراجها في التعيين   أسقففي حالة القيام برسم  (3)
( الذي سيوقعه البابا. ويمكن للبابا تقسيم األبرشية إلى أي عدد من  Canonical Praxisمي المطابق للشرع الكنسي )الرس

وممتلكاتها والمنظمات الدينية المرتبطة بها، ويمكنه أن يرسم   (parishes) األبرشيات وتحديد حدودها الجغرافية ورعاياها
 ً  واحًدا لكل أبرشية.   أسقفا

ترسيم الكهنة والشمامسة في األبرشية وتكريس   الواجبات الكنسية لألبرشية مثل ممثل البابوي مسؤول عن أو ال األسقف (4)
 األسقفالكنائس والمذابح وجرن المعمودية واأليقونات وجميع آنية المذبح وهو مسؤول عن الخدمات الدينية في األبرشية. 

، حيث  iiiة جدد أساقفك مع البابا في خدماته الرسولية وفي ترسيم يرعى شعبه حيث أنه يتلق ى عصا الراعي من البابا. ويشار
 الكنيسة القبطية األرثوذكسية..   أساقفةأنه أيًضا عضو في المجمع المقدس، كما هو الحال مع جميع 

أو الممثل   األسقفلمساعدة  (Vicar General) ، ينتخب رجال الدين نائبًا عاًماماع السنوي العام لكهنة األبرشيةفي االجت (5)
 البابوي في التزاماتهم.  

 مسؤول أمام المجمع المقدس ويحضر االجتماعات السنوية واالستثنائية للمجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية.  األسقف (6)

، والعمل  األسقفالمجمع المقدس، بصفته أعلى سلطة قانونية في الكنيسة، له الحق في تقديره المطلق، في مراجعة أعمال  (7)
 يحمل رتبة كهنوتية أو أي عضو آخر من العلمانيين )جمهور المؤمنين(. أو عزله، وكذلك أي شخص  األسقفعلى انضباط 

يفتقر إلى القدرة على القيام    األسقف، أو إذا أصبح كرسي األبرشية شاغًرا ألي سبب، بما في ذلك إذا كان األسقفعند وفاة  (8)
 . األسقفبواجباته ومسؤولياته، يحق للبابا، وفقًا لتقديره المطلق، تعيين ممثل بابا للقيام بواجبات ومسؤوليات مكتب 

، تُورث  األسقفأو تحت سيطرته تُعتبر ُملًكا لألبرشية. وعند وفاة  األسقفأي ممتلكات عقارية أو شخصية في حوزة  (9)
أو تحت سيطرته قبل وفاته مباشرةً، حتى لو تم توريث هذه   األسقفتلكات عقارية أو شخصية في حوزة األبرشية أي مم

. ويصبح البابا وصيًا وحارًسا على كل هذه الممتلكات حتى يتم تسليمها إلى خليفته أو  األسقفالممتلكات في وصية وضعها 
 خلفائه.
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 (Parish Council)   : مجلس الرعية 3القاعدة 

 :على النحو التالي الرعيةل مجلس يتشك   (1)

أو كاهن  األعلى مقاماً رعية الكاهن  فإنه يكونكاهن الرعية، وإذا كان هناك أكثر من كاهن رعية،  الرئيس هو . أ
 ؛ يرشحه الذي   رعيةال

 مجلس الرعية؛  من قبل  نتخبيُ ، )أمين السر( السكرتير .ب

 نتخب من قبل مجلس الرعية؛ أمين الصندوق، يُ  .ج

   الرعية أعضاء آخرون منتخبون في اجتماع األبرشية السنوي كاهن/كهنة  .د

 أعضاء؛  .ه

 يجب أن يكون مشرف مدرسة األحد في الرعية عضًوا بحكم منصبه؛  .و

  يجب أن يكون منسق اجتماع شبيبة الرعية عضواً بحكم منصبه؛ .ز

 ؛أو البابا تعيينه/تعيينهم من قبل أمناء المؤسسة أي عضو )أعضاء( آخر/آخرين يتم   .ح

 مسؤوالً بالنسبة إلى اآلتي:  بالنيابة عن الرعية مجلس الرعية يكون (2)

 اإلشراف على األمور الروحة والزمنية والمالية للرعية   -أ

األعوام الحالية   أولوياتو أهداف رؤيا مستقبلية وتخطيط للخدمات الحالية والمستقبلية ويشمل ذلك إنشاء وتنفيذ - ب
 والمستقبلية  

ولوائح وسياسة األبرشية وعقائد وتعاليم وتقاليد وطقوس الكنيسة والقوانين  والقوانينالرعية  تحقيق أهداف ومقاصد - ج
 وفقاً لهذا الدستور

أو الممثل البابوي وأمناء المؤسسة والمجلس االستشاري المالي لألبرشية   األسقفيجب أن يتعاون مجلس الرعية لمساعدة  (3)
 .االستشاري العام لألبرشية في تنفيذ مسؤولياتهم عند االقتضاء  اإلداري والمجلس

