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  رئيس	أساقفة	الكرازة	ا.رقسية	,ى	مصر	والخارج		
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	للكنيسة  	العليا 	والروحية 	الدينية 	القيادة 	اختيار 	شأن 	,ي 	ال@ئحة 	CDذه القبطية		يعمل

  Mرثوذكسية	,ي	مصر	والخارج	وتعتST	من	الشئون	الدينية	لOقباط	Mرثوذوكس	.
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	�سكندرية	   	أسقف 	هو 	Mرثوذكس 	لOقباط 	ا.رقسية 	الكرازة 	وبطريرك 	�سكندرية بابا

	وبوصفه	أسقف	ا.دينة	العظم[	�سكندرية	 والقاهرة، 	ا.ر ، قسية	حسب	هو	رئيس	bساقفة	الكرازة

	ا.قدس 	ا.سكوني 	نيقية 	مجمع 	قوانiن 	البطريرك، 	البابا 	مقام 	قائم 	بمعرفة 	سيامته ومطارنة	 وتتم

	الكنيسة 	وأساقفة 	قرعة	هيكلية	علنية، 	,ى 	العناية	�لهية 	بعد	أن	تختاره جرى	بiن	،
ُ
تتم	,ى	مصر	وت

	ويصدر	قرار	من	رئيس	الجم ،	هورية	باعتماد	اختيارهث@ثة	ينتخCtم	�كلSiوس	و	ممثلو	شعب	الكرازة.

	bحكام	ا.واد	التالية	بغSi	إخ@ل	بالقوانiن	واللوائح	والقواعد	والتقاليد	الكنسية.
ً
  ويتم	ذلك	وفقا

    

@
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	بنياحة	ش   	ا.رقسية 	�سكندرية	وبطريرك	الكرازة 	بابا yz{كر	خ@	 	اغلهإذا أو	bى	سبب	آخر	،

 
ً
	لقوانiن	الكنيسة	وتقاليدها.		تقوم	لجنة	مشكلة	من	أقدم	اثنiن	من	ا.طارنة	أو	Mساقفة	سيامة

ً
،	وفقا

yz{الكر	وخلو	النياحة	توقيت	عن	با�ع@ن		ساعة	وعشرين	أربع	خ@ل	ا.قدس	ا.جمع	Siوسكرت	،	وتتخذ

	الحال لعاجل	من	Mمور	إ�ى	أن	يتم	اختيار	قائم	مقام	ولتصريف	ا،	�جراءات	والتدابSi	ال�y	يقتض�Cا

  .البابا	البطريرك

  

وإذا	أعتذر	أى	من	ا.طارنة	أو	Mساقفة	ا.شار	إل�Cم	عن	�ش�Sاك	,ى	هذه	اللجنة	يحل	محله	من	  

  واذا	أعتذر	سكرتSi	ا.جمع	ا.قدس	يحل	محله	السكرتSi	ا.ساعد.	 يليه	,ى	أقدمية	السيامة	.
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	ا.قدسيع .١ 	ا.جمع 	قد 	العام، 	وا.جلس	ا.�ى 	السكندري ، 	وا.جلس	ا.�ي 	هيئة	، ومجلس	إدارة

	yz{الكر	خلو	تاريخ	من	Sك�M	ع�ى	أيام	سبعة	خ@ل	
ً
	مش�Sكا

ً
أوقاف	Mقباط	Mرثوذكس	اجتماعا

 �ختيار	قائم	مقام	البابا	البطريرك	.	

 

ا.ادة	السابقة	وتصدر	الدعوة	ل@جتماع	ويتم	�جتماع	بناًء	ع�ى	دعوة	اللجنة	ا.نصوص	عل�Cا	ب .٢

مع	إع@ن	نياحة	البابا	وخلو	الكر}z[	بتوقيع	سكرتSi	ا.جمع	ا.قدس،	فإذا	لم	تقم	اللجنة	بذلك	

bي	سبب	من	Mسباب	خ@ل	ا.دة	ا.شار	ال�Cا	با.ادة	السابقه	يكتفى	,ى	توجيه	الدعوة	بتوقيع	

بب	ُيناط	بالسكرتSi	ا.ساعد	توجيه	الدعوة		فإذا	لم	يقم	بذلك	bي	س،	سكرتSi	ا.جمع	ا.قدس
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وذلك	خ@ل	اثنتiن	وسبعiن	ساعة	من	إع@ن	نياحة	البابا	وخلو	الكر}z[.	فإذا	لم	يقم	بذلك	يتم	

يام	ا.شار	إل�Cا	
َ
 بغSi	دعوة	من	أحد.		–�جتماع	,ى	العاشرة	من	صباح	اليوم	MخSi	للسبعة	أ

  

	با.قر	 .٣ 	ا.قدس 	ا.جمع 	بقاعة 	�جتماع 	با.قر	ويتم 	يكون 	تعذر	ذلك 	و	إذا 	بالقاهرة البابوى

	رسامة 	Mقدم 	برئاسة 	ويكون 	بيشوى 	بدير	�نبا 	البابوى 	الحاضرين	، 	أو	Mساقفة ا.طارنة

	.	
ً
 شخصيا

  

	من	 .٤ 	ا.قدس	محسوبا 	ا.جمع 	أعضاء 	ثلثا 	باbصالة 	حضره 	إ�	إذا
ً
�	يكون	�جتماع	صحيحا

	مقار	إيبارشيا� 	تقع 	الذين 	Mساقفة 	بمصر	عدد 	الرسمية 	مقارهم 	أو 	أعضاء		-Cم وغالبية

	أوقاف	 	هيئة 	إدارة 	مجلس 	أعضاء 	وغالبية 	السكندري 	ا.�ي 	وا.جلس 	العام 	ا.�ى ا.جلس

