
 

 

 

 

 لكنيسة القبطية األرثوذكسية ا

 وتوابعها  سيدني  رشية يباإ 

 إعالن األبرشية 

  االحباء شعب إيبارشية سيدنى وتوابعها.

 

م ، برئاسة نيافة الحبر الجليل    ٢٠٢٢أكتوبر    ٢٧  بنعمة هللا ، اجتمع مجلس األمناء يوم الخميس

  ، أنجيلوس  سيدني    قف أساألنبا  ألبرشية  البابوي  والنائب  وناقشوا    وتوابعهالندن  آليات ، 

تم خالل االجتماع     االنتخابات المقبلة لمجلس الكنيسة )المعروف سابقًا باسم مجلس الشمامسة(. 

 االتفاق على ما يلي: 

  

 م في جميع كنائس األبرشية ٢٠٢٢يسمبر د  ٤• ستجرى االنتخابات في  

  

التحديثات    ومشاركة  االنتخابات  إدارة  في  ستساعد  التي  االنتخابات  لجنة  تشكيل  تم   •

 ستصدر هذه اللجنة معلومات منتظمة حول العملية االنتخابية   الجارية.

  

طوة محورية  الخطوة التالية في رحلتنا معا، وهي خ هي واختتم األنبا أنجيلوس بالقول: "هذه  

مع وضع     خالل االثني عشر شهًرا الماضية.  رين وتمثل تتويًجا للجهود الدؤوبة التي بذلها الكثي 

ومع بدء االنتخابات في جميع أنحاء األبرشية في األسابيع المقبلة ، فإننا نصلي    .الدستور الجديد

ود طريقنا ويرشدنا ليق    من أجل روح الوحدة والحكمة بينما نسعى بالصالة إلى إلهنا المحب  

  مستقبل االبرشية.   ألجلفي كل خطوة تخطوها  

  

 نصلي من أجل استمرار نمو الكنائس داخل األبرشية.  

  

 . اجميعيشملنا  سالم ربنا يسوع المسيح  

 مجلس األمناء  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 الكنيسة القبطية األرثوذكسية 

 أبرشية سيدني والمناطق التابعة لها 

 ٢٠٢٢ الكنائسعملية انتخابات مجلس 
 

 ٢٠٢٢أكتوبر  ٢٩
 . األحباء شعب إيبارشية سيدنى

 سالم ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. 
 

   ٢٠٢٢تم اعتماد الدستور الحالي إليبارشية سيدنى وتوابعها في الحادي عشر من سبتمبر الماضي لسنة 

للمادة الثالثة من الدستور ، وجب على كل كنائس االيبارشية إجراء عملية االنتخابات من أجل تعيين  وفقًا 

االيبارشية.  مجلس   كنائس  جميع  في  مجلس  للكنيسة  انتخاب  موعد  تحديد  األحد    لكنيسة اتم    ٤يوم 

الساعة  ،    ٢٠٢٢ديسمبر العملية  صباًحا حتى    الثامنة من  تفاصيل  يلى كل  وفيما  الظهر،  بعد  الثانية من 

إن كان لديكم أي استفسار او مخاوف حول العملية االنتخابية، برجاء التواصل معنا على العنوان  .  االنتخابية 

 nominations@sydneycopts.org التالي:  ي اإللكترون

الذكور   الشعب ليضم  جميع فئات   تمثيلفي    يكون شامالً أن  يهدف    الكنيسةينص الدستور على أن مجلس  

 على المشاركة في العملية االنتخابية. ولذا فنحن نشيد بكل أطراف الشعب واإلناث والشباب وكبار السن. 

 ما يلي:  الكنيسةعملية انتخاب مجلس  تشمل

خالل  من  الكنيسة    لعضوية مجلس  األعضاء  تذكية )ترشيح(: عملية  الكنيسةعملية الترشيح لمجلس  (  ١

 شعب الكنيسة. 