 (Parish Council) تعيين أعضاء مجلس الرعية

( أسابيع على  4( قبل أربعة )الترشيحالرعية )يعلن كاهن الرعية/كهنة الرعية أن الرعية تقبل الترشيحات لعضوية مجلس  (4)
 .األقل من تاريخ اختيار أعضاء مجلس الرعية
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( أعضاء من الكنيسة القبطية 7الرعية وما ال يقل عن سبعة ) كهنة/كاهن  أي يجب أن يتم  توقيع كل ترشيح من قِبل (5)
 .ناء الرعية للتصويتاألرثوذكسية في تلك الرعية. في حالة الموافقة، يتم  تقديم الترشيح إلى أب

ت أبناء الرعية لسبعة ) (6)  .كأعضاء في مجلس الرعية ليخدموا( مرشحين 7في يوم التصويت، سيصو 

 يشترط في عضو مجلس الرعية أن يكون:  (7)

 ( سنة من العمر؛18قبطي أرثوذكسي مسيحي تجاوز الثامنة عشرة ) . أ

 بالعقائد، وخاٍل من الحرمان الكنسي؛ مطيع لقواعد الكنيسة القبطية األرثوذكسية المتعلقة  .ب

 ة؛سيخدمات الكنلحضور منتظم ل .ج

 مشاِرك فاعل في األسرار الكنسية بما في ذلك االعتراف وسر القربان المقدس؛  .د

 معروف بتقواه وخدمته للكنيسة؛ و .ه

 ليس عضواً في أي منظمة دينية أو أخوية غير قبطية أرثوذكسية.  .و

ات من تاريخ آخر تعيين ( سنو4عضو في مجلس الرعية التقاعد من منصبه بعد أربع )باستثناء كهنة الرعية، يجب على كل  (8)
 .. وقد يكون عضو مجلس الرعية المتقاعد مؤهالً إلعادة االنتخابله

 يُحظر على الشخص أن يكون عضواً في أكثر من مجلس رعوي واحد في نفس الوقت.  (9)

 االجتماعات

يجوز لمجلس الرعية أن ينظم اجتماعاته ووقائعه بالشكل الذي يراه مناسبًا، بشرط أال تتعارض مع اللوائح التي يعلنها أمناء   (10)
 .آلخرالمؤسسة أو المجلس االستشاري المالي لألبرشية أو المجلس االستشاري العام لألبرشية من حين 

 .الحاضرين في االجتماع. ولن يكون هناك تصويت بالوكالةتُتخذ القرارات باألغلبية البسيطة لألعضاء   (11)

يجوز لعضو مجلس الرعية إحالة قرار من مجلس الرعية إلى أمناء المؤسسة للنظر فيه إذا قرر هذا العضو أن القرار ليس   (12)
 .في مصلحة الكنيسة أو األبرشية أو الرعية 

رعية من الرعية حسب ما يراه مناسباً ويمكنه من وقت يجوز لمجلس الرعية تشكيل وتفويض أي من صالحياته إلى لجنة ف (13)
 آلخر إلغاء هذا التفويض. 

 حقوق و شروط مجلس الرعية
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ستكون مهمة مجلس الرعية القيام بدوره ومهامه وفقاً لهذا الدستور ولوائحه وسياسة األبرشية وعقائد وتعاليم وتقاليد وطقوس   (14)
 الكنيسة وقوانين الكنيسة.

 كاهن/كهنة األبرشية لن يؤجل/يؤجلوا إيفاء نذور التزامهم أمام الرب في يوم الرسامة.   (15)

مع األعضاء اآلخرين في  جميع االجتماعات، وبالتشاور   وحفظ وثائقأداء مجلس الرعية،  التأكد منر يجب على السكرتي (16)
  ويقوم بدعم سبل االتصال فاءة وفعالية. بك قبل كل اجتماع، مع رئيس المجلس االجتماعجدول  بتحضيرمجلس الرعية يقوم 

مثل  والوثائق القانونية والتاريخية، االجتماعات وقائع :مثلواللجوء إلى السجالت الهامة  السليمةالتواصل من خالل اإلدارة 
  الكنيسة والقوانين الكنسية  طقوسووتقاليد  تعاليمو عقائداألبرشية و  ةوسياسالدستور واللوائح 

السجالت  وأنبالسياسة المالية  متول ي إدارتها وضمان االلتزا  ،أمور الرعية المالية يجب على أمين الصندوق اإلشراف على   (17)
 .   سليمة المالية واإلجراءات

وكاهن الرعية )وإذا كان هناك أكثر من كاهن رعية واحد، فإن كاهن الرعية األكبر مقاًما  ، والسكرتيريكون أمين الصندوق (18)
أو كاهن الرعية الذي يرشحه( هم الموقعون الوحيدون على الحسابات المصرفية للرعية، وهم األفراد المفوضون الوحيدون  

 .لسحب أو إيداع األموال في حسابات الرعية المصرفية 

ل الرعية يتطلب قراًرا باألغلبية البسيطة من مجلس الرعية، أو قرار األغلبية البسيطة لجميع أعضاء أي إنفاق من أموا (19)
 .المجلس االستشاري المالي لألبرشية

 .م مجلس الرعية كل السجالت لمجلس الرعية الذي يليه عند انتهاء مدته، يسل   (20)

، أو  إذا انحرف هذا العضو عن اإليمان مجلس الرعية، يجوز ألمناء المؤسسة عزل أي عضو في السكرتيربناًء على طلب  (21)
 انتهك التزامه االئتماني تجاه الكنيسة أو الرعية، أو تخلى عن واجباته كعضو في مجلس الرعية. 