	ا.قدس	 	ا.جمع 	لكل	عضو	من	أعضاء 	ويجوز 		–Mقباط	Mرثوذكس	. من		–أن	ينيب	غSiه

	الرأي 	إبداء 	و,ى 	عنه 	نيابة 	الحضور 	,ى 	ا.جمع 	أعضاء ،	 	يجوز 	أعضاء	كما 	عضو	من لكل

	أوقاف	Mقباط	 	هيئة 	مجلس	إدارة 	وأعضاء 	 	السكندري 	وا.جلس	ا.�ي 	العام ا.جلس	ا.�ى

	الرأى	–Mرثوذكس	أن	ينيب	 	إبداء 	نيابة	عنه	و,ى 	الحضور 	أحد	زم@ئه	,ى ويجب	أن	تكون	،

	 	عليه 	وموقع 	مكتوب 	بموجب	خطاب 	�نابة 	يقرها		–هذه 	تواصل 	وسيلة 	أي yzبمقت�	أو

 ع	ا.قدس	بشرط	أن	تكون	آمنة	ومضمونة.ا.جم

  

٥. 	 	السابقة 	لم	يكتمل	النصاب	ا.شار	إليه	بالفقرة 	لبدِء		–إذا خ@ل	ساعة	من	التاريخ	ا.حدد

	كان		–�جتماع	
ً
	أيا

ً
يتم	تأجيل	�جتماع	.دة	أربع	وعشرين	ساعة	و	يكون	�جتماع	صحيحا

عن	العدد	الذي	،	حاضرين	باbصالةعدد	الحاضرين	طا.ا	تجاوز	عدد	أعضاء	ا.جمع	ا.قدس	ال

 يمثل	نصف	اعضاء	ا.جمع	ا.قدس	,ي	مصر	(	أك�S	من	خمسiن	,ي	ا.ائة	)	.
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٦. 	
ً
	شخصيا 	الحاضرين 	عدد 	وإحصاء 	�جتماع 	تنظيم 	ا.قدس 	سكرتSi	ا.جمع وعدد		–يتو�ى

وذلك	للتحقق	من	قانونية	�جتماع	.	كما	يتو�ى	�شراف		–الحاضرين	بمقت�yz	خطابات	إنابة	

يحل	محله	,ى	القيام		–ع�ى	تسجيل	محضر	�جتماع	.	و,ى	حالة	غياب	سكرتSi	ا.جمع	ا.قدس	

من	يحل		–ينتدب	رئيس	�جتماع		–فإن	تغيب	،	بذلك	كله	سكرتSi	ا.جمع	ا.قدس	ا.ساعد

 محل	سكرتSi	ا.جمع	ا.قدس	,ى	القيام	بما	تقدم	.

  

 ع	سرى.	تكون	مداو�ت	�جتماع	سرية	ويتم	أخذ	الرأى	باق�Sا .٧

  

	ويتو�ى	 .٨ 	أو	با�نابة
ً
	ارباع	أصوات	الحاضرين	شخصيا 	البابوى	بث@ثة ويتم	اختيار	القائم	مقام

إع@ن	اسمه	وإب@غه	�يبارشيات	الكرازة	ورئاسة	الجمهورية		–أو	من	ينتدبه		–رئيس	�جتماع	

 باعتماد	اختياره	.	–�صدار	قرار	من	رئيس	الجمهورية	

  

	ح .٩ 	ا.قدس	,ى 	واستط@ع	يعتST	ا.جمع 	البابوى 	مقام 	القائم 	يرى 	للنظر	فيما 	دائم 	انعقاد الة

	 	ال@ئحة 	هذه 	أحكام 	تطبيق 	يتطلCtا y�	ال 	�جراءات 	واتخاذ 	إصدار	القرارات 	 	,ي 	–الرأى

	وللقائم	مقام	الحق	,ى	دعوة	 	الجديد. 	إ�ى	أن	يتم	اختيار	وسيامة	البابا ومتابع»Cا	ويستمر	هذا

	ا.جمع	ا.قدس 	العام	وا.جلس	ا.�ى، ومجلس	إدارة	هيئة	أوقاف	،	وا.جلس	ا.�ي	السكندري ،

  �ستط@ع	الراي	فيما	يتعلق	بتطبيق	أحكام	هذه	ال@ئحة	.،	Mقباط	Mرثوذكس
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يتو�ى	القائم	مقام	البابا	البطريرك	جميع	اختصاصات	البابا	البطريرك	ا.قررة	بمقت�yz	أحكام	  

	للقواعد	والتقاليد	الكنسية	إ�ى	حiن	سيامة	بابا	القوانiن	واللوائح	العام
ً
ة	و�ئحة	ا.جمع	ا.قدس	ووفقا

  جديد.	

و�	يجوز	إنشاء	إيبارشيات	جديدة	أو	تقسيم	إيبارشيات	قائمة	أو	سيامة	أساقفة	عامiّن	أو	رسامة	أباء		

ضاء	ا.جمع		أساقفة	إ�	إذا	استمر	خلو	الكر}z[	أك�S	من	ث@ث	سنوات	وبموافقة	ثمانiن	با.ائة	من	أع

	دو	بما	�	يزي،	وذلك	,ي	حالة	نياحة	مطران	أو	أسقف	أّى	إيبارشية،	وع�ي	ا.رشح	للسيامة،	ع�ي	ا.بدأ

	]z{الكر	خلّو	وقت	ا.جمع	أعضاء	من	با.ائة	خمسة	ع�ي  

  

وإذا	تن®ى	قائم	مقام	البابا	البطريرك	عن	منصبه	أو	تنيح	أو	تعذر	عليه	�ستمرار	,ى	منصبه	bى	  

 M	من	سبب	لقائم	يجوز	و�	.	السابقة	با.ادة	اCعل�	ا.نصوص	با�جراءات	يخلفه	من	اختيار	يتم	سباب

وبدئه	،	مقام	البابا	البطريرك	أن	ي�Sشح	لشغل	كر}yz	البابا	البطريرك	بعد	قبوله	منصب	القائم	مقام