الشروط المنصوص  حسب  : شروط الترشيح ، قبول الترشيح والموافقة على الترشيح  شروط الترشيح(  ٢

 ظهر نموذج الترشيح.  عليها في

مجلس  (  ٣ في  الناخبين  تسجيل  الناخبين  الكنيسةعملية  تسجيل  به   :  واالحتفاظ  االقتراع    وإنشاء سجل 

 نتخابات.ألجراء اال

 نتخاب.إجراء اال والكنيسة، مجلس  عملية انتخاب  :الكنيسة عملية انتخاب مجلس ( ٤

ترشيح آخرين  أو    ذاته  ترشيحيرغب في    الشعب يتم تعبئتها من قبل أي فرد من أفراد    استمارة الترشيح:(  ٥

الكنيسة.   مجلس  والشروط    لعضوية  الترشيح  نموذج  طباعة  واحد  يجب  آن  في  بالترشيح   ، الخاصة 

 .عويوزعوا االستمارتين معا على الجمي

يجب ملء  ٦ التسجيل(  أفراد    استمارة  من  فرد  أي  قبل  ذلك  الشعبمن  في  بصوته  يرغب   في  لألدالء 

 .لألدالء بأصواتهم في يوم االنتخابات  ونمؤهلال هم  . سيكون المسجلون فقطالكنيسةانتخابات مجلس 

 

لكل الشعب، وشروط الترشيح معلنة    استمارة الترشيح ،و،    ت ااإلجراء  هالتأكد من أن نسخة من هذ يرجى  
 في لوحة االعالنات في كل كنيسة. 
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 الكنيسة القبطية األرثوذكسية 

 أبرشية سيدني والمناطق التابعة لها 

 ٢٠٢٢ الكنائسعملية انتخابات مجلس 

 

 جراءات الترشيحات ا

 
ما هو مطلوب. على   فوقترشيحات    ٣ما ال يقل عن    من  ؤ  نشجع كل كنيسة ان ت  :    الكنائسعلي  

لى  مرشحين ع  ١٠أعضاء عليها القيام بترشيح    ٧  تحتاج إلى  الكنيسةسبيل المثال ، إذا كانت  

 .ترشيًحا على األقل  ١٢أعضاء منتخبين ، فمن المستحسن أن يكون هناك    ٩تطلب  الكنيسة  األقل. إذا كانت  

 

صباًحا    ٨من الساعة    ٢٠٢٢ديسمبر    ٤يوم األحد    الكنيسة إجراء انتخابات مجلس    كنيسة  ( يجب على كل١

 .تنطبق عليهم  ( من الدستور١٠)  ٣ظهًرا )تاريخ االنتخابات( ما لم تكن القاعدة  ٢حتى  

 

 شروط الترشيح لمجلس الكنيسة. يستوفي  من الشعب ( يجوز ترشيح أي عضو  ٢

 

الواردة في نموذج الترشيح    ي شخص يستوفي الشروط المحددةأل   يسمح  ،  ٢٠٢٢نوفمبر    ٦( اعتباًرا من  ٣

 الكنيسة. مجلس  لالنتخاب فيلتسجيل اسمه  التقدم

 

قد خدم بالفعل فترة واحدة )بغض  يعامل على انه  سمجلس أخر  حاليا في مجلس الشمامسة أو أي    يخدم( من  ٤

 لوالية واحدة.لمجلس الكنيسة المدة الحالية للخدمة( ويمكن ترشيحه لالنتخاب  النظر عن

 

الترشيح متاحة على موقع  ٥ نماذج  للتحميل. ستكون    وصفحات   والكنائس  رشية يبااإل( ستكون  الفيسبوك 

 .الكنائسفي  اذج الترشيح المطبوعة متاحةنم

 

الترشح لمجلس الكنيسة    قبوله/قبولها  ( يجب توقيع نموذج الترشيح من قبل الشخص المرشح كدليل على٦

أعضاء من شعب الكنيسة    (٧، هذا باإلضافة الى توقيع سبعة )( من الدستور٥) ٣لما جاء في المادة  . وفقا  

 . ذاتها ة الكنيسةنكهاباء حد ا توقيعو   استمارة الترشيحعلى 

 

  بها   / اإلشارة في استمارة الترشح الخاصة به  ( )ج( من الدستور ، يجب على كل مرشح٢)  ٣( وفقًا للمادة  ٧

الالزمة المهارات  لديهم  كانت  إذا  ما  المسؤولي   إلى  الترشح  والخبرة  ةلهذه  من  لتمكينهم  لمنصب    الكافية 

 الخبرة والتدريب و  وهذا يشمل مهنتهم الحالية أو أي مهارات ذات صلة ،الكنيسة  سكرتير أو أمين صندوق  

 . التي حصلوا عليها

 

 يجب على أي شخص يوقع على استمارة ترشيح لدعم مرشح: ( ٨

تجاوز الثمانية عشر  و يكون    منتميا للكنيسة التي يدلى بصوته فيها او يترشح بهاعضوا  أن يكون  أ.  