 االجتماعات العامة السنوية 

الروحية أو المالية أو االجتماعية أو   الرعية وأيضا األمور  أمور تقدم تُعقد اجتماعات عامة سنوية الطالع أبناء الرعية على  (22)
 .اإلدارية التي تهم الرعية

 يجب نشر إشعار يعلن عن وقت وتاريخ ومكان االجتماع السنوي العام قبل أربعة أسابيع على األقل من تاريخ االجتماع. (23)

 أهداف الرعية 

 على الرعية:  (24)

 الكنيسة القبطية األرثوذكسية من خالل: إليمان وعقائدتعزيز أسلوب الحياة المسيحية وفقًا  . أ

 َمنح األسرار؛ .1
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 العمل الرعوي لإلكليروس؛ .2

 ؛ية المسيحية والنشر ومدارس األحدالترب .3

 االجتماعات الروحية ودراسة الكتاب المقدس؛ .4

ة والرياضة والمسرحيات الدينية واللقاءات الروحية والنوادي الثقافيخيمات األنشطة الجماعية مثل الم .5
 االجتماعية والرحالت والفصول األثنية واألنشطة المماثلة ؛ و 

 الخدمات االجتماعية ألعضاء الكنيسة؛ .6

 ؛وأديرة الرهبان واألديرةالتعاون مع الكنائس القبطية األرثوذكسية األخرى  .7

 .القيام بالعمل التبشيري والرسولي .8

 المسيحية مسترشدة بعمل المجمع المقدس في هذا الصدد؛ و تعزيز الوحدة  .9

 دعم الكنيسة األم في مصر.  .10

التأكد من أن أصول )ممتلكات( ودخل الرعية يجب أن يتم استخدامها فقط لتعزيز أهدافها ولن يتم  توزيع  الرعيةيجب على  (25)
عن الخدمات المقدمة أو النفقات المتكبدة  كتعويض حقيقي باستثناء أي جزء بشكل مباشر أو غير مباشر على أعضاء الرعية

 .نيابة عن الرعية

  رعية، يتم  نقل جميع األصول )الممتلكات( المتبقية بعد هذا الحل وإيفاء جميع الديون وااللتزامات إلى الرعية في حالة حل   (26)
ها )ممتلكاتها( ودخلها  ولها قواعد تحظر توزيع أصولوهي رعية تُعتبر خيرية بموجب القانون أخرى ذات أغراض مماثلة، 

 .ألعضائها

إذا تم  تصفية أعمال الرعية أو تم إلغاء اعتمادها كمتلق ي هدايا قابلة للخصم الضريبي )أيهما يحدث أوالً(، يتم  نقل أي فائض  (27)
التالية إلى رعية أخرى ذات أهداف مماثلة، وهي رعية تُعتبر خيرية بموجب القانون، والتي يمكن  )الممتلكات( من األصول

 تقديم الهدايا لها القابلة للخصم الضريبي:

 الرئيسي للرعية؛  للهدفالهدايا المالية أو الممتلكات  . أ

 رئيسي للرعية؛ وال للهدفعقد تُ ي ت ال ةجمع التبرعات المؤهل بفعاليةما يتعلق  المساهمات المقدمة في .ب

 األموال التي تتلقاها الرعية بسبب هذه الهدايا والمساهمات. .ج
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 العام لألبرشية والمجلس االستشاري العام لألبرشي   : المجلس اإلداري االستشاري4عدة القا

بالمسائل التي تؤثر على حياة األبرشية ونموها والحوكمة الرشيدة  اإلداري يهتم المجلس االستشاري العام لألبرشية ومجلسه (1)
ألبرشية والرعايا والكيانات لوالكيانات الكنسية، فضالً عن إنشاء أي لوائح داخلية   (parishes)والرعايا وفعالية األبرشية 

 :يختص المجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية بما يليوالكنسية. 

 على إنشاء وتنفيذ وااللتزام باللوائح الداخلية لألبرشية والرعايا والكيانات الكنسية؛ و اإلشراف . أ

ضمان قنوات اتصال فع الة مع أمناء المؤسسة، والمجلس االستشاري العام لألبرشية، والمجلس االستشاري المالي   .ب
 ( والكيانات الكنسية.parishesلألبرشية، والرعايا )

 ةاالستشاري العام لألبرشيالمجلس 

 :ل المجلس االستشاري العام لألبرشية على النحو التالييتشك   (2)

 أو الممثل البابوي الذي سيكون عضًوا بحكم منصبه؛ األسقف . أ

 الذي يجب أن يكون عضوا بحكم منصبه؛ لألبرشية (Vicar General)النائب العام  .ب

 مقاماً، أو كاهن الرعية الذي يرشحه؛ لكل رعية في األبرشية، كاهن الرعية األكبر  .ج

 أمناء السر )السكرتارية( وأمين صندوق مجلس الرعية في كل رعية في األبرشية؛ .د

 المشرف العام على مدرسة األحد لألبرشية ولكل رعية في األبرشية؛ .ه

  ممثل شبيبة األبرشية؛ .و

 و( من كل كيان كنسي؛1عضو واحد ) .ز

 أو البابا  المؤسسةنهم أمناء آخر يعي    أي عضو .ح

 سوف يعقد أمناء المؤسسة اجتماع للمجلس االستشاري العام لألبرشية مرة واحدة على األقل سنويًا. (3)

 المجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية  

 .يُقدم المجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية تقاريره إلى أمناء المؤسسة (4)

 االستشاري العام لألبرشية على النحو التالي: ل المجلس اإلداري يتشك   (5)
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 أو النائب البابوي الذي يكون عضًوا بحكم منصبه؛ األسقفالرئيس، هو  . أ

 ، وهو األمين العام ألمناء المؤسسة الذي يجب أن يكون عضًوا بحكم منصبه؛(أمين السرالسكرتير ) .ب

 ، ويكون عضًوا بحكم منصبه؛ةألبرشيلأمين الصندوق، بصفته رئيس المجلس االستشاري المالي  .ج

 بحكم منصبه؛ الذي يجب أن يكون عضواً  لألبرشية (Vicar General)النائب العام  .د

 ؛شية الذي سيكون عضًوا بحكم منصبهالمشرف العام على مدرسة األحد لألبر .ه

 الرعية يتم  انتخابهم باالقتراع السري في االجتماع السنوي العام لكهنة األبرشية؛( أعضاء من كهنة 3ثالثة ) .و

( عضًوا علمانيًا )من جمهور المؤمنين( يتم  اختيارهم من أمناء الصناديق وأمناء السر لمجالس  12اثنا عشر ) .ز
والتأكد أن األعضاء يمثلون  لألبرشية؛الرعية كما يتم  انتخابهم في االجتماع السنوي للمجلس االستشاري العام 

 ؛بشكل نسبي المناطق الجغرافية لألبرشية

 ( واحد علماني لكل كيان كنسي؛1عضو) .ح

 و  ممثل شبيبة األبرشية؛ .ط

 والبابا نه من قبل أمناء المؤسسةتعيي أي عضو آخر يتم   .ي

ً  المؤسسةيجوز ألمناء  (6)  .تنظيم اجتماعات ووقائع المجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية حسبما يرونه مناسبا

ض أيًا من صالحياته للجنة، ويجوز له من وقت آلخر إلغاء هذا   (7) يجوز للمجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية أن يفو 
 .التفويض

 .مجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية( في ال1يجب أال يكون لكل مجلس رعية أكثر من ممثل واحد ) (8)

( سنوات 4أو الممثل البابوي، تكون مدة عضوية أعضاء المجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية أربع ) األسقفباستثناء  (9)
 .من تاريخ آخر تعيين لهم. ويحق لعضو متقاعد من المجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية إعادة التعيين

مناء المؤسسة، وفقًا لتقديرهم المطلق، تحديد صالحيات وسلطة المجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية التخاذ  يجوز أل (10)
 القرارات. 
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   : المجلس االستشاري المالي لألبرشية 5القاعدة 

الرعايا  و شيةالجيدة وفعالية األبريهتم المجلس االستشاري المالي لألبرشية بضمان الشفافية المالية والمساءلة والحوكمة المالية  (1)

(parishes) والرعايا ، فضالً عن إنشاء أي لوائح داخلية لألبرشية والكيانات الكنسية(parishes) كيانات الكنيسةالو .
 المجلس االستشاري المالي لألبرشية مسؤول أيًضا عن: 

 والكيانات الكنسية؛ (parishes) لألبرشية والرعايااإلشراف على إنشاء وتنفيذ وااللتزام باللوائح المالية  . أ

( يوًما بعد  90إعداد ونشر البيانات المالية لألبرشية، عبر قنوات االتصال الرسمية لألبرشية، في غضون تسعين ) .ب
 نهاية السنة المالية؛ و 

(  parishesلرعايا )لحفاظ على قنوات اتصال فع الة مع أمناء المؤسسة والمجلس االستشاري العام لألبرشية واا .ج
  والكيانات الكنسية.

 .يقد م المجلس االستشاري المالي لألبرشية تقاريره إلى أمناء المؤسسة (2)

 يتشك ل المجلس االستشاري المالي لألبرشية على النحو التالي:  (3)

والكيانات   (parishes) يتم  انتخابهم من قبل أمناء صناديق الرعايا (treasurers) ( أمناء صناديق7سبعة ) . أ
والتأكد أن األعضاء يمثلون بشكل نسبي  ة، اإلداري االستشاري العام لألبرشيالكنسية في االجتماع السنوي للمجلس 

 ؛ المناطق الجغرافية لألبرشية

 أي عضو )أعضاء( آخر/آخرين علمانيين )من جمهور المؤمنين( يتم تعيينه/تعيينهم من قبل أمناء المؤسسة؛ و .ب

  و )أعضاء( آخر/آخرين علمانيين )من جمهور المؤمنين( يتم تعيينه/تعيينهم من قِبل البابا.أي عض .ج

 من بين أعضائه:  ةألبرشيلنتخب المجلس االستشاري المالي يَ  (4)

 الرئيس، ويكون أمين الصندوق العام لألبرشية. و  . أ

 السكرتير )أمين السر(. .ب

ً يجوز ألمناء المؤسسة تنظيم اجتماعات ووقائع  (5)  .المجلس االستشاري المالي لألبرشية حسبما يرونه مناسبا