  ,ي	ممارسة	اختصاصاته	ح�[	اذا	تن®ي	بعد	ذلك	.
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١. 	
ً
	ع�ى	Mك�S	من	تاريخ	اختياره	قرارا

ً
ُيصدر	قائم	مقام	البابا	البطريرك	خ@ل	خمسة	عشر	يوما

بتشكيل	لجنة	لتنظيم	كل	ما	يتعلق	باختيار	البابا	الجديد	وتسمy	هذه	اللجنة	(	اللجنة	العليا	

 ا.واد	التالية	باسم	اللجنة	العليا	.	�ختيار	البابا	)	ويشار	إل�Cا	,ى	

 

 تشكل	اللجنة	ا.شار	إل�Cا	ع�ى	النحو	التا�ى	: .٢

 

		- قائم	مقام	البابا	البطريرك	  - أ
ً
 رئيسا

عشرة	با.ائه	من	أعضاء	ا.جمع	ا.قدس	ً	من	ا.طارنة	أو	Mساقفة	ويختارهم	ا.جمع	ا.قدس	,ى	  - ب

 بمراعاة	االتمثيل		ا.ن،	باق�Sاع	سرى ،	جلسة	خاصة	به
ً
	.	،	اسب	فئويا

ً
 وجغرافيا

وأعضاء	،	و	نواب	ا.جلس	ا.�ى	العام	الحاليiن	أو	السابقiن عدد	مقابل	من	Mراخنة	من	أعضاء  - ت

	أو	السابقiن 	الحاليiن 	السكندري 	ا.�ي 	ا.جلس 	ونواب 	أوقاف	، 	هيئة 	إدارة 	مجلس وأعضاء

�ى	العام	وا.جلس	ا.�ي	ويتو�ى	ا.جلس	ا.	،	Mقباط	Mرثوذكس	الحاليiن	أو	السابقiن	مجتمعiن

,ى	اجتماع	مش�Sك	اختيار		–السكندري	وأعضاء	مجلس	إدارة	هيئة	أوقاف	Mقباط	Mرثوذكس	

	من	Mراخنة.	
ً
 ممثليه	ع�ى	أن	يكونوا	جميعا

 

ناب	عنه	,ى	،	فإذا	غاب	أو	منعه	من	الحضور	مانع،	تتم	اجتماعات	اللجنة	بدعوة	من	رئيسها .١

 Mقدم	رسامة	من	ا.طارنة	أو	Mساقفة	أعضاء	اللجنة	.،	تماعو,ى	رئاسة	�ج،	توجيه	الدعوة
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	أو	Mساقفة .٢ 	من	ا.طارنة 	أعضا±Cا 	ثلثا 	حضرها 	إ�	إذا ،	�	تكون	اجتماعات	اللجنة	صحيحة

	أعضا±Cا	Mراخنة 	وثلثا 	العدد	يؤجل	�جتماع	.دة	أربع	وعشرين	ساعة	، 	لم	يكتمل	هذا فإذا

	كان	عدد	الحاضرين	.	ع�ى	Mقل	ويكون	�جتماع	الجديد
ً
	أيا

ً
 صحيحا

 

تكون	جميع	مداو�ت	اللجنة	سرية	وتصدر	قرارا�Cا	بأغلبية	عدد	الحاضرين	.	وتسجل	,ى	سجل	 .٣

  .اخاص	CDا	كتابيا	وإلك�Sوني

  

I@áÓ‰@ñ…b½aW@H@@
  

	وإصدار	   	التنظيمية 	والقواعد 	القرارات 	وإصدار 	اللجان 	تشكيل 	سلطة 	العليا 	للجنة يكون

	ل 	ال@زمة 	الهيكليةالقرارات 	القرعة 	بي´Cم جرى
ُ
	ت 	�ختيار	من 	�نتخابات 	إجراء 	تنظيم 	أن	، ولها

تستعiن	,ى	تأدية	أعمالها	بأى	شخص،	أو	أية	جهة	إداريه	مختصه	,ى	مصر	والخارج	وتكون	جميع	

	من	تاريخ	نشرها	و�	تخضع	لتصديق	أو	مراجعة	أى	جهة.
ً
  قرارات	هذه	اللجنة	نافذة	اعتبارا

عليا	أن	تقوم	بإع@م	أعضاء	ا.جمع	ا.قدس	وا.جلس	ا.�ي	العام	وا.جلس	ويكون	ع�ى	اللجنة	ال  

	Mرثوذكس 	Mقباط 	أوقاف 	وهيئة 	السكندري 	ا.�ي 	بصورة	، 	�نتخابات 	سSi	خطوات بخطوات

،	وا.جلس	ا.�ي	السكندري ،	وا.جلس	ا.�ي	العام،	,ي	اجتماعات	مش�Sكة	بiن	ا.جمع	ا.قدس،	دورية

  ط	Mرثوذكس.وهيئة	أوقاف	Mقبا

  وتقوم	بوجه	خاص	بما	ي�ى	:

لزيارة	Mديرة		،	وMراخنة،	تشكيل	لجان	من	غSi	أعضا±Cا	مؤلفة	من	أعضاء	ا.جمع	ا.قدس .١

	و�ستشارة	Mساقفة 	والكهنة، للبحث	عمن	،	وMراخنة	,ي	�يبارشيات	بالداخل	والخارج،

ح	لكر}yz	البابا	البطريرك	ومتابعة	تزكي»Cم
ّ
 .	يصلحون	لل�Sش
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	تحديد	تاريخ	إجراء	�نتخابات .٢ 	السيامة	أو	، 	الهيكلية	وميعاد	إجراء 	القرعة وميعاد	إجراء

	التجليس 	البابا	، yz{كر	خلّو	 	تاريخ 	أشهر	من 	تسعة 	 	التاريخ 	هذا 	يتجاوز 	أن 	يجوز و�

البطريرك	.	إ�	,ى	حالة	وجود	سبب	يقت�z[	ذلك	بناًء	ع�ي	طلب	اللجنة	العليا	يقره	ا.جمع	

لسة	خاصة	حسب	�ئحته		وذلك	.دة	ث@ثة	أشهر	قابلة	للتجديد	.دد	مماثلة	ا.قدس	,ى	ج

 بحد	أق·z[	ث@ث	مرات.