 ؛ ( سنة من عمره١٨)

 المرشح ودعمه ؛ و ب الشخصية معرفةبب. 

 . التي ينتمى اليها الكنيسة فينتخابات في سجالت االكون مسجال يج. أن 



  عن طريق إما  ممثل االنتخابات(او ) للكنيسة( يمكن بعد ذلك تقديم نموذج الترشيح إلى السكرتير الحالي ٩

 .٢٠٢٢نوفمبر   ٢٠قبل الساعة الخامسة مساًء يوم . قية أو عبر البريد اإللكترونينسخة ور

، يجب على ممثل    السكرتير او ممثل االنتخابات الترشيح في نسخة ورقية إلى  استمارة  ( إذا تم تقديم  ١٠

يجب  ه  إذا تم تقديم نموذج الترشيح عبر البريد اإللكتروني ، فإن  ، أمااالنتخابات تزويد العضو بإيصال خطي

استمارة    استالمهليؤكد    بريد إلكترونيال  الرد باإلفادة انه استلم الترشيح عن طريقعلى ممثل االنتخابات  

 الترشيح. 

 للموافقة. الكنيسةكهنة  الترشيح إلى استمارات ( يقوم ممثل االنتخابات بعد ذلك بتقديم ١١

 ترشيح.الاستمارة كاهن واحد على األقل جب أن يوقع أ. ي

أن المرشح  قاطع    يعتقد بشكلالكنيسة  أن يرفض ترشيًحا إال إذا كان كاهن    الكنيسةب. ال يحق لكاهن  

 ترشيح. ال ال يفي بشروط

  نفسه ان يقوم باالتصال مباشرة   الكنيسةمرشًحا ، فيجب على كاهن    الكنيسةج. إذا رفض كاهن  

 وشرح أسباب عدم قبوله الشريح . بالمرشح  

إلى لجنة االنتخابات عبر البريد   مرفقة بكافة نماذج الترشيح المعتمدة  كنيسة،قائمة المرشحين لكل  تقدم  (  ١٢

  nominations@sydneycopts.org :اإللكتروني على

 

على    ، سينشر ممثل االنتخابات قائمة الترشيحات مة من قبل لجنة االنتخبات قبول القائ تأكيد  ( بمجرد  ١٣

 الكهنة قبل أسبوع من موعد االنتخابات.كهنة  وسيتم اإلعالن عن الترشيحات من قبل    الكنيسةلوحة إعالنات  

 

  وط الترشيح لمجلس الكنيسةشر

( من الدستور ، يسمح بالترشيح لكل من ينتمي لعضوية الكنيسة وتنطبق عليه الشروط  ٧)  ٣وفقًا للمادة     

 التالية : 

 ( سنة من عمره. ١٨• ان يكون مسيحي قبطي أرثوذكسي تجاوز الثمانية عشر )  

 سها وممارساتها ؛ • مؤمنا ملتزما بعقيدة الكنيسة القبطية األرثوذكسية وطق  

   • مواظب على الحضور المنتظم لخدمات الكنيسة.  

 • محافظا على االشتراك في األسرار الكنسية ، بما في ذلك سر التوبة واالعتراف وسر اإلفخارستيا.   

أو لم يخدم في    سنوات( في مجلس الكنيسة خالل السنوات الست الماضية،  ٣• خدم لفترة واحدة فقط )   

 سنوات على األقل.  ٣كنيسة الحالي لمدة مجلس ال

نظًرا ألن هذه هي أول انتخابات لمجلس الكنيسة ، فإن أي خادم يخدم حاليًا في مجلس الشمامسة أو  

مجلس الكنيسة يعتبر أنه قضى فترة واحدة )بغض النظر عن طول خدمته الحالية( ويمكن انتخابه لمجلس  

 الكنيسة لفترة أخرى. 