 .يجوز للمجلس االستشاري المالي لألبرشية تفويض أي من صالحياته إلى لجنة، ويمكنه من وقت آلخر إلغاء هذا التفويض (6)

حق لعضو ( سنوات من تاريخ آخر تعيين لهم. وي4تكون مدة عضوية أعضاء المجلس االستشاري المالي لألبرشية أربع ) (7)
 .متقاعد في المجلس االستشاري المالي لألبرشية إعادة التعيين
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 21 من 12صفحة 

 .يجوز ألمناء المؤسسة، وفقًا لتقديرهم المطلق، تحديد صالحيات وسلطة المجلس االستشاري المالي لألبرشية (8)

مالية وسلطات ن حسب األصول للتواصل مع أي مؤسسات مفوضي   (أمين السرالسكرتير )يكون أمين الصندوق العام و (9)
     ( أو كيان كنسي.parishتنظيمية حكومية في ما يتعلق بالشؤون المالية لألبرشية، أو الرعية )
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 صندوق أمالك الكنيسة األرثوذكسية القبطية )نيو ساوث ويلز( مؤسسة  : أمناء 6القاعدة 

 (NSW)  الكنيسة القبطية األرثوذكسية أمالكة صندوق مؤسسلت بموجب القانون هيئة اعتبارية تحت اسم شك  ت (1)

 .وظائف االئتمان وصالحيات ومسؤوليات هيئة األمناء منصوص عليها في القانون   (2)

 ( أعضاء على النحو التالي: 7ال يجوز أن يقل أعضاء هيئة األمناء عن سبعة ) (3)

 ؛أو الممثل البابوي األسقف( هو  1عضو واحد ) . أ

 ؛الذي يكون عضوا بحكم منصبهالنائب العام  ( هو1يجب أن يكون عضو واحد ) .ب

لألبرشية والذي يكون عضًوا   العامالمجلس االستشاري  سكرتير )أمين سر(( هو 1يجب أن يكون عضو واحد )  .ج
 ؛ لمجلس األمناء، والذي يجب أن يتولى منصب السكرتير العام بحكم منصبه

 والذي يكون عضًوا بحكم منصبه؛ عضو واحد يجب أن يكون رئيس المجلس االستشاري المالي لألبرشية .د

( أعضاء علمانيين )من جمهور المؤمنين( يوافق عليهم البابا أو أي عضو )أعضاء( 5)خمسة يجب أن يكون  .ه
 يعينه/يعي نهم البابا. 

( العلمانيين )من جمهور المؤمنين( في هيئة األمناء من قبل لجنة مراجعة تتألف من سبعة 5) الخمسةيتم  انتخاب األعضاء  (4)
 (.تحد دهم سنوات الرسامة)( من كبار رجال الدين األقدم في األبرشية 7)

 .ليكون عضًوا في هيئة األمناء( 1يجوز لكل مجلس رعية أن يقترح شخًصا علمانياً )من جمهور المؤمنين( واحًدا ) . أ

ت لجنة المراجعة  .ب مما   ( أشخاص علمانيين )من جمهور المؤمنين( ليكونوا أعضاء في هيئة األمناء5)لخمسة تصو 
 تمثيل األعضاء بشكل متناسب للمناطق الجغرافية لألبرشية.  يضمن

 .تقد م لجنة المراجعة إلى البابا أسماء األفراد الُمنتَخبين ومؤهالتهم .ج

 .لبابا الحق في قبول أو رفض أي فرد ُمنتَخب حسب مالءمة المرشحل .د

 .يكون الفرد الُمنتَخب عضًوا في هيئة األمناء بموافقة البابا .ه

يتم  شغل المنصب الشاغر في أعضاء هيئة األمناء بنفس الطريقة من قبل لجنة المراجعة، أو عن طريق التعيين   .و
 المباشر من قِبل البابا. 

 المجلس االستشاري المالي لألبرشية عضوا في هيئة األمناء بموافقة البابا.يكون رئيس  (5)
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سكرتير الهيئة االعتبارية لألمناء ويجب أن يحتفظ بسجل لقرارات الصندوق ويحتفظ بختم  يجب أن يكون السكرتير العام  (6)
 الصندوق في عهدة آمنة. 

( سنوات من تاريخ آخر تعيين لهم. يحق 4هيئة األمناء أربع )، تكون مدة عضوية أعضاء باستثناء األعضاء بحكم المنصب  (7)
 للعضو المتقاعد من هيئة األمناء إعادة التعيين.