تنظيم	القيد	,ى	جداول	�نتخابات	وتحديد	ميعاد	بدء	القيد	فيه	وا.دة	ال�y	يتم	خ@لها	 .٣

ذلك	وإجراءات	هذا	القيد	ووضع	النموذج	الذى	يستخدم	,ى	تقديم	وتحديد	ما	يتعiن	أن	

والتعليمات	ا.تعلقة	CDذا	القيد	وتنظيم	تقديم	الطعون	,ى	أسماء	،	مستندات	يرفق	به	من

يدت	أسماؤهم	,ى	الجداول	ا.شار	إل�Cا	.
ُ
 من	ق

	البابوى  .٤ yz{للكر	 ح
ّ
	طلبات	ال�Sش 	تلقى 	تحديد	مدة 	الطلبات، 	هذه ،	وتاريخ	فتح	باب	تلقى

 ال�y	يتعiن	أن	تسلم	إل�Cا	.،	أو	اللجان،	وتشكيل	اللجنة

	يتعiن	أن	وضع	النموذج	 .٥ الذى	يتعiن	استخدامه	,ى	تقديم	الطلبات	ا.ذكورة	وتحديد	ما

،	وما	يتعiن	أن	يرفق	CDا	من	تزكيات	ومستندات	أخرى ،	تتضمنه	هذه	الطلبات	من	بيانات

 وتحديد	الجهة	ال�y	تصرف	م´Cا	هذه	النماذج	.

ح	بعد	النظر	فيما	قدم	من	تزكيات	و  .٦
ّ
رفض	ما	�	إعداد	قائمة	مبدئية	بأسماء	ا.زكiن	لل�Sش

 يتوافر	فيه	الشروط	ا.قررة	.

تحديد	تاريخ	بدء	تقديم	تظلمات	من	رفضت	طلبا�Cم	وتقديم	الطعون	,ى	أسماء	من	قبلت	 .٧

 طلبا�Cم	.

 إع@ن	القائمة	ال´Cائية	bسماء	ا.رشحiن	للكر}yz	البابوى	. .٨

  تنظيم	تعريف	الشعب	با.رشحiن	بما	يكفل	ا.ساواة	وتكافؤ	الفرص	بي´Cم	. .٩

  .ة)	من	هذه	ال@ئح	٣٤ى	اللجنة	أن	تنشر	وتعلن	قرارا�Cا	ا.تعلقة	وفقا	bحكام	ا.ادة	(	ويتعiن	ع�
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  يش�Sط	فيمن	يرشح	للكر}yz	البطريركى	:

  

	من	أبوين		قبطيiن	أرثوذكسيiن	وأن	يكون	كامل	Mه .١
ً
	أرثوذكسيا

ً
	قبطيا

ً
لية	أن	يكون	مصريا

 ا.دنية

	أم	 .٢ 	راهبا 	أكان 	الزواج	سواء 	لهم 	يسبق 	لم 	الذين 	ا.تبتلiن 	الرهبان 	طغمة 	يكون	من أن

	عاما 	أسقفا 	والتقاليد	، 	والقواعد 	القوانiن 	,ى 	ا.قررة 	الشروط 	جميع 	تتوافر	فيه وأن

 الكنسية	.

 

	و�يبارشيات	�	,	   yz{الكرا	 	أو	أساقفة 	مطارنة ح
ّ
	ترش 	جميع	Mحوال	�	يجوز 	حا�ت	"و,ي ي

 		"الضرورة	القصوى	ووفقا	للقوانiن	الكنسية	

 

	قد	 .١ 	وأ�	يكون	سنه 	Mقل 	ع�ى 	مي@دية 	وأربعiن	سنة
ً
	من	العمر	خمسا 	بلغ أن	يكون	قد

	الرهبنة	 	,ى yzق�	قد	يكون	وأن	البطريركي	 ]z{الكر	خلّو	وقت	 	وستiن	سنة
ً
تجاوز	خمسا

	مي@ 
ً
.عند	التاريخ	ا.ذكور	مدة	�	تقل	عن	خمسة	عشر	عاما

ً
  ديا

  أن	تكون	له	ولعائلته	شهادة	حسنة	داخل	وخارج	الكنيسة. .٢

	تيارات	 .٣ 	سواء 	Mرثوذكسية 	القبطية 	الكنيسة 	هوية 	عن 	لتيارات	غريبة
ً
	مساندا أ�	يكون

 أو	تيارات	فكريه	�	تحظى	با�جماع	الكن¼yz	عل�Cا	.،	عقيدية	منحرفة	

 �يكون	قد	سبق	له	ال�Sشح	للكر}z[	البابوي. .٤
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	:	ا.ؤ 
ً
  ه@ت	ا.طلوبة	,ى	ا.رشح	للكر}yz	البطريركىثانيا

	ع�ى	مؤهل	جام½ى	أو	ما	يعادله. .١
ً
  أن	يكون	حاص@

	بعلو  .٢
ً
 م	الكنيسة	Mرثوذكسية	وقواني´Cا.أن	يكون	متعمقا

		بإخ@ص. .٣
ً
	أرثوذكسيا

ً
 أن	يكون	معلما

 والتواصل	الحديثة.	أن	يكون	ع�ى	دراية	بوسائل	التكنولوجيا .٤

٥. 	 	ويجيد 	العربية 	اللغة 	يجيد 	القبطيةأن 	باللغة 	الص@ة 	Mقل 	ع�ى 	بإحدي	، 	دراية وع�ي

 .االلغات	�جنبية

ويفضل	أ�	تقل	هذه	الخSTه	عن	عشر	،	يفضل	أن	يكون	له	خSTة	راعوية	مشهود		لها	بالنجاح  

  سنوات	قبل	أو	بعد	الرهبنة.