 في مجلس كنيسة آخري  • ال يخدم حاليا  

 ( )أ( أو )ب(٣٥) ٣( )هـ( أو )ز( أو القاعدة ٣٤)  ٣• لم يتم منعه من الخدمة بموجب القاعدة   

  

  :يتكون مجلس الكنيسة من

 ( من الدستور ، يتكّون مجلس الكنيسة من: ٢)  ٣وفقًا للمادة 

  أكبر كاهن بالكنيسة أو كاهن اخر يرشحه. -• الرئيس   

 الكنيسة )بحكم المنصب( • جميع كهنة   

 • امين خدمة مدارس األحد )بحكم منصبه(   

 • ممثل شباب الكنيسة )بحكم منصبه(   

 أو  كهنة أو أقل( ؛ ٣أعضاء ينتخبهم )إذا كان في الكنيسة  ٧•   
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 كهنة(  ٣أعضاء ينتخبهم الشعب )إذا كان في الكنيسة أكثر من  ٩•   

  

سيتم اختيار السكرتير وأمين الصندوق من بين أعضاء مجلس الكنيسة المنتخبين عن طريق التصويت في  

 أول اجتماع لمجلس الكنيسة بعد التعيين. 

 

 إجراءات تسجيل الناخبين 

قام العضو بالتسجيل يكون قد  بشرط أن    الكنيسة التصويت فقط في انتخابات مجلس    الكنيسة  يحق ألعضاء.  ١

 من خالل استكمال استمارة التسجيل. نفسه في سجل الناخبين

الكنيسة على صفحات التواصل االجتماعي  و  رشيةيبااإلستكون استمارات التسجيل متاحة على موقع    .٢

 .للشعب المطبوعة متاحة للتحميل. ستكون نماذج التسجيل ( الفيسبوك)

البريد ٣ اإلنترنت )عبر  أو عبر  إما في صورة ورقية  التسجيل  نموذج  تقديم  يمكن  لممثل    اإللكتروني(  . 

 في سجل التصويت. وضعهالدائرة االنتخابي ، ليتم  

. ومع  الكنيسةتاريخ انتخاب مجلس    بالتسجيل للتصويت قبل  الكنيسة  شعب . يوصى بشدة أن يقوم جميع  ٤

شريطة أن يوافق   االنتخابات   يومإكمال نموذج التسجيل في      يمكنهم   ،بذلك  الشعب ذلك ، إذا لم يقم أحد أفراد  

 . الكنيسةعليه كاهن 

سجل التصويت من التاريخ الحالي حتى موعد انتخاب    حفظ. ممثل االنتخابات هو المسؤول عن إعداد و ٥

 . الكنيسةمجلس 

وتزويد مراقبي االنتخابات   ، يجب على الممثل االنتخابي أن يحضر  الكنيسة  مجلس  يوم االقتراع على. في  6

 الكنيسة.  بقائمة كاملة بجميع الناخبين المسجلين في

 

 إجراءات انتخابات المجلس 

 ٣المادة  اال اذا ما طبقت  ،    المحدد لالنتخابات تاريخ  الفي    كنيسة. يجب أن تتم جميع انتخابات مجلس ال٧

 الدستور. ( من ١٠)

 من قبل اثنين على األقل من مراقبي االنتخابات   ،الكنيسة . يجب أن يتم اإلشراف على انتخابات مجلس  ٨

 عملية االقتراع.   ةالكنيس ممن ال ينتموا لتلك مراقبو االنتخابات  أيضا . سيراقب الكنيسةكهنة  ممن يختاره م

 يكون: ط أن فقط بشر الكنيسةة التصويت في انتخابات مجلس  لكنيس. يحق ألعضاء ا٩

 للتصويت من خالل استكمال استمارة التسجيل ؛ و  نفسه أ. سجل

 ؛ و نتخاب اال يومفي للكنيسة  ب. يحضر شخصيًا 

 .أي كنيسة أخرىج. لم يصوت في أي انتخابات أخرى لمجلس 

داخل االنتخاب    يوم  . سيتم التصويت عن طريق االقتراع المكتوب الذي يجب أن يتم االنتهاء منه في10

 . الكنيسة

 : الكنيسةاالنتخاب ، يجب على كل عضو في  يوم. في 11

الناخبين. قد ي طلب من كل عضو    اسمه في سجلوجود  سجل حضوره عن طريق التحقق من  أن يأ.  