 ألمناء وتعيين أي عضو آخر يراه البابا مناسبًا. ل االعتبارية ةالهيئيجوز للبابا في أي وقت إنهاء تعيين أعضاء   (8)

 يحتفظ األمين العام للصندوق بختم األمانة ويتم إلصاقه بالوثيقة فقط: (9)

   ،ألمناءل االعتبارية ةالهيئبسلطة قرار األغلبية البسيطة لجميع   . أ

 ؛ و ( من أعضاء هيئة األمناء2اثنين )بحضور  .ب

 بكتابة الكلمات بالقرب من الختم المشترك للصندوق:  .ج

الرقم التجاري األسترالي  الكنيسة األرثوذكسية القبطية )نيو ساوث ويلز(  أمالك "الختم المشترك لصندوق
(A.B.N. ) 61 746 813 182 2  " _____ تم إلصاقه بموجب قرار أمناء الشركة المؤرخ 

تقع ضمن االختصاص  االئتمانأو ممتلكات  الرعاياأو األبرشية أو  األسقفجميع القضايا القانونية التي تؤثر على الكنيسة أو  (10)
 مناء الصندوق. أل لهيئة االعتباريةلالحصري  

، مع يري الكليات القبطية األرثوذكسيةوتعيين مد يةاألرثوذكس القبطيةكليات الولة عن ؤمسمناء لأل الهيئة االعتباريةتكون  (11)
. تتبع الكليات القبطية الكليات القبطية األرثوذكسيةمراعاة توصيات المديرين الحاليين والقوانين واألنظمة التي تحكم 

 مناء. لأل الهيئة االعتباريةاألرثوذكسية 

 نظم اجتماعاتها وإجراءاتها حسبما تراه مناسباً. مناء أن تلأل للهيئة االعتباريةيجوز  (12)

أو الكيان الكنسي يجب أن تطبق  الرعيةودخل األبرشية أو   )ممتلكات( مناء من أن أصوللأل الهيئة االعتباريةتأكد تيجب أن  (13)
عن  فقط لتعزيز أغراضهم وال يجوز توزيع أي جزء بشكل مباشر أو غير مباشر على أعضائها باستثناء تعويض حقيقي

 الخدمات المقدمة أو النفقات المتكبدة نيابة عن األبرشية أو الرعية أو كيان الكنيسة.

ألمناء التأكد من أن جميع األصول المتبقية االعتبارية لهيئة ال، يجب على  أو الكيان الكنسي  الرعيةفي حالة حل األبرشية أو  (14)
خيرية  مؤسسة  ، والتي هيمماثلةأهداف  ذاتأخرى   مؤسسةنقلها إلى  بعد هذا الحل وتسوية جميع الديون وااللتزامات سيتم  

 بموجب القانون والتي لديها قواعد تحظر توزيع أصولها ودخلها على أعضائها. 

، يجب نقل قابلة للخصم )أيهما يحدث أوالً( ي هديةأو كيان كنسي أو تم إبطال تأييدها كمتلق    رعيةأبرشية أو  تصفيةفي حالة  (15)
والتي يمكن   ،خيرية بموجب القانونمؤسسة  ، والتي هيمماثلةأهداف  ذاتأخرى  مؤسسةاألصول التالية إلى  أي فائض من

 تقديم هدايا معفاة من ضريبة الدخل لها: 
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 ؛ مؤسسةلل الهدايا المالية أو الممتلكات للغرض الرئيسي . أ

 ؛ وؤسسة الرئيسي للم للهدفعقد تُ ي تال ةجمع التبرعات المؤهل بفعاليةالمساهمات المقدمة فيما يتعلق   .ب

 ة بسبب هذه الهدايا والمساهمات.المؤسساألموال التي تلقتها  .ج
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   المجلس اإلكليريكي: 7القاعدة 

، ومنح أو رفض أذونات للفصل في طلبات الزواج مرة أخرى هو المحكمة المخولة من قبل الكنيسة المجلس اإلكليريكي (1)
الزواج مرة أخرى وجميع شؤون األسرة ذات الصلة وكذلك القضايا التي تنطوي على مزاعم مخالفات أخالقية وتأديبية 

ً  المجلس اإلكليريكييحدد  .)العلمانيين( لرجال الدين وأعضاء الكنيسة العاديين لعقائد الكنيسة  األمور المعروضة عليه وفقًا
 وتعاليمها وتقاليدها وطقوسها وشرائعها. 

 ى سلطته وتشكيلته من المجمع المقدس للكنيسة.لألبرشية يتلق   المجلس اإلكليريكي (2)

( أعضاء آخرين هم كهنة قانونيون في 4ن من أربعة )لألبرشية ويتكو   المجلس اإلكليريكيأو الممثل البابوي  األسقفيرأس  (3)
 األبرشية.

في االجتماع السنوي العام لكهنة األبرشية، يطلب النائب العام وكبير كهنة األبرشية من الكهنة الترشيحات لعضوية  . أ
 .المجلس اإلكليريكي

 يكون التصويت باالقتراع السري.و. المجلس اإلكليريكي( مرشحين لعضوية 4ت الكهنة ألربعة )يصو   .ب

( الذين تم انتخابهم لعضوية 4رشية بتسجيل األصوات لتحديد الكهنة األربعة )كهنة األب  كبيريقوم النائب العام و .ج
 .المجلس اإلكليريكي

  بنفس الطريقة. المجلس اإلكليريكيشغل المنصب الشاغر في  يتم   .د

ضد أي شخص في الكنيسة ما  اي ال يمكن تنفيذهتال ةوشبه الدائم ةالدائم اإلجراءات العقابية الكنسيةهو  المجلس اإلكليريكي (4)
 .المجلس اإلكليريكيمن قبل  عليها والتصديقفيها التحقيق  لم يتم  

 العام في مصر برئاسة البابا.  المجلس اإلكليريكي لألبرشية أمام المجلس اإلكليريكييمكن استئناف قرارات  (5)