ا.جمع	ا.قدس	هو	الجهة	الوحيدة	ا.نوط	CDا	التعديل	أو	�ستثناء	من	أي	شرط	من	هذه	 �

 .ؤه@ت.ا
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ح	.نصب	البابا	البطريرك	تقديم	�وراق	والبيانات	ا.طلوبة
ّ
  مع	مراعاة	ما	ي�ى	:،	يش�Sط	,ى	ال�Sش

  

	لتلقى	 .١ 	العليا 	اللجنة 	شكل»Cا y�	ال 	ا.ختصة 	اللجنة 	إ�ى 	 	والبيانات 	�وراق 	تقديم 	يتم أن

ح	ع�ى	أن	يتم	ذلك	خ@ل	ا.يعاد	الذى	تحدده
ّ
 اللجنة	العليا	.	أوراق	ال�Sش

	العليا .٢ 	اللجنة 	تعده 	الذى 	النموذج 	ع�ى 	محررًه 	 	البيانات 	تكون 	أن 	ما	، 	كل
ً
مستوفيا

ومرفق	به	جميع	ا.ستندات	ال�y	طلب»Cا	اللجنة	بإع@CÀا	عن	فتح	باب	،	يتضمنه	من	بيانات

ح	.
ّ
 ال�Sش
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ع	أن	يرفق	باbوراق		والبيانات		تزكية	محررة	ع�ى	النموذج	الذى	تعده	اللجنة	ا .٣
ّ
لعليا	وموق

%	من	أعضاء	ا.جمع	١٠عل�Cا	من	عدد		من	ا.طارنة	أو	Mساقفة	أو	رؤساء	Mديرة	يمثل	

أو	من	ِضْعف	هذا	العدد		من	أعضاء	ً	أو	نواب	ا.جلس	ا.�ى	العام	أو	ا.جلس	ا.�ي	،	ا.قدس

	السكندري	الحاليiن	أو	السابقiن	أو	أعضاء	مجلس	إدارة	هيئة	أوقاف	Mقباط	Mرثوذكس

 الحاليiن	أو	السابقiن	.	ويرفق	مع	ال�Åكية	أسباب	ال�Åكية	لشخص	ا.رشح.

	ع�ى	 .٤
ً
�	يجوز	bى	من	ا.ذكورين	أن	يوقع	ع�ى	أك�S	من	تزكيتiن	وإ�	فيعتST	توقيعه	صحيحا

	فيما	ت@هما.		- مسج@	CDما	التاريخ	و	الساعة		–أول	تزكيتiن	تم	توقيعهما	
ً
 وباط@

	و�	يعتد	�	يجوز	bعضاء	اللجنة	العلي .٥
ً
ا	التوقيع	ع�ى	أى	تزكية	وإ�	كان	هذا	التوقيع	باط@

 به	.	

	مستندات .٦ 	من 	CDا 	أرفق 	وما 	تقديمها 	�ثبات 	ال�Åكيات 	هذه 	.قدمى 	إيصا�ت ،	تعطى

 وتسجيل	هذه	ال�Åكيات	,ى	دف�S	خاص	مبiن	فيه	تاريخ	ورود	كل	م´Cا	وساعته	.
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ح	لفحص	ما	تجتمع	اللجنة	العليا	خ@ل	ثماني .١
ّ
ة	أيام	من	تاريخ	ان»Cاء	ميعاد	تقديم	طلبات	ال�Sش

	هذه	 	أحكام yzبمقت�	 	الشروط	ا.قررة 	�	يتوافر	ف�Cا 	ما 	م´Cا 	من	تزكيات	وتستبعد 	لها قدم

 ال@ئحة	.

ح	الذين	قبلت	طلبا�Cم	وذلك	,ى	موعد	أقصاه	عشرة	 .٢
ّ
تعلن	اللجنة	قائمة	بأسماء	ا.زكiن	لل�Sش

 ن	إعداد	الجدول	ال´Cائى	bسماء	الناخبiن	.أيام	من	تاريخ	�ن»Cاء	م

 

	 )	 	با.ادة 	النحو	ا.قرر 	ع�ى 	أسبوعiن 	.دة 	القائمة 	با.قر	البابوي		٣٤وتعلن	هذه 	ال@ئحة 	من	هذه (

وبمقار	�يبارشيات	وMسقفيات	و�ديرة	ويعلن	عن	إجراء	هذا	العرض	,ي	ث@ث	صحف	يومية	تصدر	,ي	

ت	الفضائية	ا.سيحية	و�ن�Sنت	وا.واقع	الخاصة	بالبطريركية	باللغات	القاهرة	باللغة	العربية	و	القنوا

  �جنبية.
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١. 	 	التالية 	أيام 	العشرة 	البابا		–خ@ل yz{لكر	 ح
ّ
	لل�Sش 	ا.زكiن 	أسماء 	قائمة 	إع@ن 	مدة �ن»Cاء

	البطريرك 	تلك، 	,ى 	مزكى 	أى 	قيد 	صحة 	,ى 	يطعن 	أن 	الناخبiن 	جدول 	,ى 	مقيد 	لكل 	يجوز

 القائمة	.

	و	وموقعا	عليه	وأن	يرفق	به	ما	يؤيده	من	مستندات	 .٢
ً
مع	إقرار		–يجب	أن	يكون	الطعن	ً	مسببا

 من	الطاعن	بصحة	ما	ورد	بطعنه	وا.ستندات	ا.رفقة	به	من	بيانات	ومعلومات.