 إلثبات هويتهم ؛   اثبات الشخصيةإظهار  الكنيسةفي 

 أكمل استمارة االنتخاب. وقد ب. 

 ي صندوق االقتراع. ضع استمارة االنتخاب فوج. 

 ، سيقوم مراقبو االنتخابات بما يلي: عند االنتهاء من االقتراع –  ١٢

 أ. التأكد من وضع جميع االستمارات االنتخابية في صندوق االقتراع ؛

 ؛ الكنيسة ب. يجتمعون معًا في مكتب مغلق أو غرفة اجتماعات داخل 



فرز  عملية  خالل    على األقل في جميع األوقات   إثنين من مراقبي االنتخابات ج. تأكد من حضور  

 االصوات. 

. يجب عد األصوات مرتين على األقل ويجب أن يتم فرز كل صوت بواسطة مراقب أو مراقبين  ح

 االنتخابات.  يمراقبمن  لالنتخابات وفحصه بشكل منفصل بواسطة مراقب آخر

 . عن النتيجة  تم اإلعالنأن ي بات قبل. يجب أن يتفق مراقبو االنتخابات جميعًا على نتيجة االنتخا خ

)د  النتائج  بيان  استكمال  االنتخابات  مراقبي  على  يجب  لمراقبي   ذىال  شكلبال.  توفيرها  سيتم 

 االنتخابات( والتوقيع على البيان وتقديمه إلى لجنة االنتخابات لجنة االنتخابات من خالل 

 لجنة االنتخابات. تطلبها  تندات أخرىجنبًا إلى جنب مع جميع بطاقات االقتراع المكتملة وأي مس

ولكن ال  ومراقبة فرز األصوات ومع ذلك ،   كنيسة كهنة ال يختارهم الشعب . يمكن حضور عضوين من ١٣

 التدخل في فرز األصوات بأي شكل من األشكال.  المشاركة أوب يسمح لهم

ساعة من تاريخ االقتراع يجب ان تقوم لجنة الترشيحات   ٤٨بعد التأكد من نتيجة االقتراع وقبل مرور    .١٤

.  يبإخطار المنتخبين الناجحين بانضمامهم لمجلس الكنيسة من خالل إرسال رسالة عبر البريد اإللكترون

خالل أسبوع من تاريخ    ويجب ان يقوم كهنة الكنيسة باإلعالن عن أسماء أعضاء مجلس الكنيسة المنتخب 

وأية قنوات أخرى لإلعالن ما يرى    االنتخابات، ووضع هذه األسماء في لوحة اإلعالنات الخاصة بالكنيسة

 . لإلعالن على شعب الكنيسة للتواصل الفعالالكهنة 

أسبوعين١٥ يتجاوز  نتائج  . في موعد ال  اعالن  يجتمع مجلس  الكنيسة  انتخابات مجلس    من  أن  يجب   ،

 (. كنيسةاالجتماع األول لمجلس الخالل  )  للمجلسأمين صندوق  الختيار سكرتير والجديد للتصويت    الكنيسة

على ان يتم اإلعالن بموعد   المجلساألول  جتماع  اال  هو المسؤول عن ترتيب    الكنيسة. رئيس مجلس  ١٦

 تقديم إشعار االجتماع عن طريق البريد اإللكتروني. يجب و .  من تاريخهأيام  ٧بما ال يقل عن   االجتماع 

السكرتير او أمين الصندوق يجب عليه اختار رئيس اللجنة عن  أي عضو يريد ان يترشح لمنصب  .  ١٧

  ( أيام قبل موعد االجتماع األول للمجلس. ٣بمدة ال تقل عن ثالثة )  يطريق البريد اإللكترون

اجتماع النتخاب   للمجلس، األول االجتماعحاضرين في  الكنيسة. يجب أن يكون جميع أعضاء مجلس ١٨

  video)  مكالمة مرئيةأو عبر  يشخص السكرتير وأمين الصندوق. يمكن أن يكون الحضور إما في

call .) 

 رفع اليد خالل االجتماع.   السكرتير وأمين الخزانة عن طريق على مقعد تصويت  ال. يمكن إجراء ١٩

 . التي ستحكم عمل مجلس الكنيسة المسؤوليات القواعد وسيسرى العمل بأعاله   ٨بموجب البند . ٢٠