، والذي له الحق  قدس للكنيسة القبطية األرثوذكسيةالعام في مصر أمام المجمع المالمجلس اإلكليريكي يمكن استئناف قرارات  (6)
 في قبول أو رفض هذا االستئناف النهائي. يمكن ألي عضو في الكنيسة تقديم استئناف. 
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  : العالقة بين رعايا أبرشية سيدني والمناطق التابعة لها وأستراليا وكنيسة األم في اإلسكندرية 8القاعدة 

تابعة للكنيسة القبطية األرثوذكسية في األبرشية هي جزء ال يتجزأ من  رعية كنيسةكل   (تغييرهاهذه القاعدة ال يمكن )  (1)
، وتستمد سلطتها للعمل من جميع النواحي من المجمع كندرية )مصر( التي يرأسها الباباالكنيسة القبطية األرثوذكسية في اإلس
 المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية.

 نهم من مصر للخدمة في األبرشية. إلى خارج األبرشية أي كهنة يعي   يحق للبابا أن ينقل (2)

في  يمجلس الكهنوتال، جنبًا إلى جنب مع أو الممثل البابوي األسقفكاهن من قبل غالبية أعضاء الرعية، فإن قبول ال إذا لم يتم   (3)
 النتيجة المناسبة. ون، سيحدداألبرشية

.  كامل كرسي الكرازة المرقسيةواألديرة والرهبانيات والمعاهد الدينية في  أديرة الرهبانالبابا هو الرئيس األعلى لجميع  (4)
 .ivالدينية إلى البطريركية في اإلسكندرية بمصر أو لألبرشية التي توجد بها  المؤسساتويحق للبابا إسناد هذه 

 أو مدرسة دينية جديدة إال بموافقة البابا. رهبانيةأو دير أو  رهبان ال يمكن إنشاء دير (5)
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   إليها رعايا في أبرشية سيدني والمناطق التابعة لها واألبرشية التي ينتمون ال: العالقة بين 9القاعدة 

 .أو الممثل البابوي هو الرئيس المسؤول عن األبرشية وفقًا لتقاليد وشرائع الكنيسة القبطية األرثوذكسية األسقف (1)

أو الممثل البابوي بتعيين كهنة لخدمة الرعايا في األبرشية من بين األشخاص المؤهلين بشكل مناسب في  األسقفيقوم  (2)
 .ديس مرقس. ويحق ألبناء الرعية ترشيح كاهناألبرشية أو في أي مكان آخر في كرسي الق

األبرشية التي    أسقفأو الممثل البابوي. الكهنة والشمامسة مسؤولون أمام  سقفيلتزم الكهنة والشمامسة بالنصيحة الروحية لأل (3)
 .رشيةأن يصدر أي حكم على أي كاهن أو شماس إال من خالل المجلس اإلكليريكي في األب سقفيخدمون فيها. ال يجوز لأل

أو الممثل البابوي وأمناء المؤسسة والمجلس االستشاري المالي لألبرشية والمجلس اإلداري االستشاري العام   األسقفيكون   (4)
 .(parishes) وإنشاء أي لوائح داخلية للرعايا (parishes) لألبرشية مسؤولين عن اإلدارة الرشيدة وفعالية الرعايا

المالي لألبرشية والمجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية مسؤولون عن تحديد أمناء المؤسسة والمجلس االستشاري  (5)
   ( في األبرشية ووضع حدود خدمات كل أبرشية.parishesالعالقة بين الرعايا )
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  : التعديالت على الدستور 10لقاعدة ا

 : إال، ال يجوز تعديل هذا الدستور في أي وقت (1) 8( والقاعدة 2) 1( والقاعدة 1)  1بصرف النظر عن القاعدة  (1)

على هذا   ةإذا قد م األمين العام للمجلس االستشاري العام لألبرشية إشعاًرا كتابيًا بأي تعديل )تعديالت( مقترح . أ
الدستور إلى المجلس اإلداري االستشاري العام لألبرشية. ويجب أن تكون فترة اإلخطار السابقة ألي تصويت على  

( أشهر،  6( أشهر. وبعد انقضاء مهلة الستة )6التعديل )التعديالت( المقترحة لهذا الدستور مدة ال تقل عن ستة ) 
ت أعضاء المجلس االستشاري العام لألبرشية على التعديل )التعديالت( المقترحة. وتتطلب التعديالت    يصو 

 ٪( من أعضاء المجلس االستشاري العام لألبرشية؛ و75المقترحة تصويت خمسة وسبعين بالمائة )

٪( من جميع  75بعد الموافقة على التعديل )التعديالت( المقترحة على هذا الدستور بأغلبية خمسة وسبعين بالمائة )  .ب
ستشاري العام لألبرشية، يُطرح التعديل )التعديالت( المقترحة على أمناء المؤسسة للنظر فيها.  أعضاء المجلس اال

 ويتطلب التعديل )التعديالت( المقترحة موافقة كتابية باإلجماع من أمناء المؤسسة؛ و

لمؤسسة، يجب تقديم بعد منح التعديل )التعديالت( المقترحة على هذا الدستور الموافقة الخطية باإلجماع من أمناء ا .ج
التعديل )التعديالت( المقترحة إلى البابا. ويحق للبابا قبول أو رفض التعديل )التعديالت( المقترحة على هذا  

 الدستور.