٣. 	
ً
	الطعن	من	الطاعن	شخصيا  	–يقدم

ً
	قانونا 	أو	ممن	يمثله ،	 	ث@ثية 	لجنة عضاء		–إ�ى

َ
	أ من

	العل 	اللجنة 		–يا 	البطريركى 	مقام 	القائم 	قرار	من 	bحد		–يصدر	بتشكيلها 	رئاس»Cا وتكون

 ويكون	مقر	هذه	اللجنة	با.قر	البابوى	.	–ا.طارنة	أو	Mساقفة	أعضاء	اللجنة	العليا	

	–الطعن	ومرفقاته	بموجب	محضر	إيداع	محرر	من	أصل	وصورة		–تتسلم	اللجنة	ا.شار	إل�Cا	 .٤

	يثبت	به	عدد	أوراق	الطعن	و 
ً
	–بيان	واف	عن	ا.ستندات	ا.رفقة	به	وإقرار	الطاعن	شخصيا

ويتم	التوقيع	ع�ى	محضر	�يداع	وصورته	من		–بصحة	ما	ورد	بطعنه	وا.ستندات	ا.رفقة	به	

	وتسلم	للطاعن	صورة	محضر	�يداع	ا.شار	إليه	.
ً
 رئيس	اللجنة	والطاعن	أو	من	يمثله	قانونا

	بحضور		–يتم	إيداع	الطعن	ومرفقاته	 .٥
ً
	يوجد		–الطاعن	أو	من	يمثله	قانونا ,ى	ا.ظروف	ما

	 	الظرف 	بإحكام	–بداخل 	 	غلقه 	يتم 	البطريركى	، 	مقام 	القائم 	إ�	بمعرفة 	فتحه و�	يجوز

 وبحضور	أعضاء	اللجنة	العليا	.

٦. 	 	ا.ادة 	من	هذه 	والرابعة 	الثالثة 	الفقرتiن 	أحكام 	من 	�ختيار		–استثناًء 	العليا تصدر	اللجنة

 
ً
ينظم	طريقة	تقديم	طعون	الناخبiن	ا.قيمiن	بصفة	أصلية	بإبيارشيات	كائنة	خارج		البابا	قرارا

وتسليمها	للجنة	ا.نصوص	عل�Cا	بالفقرة	الثالثة	من		–جمهورية	مصر	العربية	والتصديق	عل�Cا	

ويجوز	أن	يتضمن	هذا	القرار	جواز	أن	يتم	هذا	كله	بوسائل	�تصال	ال�[	تعتمدها	،	هذه	ا.ادة

 لOحكام	العامة.		اللجنة	وفقا

 

       	 	العليا 	أن	تصدر	اللجنة 		–ويجوز
ً
	ينظم	منح	ميعاد	مسافة

ً
	أيام		–قرارا 	العشرة يضاف	إ�ى

للناخبiن	ا.قيمiن	بإبيارشيات	خارج	القاهرة	أو	خارج		–ا.نصوص	عل�Cا	بالفقرة	Mو�ى	من	هذه	ا.ادة	

  جمهورية	مصر	.
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ح	خ@ل	عشرة	أيام	ع� .١
ّ
ى	Mك�S	من	تاريخ	ان»Cاء	ميعاد	تقديم	الطعون	,ى	أسماء	ا.زكiن	لل�Sش

ح	وما	،	للكر}yz	البطريركى
ّ
	بأحد	Mديرة	لفحص	أوراق	ا.زكiن	لل�Sش تجتمع	اللجنة	العليا

و�	يجوز	bى		–قدم	ضد	أى	م´Cم	من	طعون	.	وتكون	اجتماعات	اللجنة	ومداول»Cا	سرية	

بصورة	من	الطعون	ا.شار	إل�Cا	أو	ا.ستندات	ا.رفقة	أن	يحتفظ	لنفسه		–من	أعضا±Cا	

 CDا	أو	أى	مستند	آخر	يتصل	بتلك	الطعون	.

 

واتخاذ	جميع	ما	تراه	من	إجراءات	،	,ى	سبيل	القيام	بمهم»Cا	أوسُع	السلطات	- يكون	للجنة	 .٢

ح	لكر}yz	البابا	البطريرك	.ويكون	لها	بوجه		–للتعرف	ع�ى	مدى	أهلية	كل	من	ا.زكiن	
ّ
لل�Sش

 اص	القيام	بما	ي�ى	:خ

	وآرائه	  - أ 	Mرثوذكسية 	عقيدته 	نقاء 	ومدى 	شخصيته 	ع�ى 	للتعرف 	ا.زكiن 	من 	كل مقابلة

 وثقافته	وحالته	الصحية	الجسدية	والنفسية.

قبل	وبعد	دخوله		–الذين	عمل	معهم	أو	زاملهم		–مقابلة	رجال	�كلSiوس	والعلمانيiن	  - ب

 وأب	اع�Sافه	ورؤسائه	وزم@ئه	ومرؤوسيه	-الدير

ومنحهم	الفرصة	الكاملة	،	فيما	قدم	ضد	كل	م´Cم	من	طعون 	–مناقشة	ا.طعون	ضدهم	  - ت

	يرون	تقديمه	من		–للرد	ع�ى	تلك	الطعون	شفاهة	وكتابة	 	حق	تقديم	ما
ً
ومنحهم	أيضا

 .هم	مع	عدم	الكشف	عن	شخصية	الطاعنمستندات	وسماع	أقوال	من	يرون	سماع	أقوال

 

٣. 	 	تقدم 	ما 	يس	–بعد	ان»Cاء 	ما 	وع�ى	ضوء 	اللجنة 	وجدان	كل	عضو	من	أعضاء 	–تقر	,ى

	ا.رشحiن	 	بأسماء 	CÀائية 	قائمة 	وضع 	يس»Cدف 	اللجنة 	أعضاء 	بiن 	سرى 	اق�Sاع يجرى

ال@ئقiن	للكر}yz	البطريركى	من	بiن	من	وردت	أسماؤهم	,ى	قائمة	ا.زكiن	ا.شار	إل�Cا	ع�ى	

 أ�	يقل	عددهم	عن	خمسة	و�	يزيد	عن	سبعة	.

 

يدرج	,ى	القائمة	ال´Cائية	من	حصل	ع�ى		–ار	إليه	بالفقرة	السابقة	مع	مراعاة	العدد	ا.ش .٤

 أصوات	أغلبية	أعضاء	اللجنة	الحاضرين	.

 

 .يتم	إعادة	التصويت	بiن	Mسماء	ا.تساوية	–وعند	التساوى	 .٥
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٦. 	yz{للكر	 	ا.رشحiن 	bسماء 	ال´Cائية 	القائمة 	إع@ن 	يتضمن
ً
	قرارا 	العليا 	اللجنة تصدر

	–والذين	�	يقل	عددهم	عن	خمسة	و�	يزيد	عن	سبعة		–ون	CÀائياوقرارها	يك،	البطريركى

 مرتبة	أسماؤهم	بحسب	الحروف	الهجائية	.

  

  وينبËى	أن	يتضمن	هذا	القرار	:

  

 تحديد	تاريخ	بدء	تعريف	الشعب	با.رشحiن	وتنظيمه	مع	مراعاة	القوانiن	والتقاليد	الكنسية  - أ

 تحديد	تاريخ	إجراء	�نتخابات	.  - ب

 ء	القرعة	الهيكلية	.تحديد	تاريخ	إجرا  - ت

 تحديد	تاريخ	إتمام	الرسامة	والتجليس	.  - ث

 

	bحكام	ا.ادة	(	
ً
  )	من	هذه	ال@ئحة	.	٣٤ويتم	نشر	وإع@ن	البيان	ا.ذكور	وفقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

@@
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Ìى	ا.ختصة	بإعداد	جدول	الناخبiن	تشكل	اللجنة	العليا	لجنتiن	�و�ى	لجنة	قيد	الناخبiن	و   - أ

الذين	من	حقهم	�ش�Sاك	,ى	انتخاب	من	تجرى	بي´Cم	القرعة	الهيكلية		و	اللجنة	الثانية	لجنة	

طعون	الناخبiن	وÌى	ا.ختصة	بقبول	الطعون	,ى	أسماء	الناخبiن	وتؤلف		كلنا	اللجنتiن		من	

�ى	العام	أو	السكندري		أو	نواCDم		ث@ثة	من	ا.طارنة	أو	Mساقفة	واثنiن	من	أعضاء	ا.جلس	ا.

	أو	 	أوقاف	Mقباط	Mرثوذكس	الحاليiن 	هيئة 	مجلس	إدارة 	أو	أعضاء 	أو	السابقiن الحاليiن

	من	 	كل 	 	وتعمل
ً
	رسامة 	أو	Mساقفة 	ا.طارنة 	bقدم 	اللجنتiن 	كلنا 	رئاسة 	وتكون السابقiن.

  يفوضه.	اللجنتiن	تحت	إشراف	اللجنة	العليا	من	خ@ل	القائم	مقام	أو	من

  

 مهام	كل	من	اللجنتiن  - ب

  

 او�	:	تقوم	لجنة	قيد	الناخبiن	بما	ي�ى	:

 تلقى	طلبات	القيد	,ى	جدول	الناخبiن. .١

 فحص	طلبات	القيد	,ى	جدول	الناخبiن	للتحقق	من	توافر	شروط	ذلك	. .٢

	bحكام	ا.ادة	(		–تحرير	جدول	الناخبiن	 .٣
ً
 )	من	هذه	ال@ئحة	.	٣٤وإع@نه	وفقا

 وإب@غه	للجنة	العليا	�نتخاب	البابا	.		–ول	ال´Cائى	bسماء	الناخبiن	وإع@نه	تحرير	وإع@ن	الجد .٤

  

	 	ينظم	أعمالها
ً
	قرارا 	ويتضمن	هذا		–تصدر	اللجنة	ا.شار	إل�Cا بغSi	إخ@ل	بأحكام	هذه	ال@ئحة	.

  القرار	بوجه	خاص	ما	يأتى	:

  

 ها		.	تشكيل	لجان	فرعية	لقيد	الناخبiن	وتحديد	مجال	اختصاص	كل	م´Cا	ومقر  .١

 تحديد	مواعيد	وساعات	عمل	كل	لجنة	.	 .٢

 

  ثانيا	:	تقوم	لجنة	طعون	الناخبiن	بما	ي�ى	:

 النظر	,ى	تظلمات	من	لم	يتم	قيدهم	,ى	الجدول	ا.ذكور	والفصل	ف�Cا	. .١

 النظر	,ى	الطعون	ال�y	تقدم	,ى	أسماء	من	تم	قيدهم	,ى	الجدول	ا.ذكور	والفصل	ف�Cا .٢
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	 	ينظم	أعمالها
ً
	قرارا 	ويتضمن	هذا		–تصدر	اللجنة	ا.شار	إل�Cا بغSi	إخ@ل	بأحكام	هذه	ال@ئحة	.

  القرار	بوجه	خاص	ما	يأتى	:

تحديد	التاريخ	الذى	يتعiن	أن	تقوم	خ@له	كل	لجنة	بإب@غها	بما	قدم	لها	من	طلبات	وما	أرفق	 .١

 وما	رأت	استبعاده	.		–CDا	من	مستندات	وما	قررت	قبوله	

	بالبندين	ت	 .٢ 	التظلمات	والطعون	ا.شار	إل�Cا 	است@م 	تتو�ى y�	١شكيل	اللجان	ال من	البند		٢،

 وتنظيم	عملها	.	–(ب)	ثانيا	من	هذه	ا.ادة	

  

واللجان	الفرعية	التابعة	لها	أن	تستخدم	وسائل	�تصال	ال�[		–يجوز	للجنة		طعون	الناخبiن	

	 	,ى 	 	العامة 	ل@حكام 	وفقا 	العليا 	اللجنة 	من	تعتمدها 	يتعiن	أن	يرفق	CDا 	وما 	طلبات	القيد تلقى