 .قداسة البابا تعديل هذا الدستور في أي وقتل، يجوز (1) 10على الرغم من القاعدة                   (2)
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 ات ريفتع

 .1990االئتمانية للكنيسة القبطية األرثوذكسية لعام  األمالكيُقصد به قانون  القانون"" (1)

الكنيسة غائبًا عن نيو ساوث ويلز أو غير قادر على أداء مهام المنصب،   أسقفالكنيسة أو، إذا كان   أسقفيعني  "األسقف" (2)
أو كان هناك منصب شاغر في الكرسي، فإن الشخص المعي ن من قبل للبابا في الوقت الحاضر يحق له أداء مهام منصب 

 .وفقًا لقواعد وأعراف الكنيسة األسقف

والمشرف عليها وراعيها بابا اإلسكندرية  رئيسهاتعني الكنيسة القبطية األرثوذكسية، وهي هيئة مسيحية هرمية  الكنيسة"" (3)
 .وبطريرك الكرازة المرقسية، وتشمل أي كيان كنسي

 يُقصد به هيئة، سواء كانت مؤسسة مدمجة أو غير مدمجة، أنشأتها الكنيسة والتي:  "كيان الكنيسة" (4)

 تتعارض مع أهداف الكنيسة المنصوص عليها في الدستور؛ وأهدافها ال  . أ

 اعتمادها كتابيًا من قبل أمناء المؤسسة لتكون كيانًا كنسيًا.  تم   .ب

تعني الكنيسة القبطية األرثوذكسية وأبرشية سيدني واألقاليم التابعة لها التي أنشأها قداسة البابا شنودة الثالث.   األبرشية"" (5)
 .لألبرشية أي منطقة أخرى يرشحها الباباوتشمل المناطق التابعة 

تشير إلى المؤسسة المعروفة باسم مجلس التعليم القبطي األرثوذكسي في نيو ساوث ويلز  "الكليات القبطية األرثوذكسية" (6)
 وخلفائها، والتي تدير كليات الكنيسة القبطية األرثوذكسية التالية وحرمها الجامعي:

 كلية القديس مرقس القبطية األرثوذكسية؛ . أ

 كلية القديسة ماري والقديس مينا القبطية األرثوذكسية؛  .ب

 قديسة ماري والقديس مينا القبطية األرثوذكسية. و كلية ال .ج

 كلية القديس بيشوي القبطية األرثوذكسية، .د

 بما في ذلك أي كلية أخرى أنشأتها األبرشية. 

ً   "تبارية لألمناءالهيئة االع "" وأمناء المؤسسة" (7) الهيئات االعتبارية لألمناء اآلن أو فيما بعد والتي سيتم    يشملون جماعيا
 .تشكيلها للكنيسة بموجب القانون

 الشبيبة كما يرسمه البابا.   أسقفيعني الشخص الذي يرشحه مجلس األمناء لتولي ذلك المنصب، أو  "ممثل شبيبة األبرشية" (8)



 

 دستور 
 الكنيسة القبطية األرثوذكسية 

  والمناطق التابعة لها أبرشية سيدني
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 21 من 21صفحة 

يناير  17س بتاريخ وتادر  المطران يُقصد بهم األمناء المعي نون بموجب مرسوم خطي صادر عن نيافة   األمناء المؤقتون"" (9)
الصادر بتفويض من قداسة البابا تواضروس الثاني وسلطة المجمع المقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية الذين يعي نون  2020

لقيام بجميع األعمال الالزمة للحكم الرشيد وفعالية األبرشية  األمناًء إلدارة الشؤون الزمنية لألبرشية والمصرح لهم با
 .وكياناتها الكنسية (parishes) ورعاياها

يعني الشخص الذي يعينه البابا، وفقًا لتقدير البابا المطلق، لتنفيذ أو اإلشراف على واجبات ومسؤوليات   الممثل البابوي"" (10)
 .األسقف. ويكون للممثل البابوي األسبقية على األسقفمكتب 

 .األسقفتعني جماعة المؤمنين داخل كنيسة معي نة، أوكلت رعايتها إلى كاهن رعية تحت سلطة  الرعية"" (11)

 .عني رئيس الكنيسة والمشرف عليها وراعيها كونه بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيةي  البابا"" (12)

يُقصد بهذه العبارة أمناء الصناديق العلمانيون )من جمهور المؤمنين( لمجلس الرعية لكل رعية في   أمناء الصناديق"" (13)
 .نسيةاألبرشية وأمناء الصناديق من العلمانيين لكل كيان من الكيانات الك

 .االئتمانية للكنيسة القبطية األرثوذكسية )نيو ساوث ويلز( التي تم تشكيلها بموجب القانون األمالكيعني  "االئتمان“ (14)

 تعني الممتلكات الممنوحة أو المكتسبة من قبل االئتمان. "الملكية االئتمانية" (15)

 

 
i   8و 4و 1المواد  ،1985 يونيو، المقدسدستور ولوائح المجمع   
ii  6و  2المادتان  ،1985 يونيو، دستور ولوائح المجمع المقدس 
iii   (. 9( و )7، المادتان )1985دساتير ولوائح المجمع المقدس يونيو 
iv  المجمع المقدسلوائح من دستور  58المادة 
  