من	البند	(ب)	ثانيا	من		٢،	١مستندات	وكذلك	,ى	تلقى	التظلمات	والطعون	ا.شار	إل�Cا	بالبندين	

	من	 	لها 	قدم 	بما 	اللجنة 	إب@غ 	تلك	الوسائل	,ى 	اللجان	أن	تستخدم 	لهذه 	يجوز 	.كما 	ا.ادة هذه

  بوله	وما	رأت	استبعاده	من	تلك	الطلبات.طلبات	وما	أرفق	CDا	من	مستندات	وما	قررت	ق
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يش�Sط	فيمن	يقيد	اسمه	,ى	جدول	الناخبiن	أن	تتوافر	فيه	الشروط	Îتية	با�ضافة	.ا	هو	

  )	:	١٥وارد	,ي	ا.ادة	(

  

١. 	
ً
	قبطيا	أرثوذكسيا

ً
 أن	يكون	مسيحيا

٢. 	 	الكهنة 	الشرط 	هذا 	من ]Ïويستث	 yz{درا	 	مؤهل 	ع�ى
ً
	حاص@ 	يكون 	والراهبات	أن والرهبان

 با�ديرة	ا.عتمدة	من	الكنيسة	.

 أ�	يكون	قد	سبق	الحكم	عليه	,ى	جناية	أو	جنحة	مخلة	بالشرف	مالم	يكن	قد	ُرّد	اليه	اعتباره. .٣

	البابا	 .٤ yz{كر	خلو	 	تاريخ 	,ى 	Mقل 	ع�ى 	عاما 	وعشرين 	العمر	خمسة 	من 	بلغ 	قد 	يكون أن

 البطريرك	.

 م	يتم	إلغاؤها.أ�	يكون	واقعا	تحت	أحكام	كنسية	ل .٥
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يتعiن	ع�ى	لجنة	جدول	الناخبiن	أن	تقيد	,ى	الجدول	ا.ذكور	أسماء	الفئات	التالية	من	تاريخ	

:		yz¼ا.رق	yz{الكر	خلو  

  

	ا.جمع	 .١ 	أعضاء 	وجميع 	وخارجها 	بمصر 	Mرثوذكسية 	القبطية 	الكنيسة 	وأساقفة مطارنة

 ا.قدس.	

	بالكنيسة	القبطية	Mرثوذكسية	مطارنة	وأساقفة	ومندوبى	الك .٢ 	تربطها y�نائس	Mرثوذكسية	ال

  اتفاقيات	تق�yz	باش�Sاكها	,ى	انتخابات	البابا	البطريرك.

كل	Îباء	كهنة	�ديرة	والكرازة	ا.رقسية	والذين	تمت	سيام»Cم	,ى	الكهنوت	قبل	نياحة	البابا	 .٣

 البطريرك	بمصر	والخارج	.

اهبات	كل	دير	من	Mديرة	القبطية	Mرثوذكسية	ا.ع�Sف	%	من		ر ١٠رئيسات	أديرة	الراهبات		و .٤

	bقدمية	
ً
CDا	من	ا.جمع	ا.قدس	بمصر	وخارجها	متضمنا	الوك@ء	و	Mمناء	ويتم	اختيارهم	وفقا

 السيامة	الرهبانية	و,ى	حالة	الرقم	الكسر	يزاد	إ�ى	أقرب	رقم	صحيح	

	الخد .٥ 	أسقفية 	مثل 	متخصصه 	عامة 	أسقفية 	كل 	خدام 	عشر	من yÏاث	وما	 	والشباب مات

 ونفس	العدد	لكل	من	Mساقفة	العامiن،	ايماثلهم

 أساتذة	�كلSiيكيات	وا.عاهد	ال@هوتية	Mرثوذكسية	ا.عتمدة	داخل	مصر	و	الخارجها	. .٦

يمثل	من	كل	إيبارشية	عدد	مساو	لعدد	�باء	الكهنه	غSi	الرهبان	ع�ي	M	يقل	عن	اثyÏ	عشر	 .٧

	عضو	يراÐي	,ي	اختيارهم	أ
ً
ن	يتضمن	التمثيل	أعضاء	مجالس	الكنائس	ا.نتخبة	(ويكون	عضوا

اختيارهم	با�ق�Sاع	السري	بiن	أعضاء	كل	مجلس)	و	أمناء	الخدمة	وكتاب	ا.ج@ت	ا.سيحية	

 والقنوات	الفضائية	ا.سيحية	والشباب	وا.رأة.

 مجلس	رابطة	ا.رتلiن	التابع	�يبارشية	البابا	البطريرك	. .٨

  ,ي	جميع	�يبارشيات	من	ا.كرسiن	قبل	نياحة	البابا.جميع	ا.كرسiن	الرسميiن	 .٩

	للمكرسات	 .١٠ 	 	العامة 	اللجنة 	و�سكندرية، 	القاهرة 	ومكرسات 	كل	، 	عن 	ا.كرسات وأمينة

 إيبارشية	.

	والسابقiن	 .١١ 	الحاليiن 	العام 	ا.�ى 	ا.جلس 	ونواب 	أعضاء 	الفرعية	، 	ا.لية 	ا.جالس وأعضاء

وأعضاء	مجلس	إدارة	هيئة	أوقاف	،	داخل	مصر	وخارجها،	,ى	كل	إيبارشية،	الحاليiن	والسابقiن

وبالنسبة	لÑيبارشيات	ال�[	ليس	CDا	مجلس	م�ي	فرÐي	،	Mقباط	Mرثوذكس	الحاليiن	والسابقiن

 يختار	Mب	Mسقف	خمسة	أراخنة	من	مجلس	�يبارشية	إن	وجد.

  الوزراء	و	ا.حافظiن	وأعضاء	ا.جالس	النيابية	الحاليiن	والسابقiن	. .١٢
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العاملiن	ا.دنيiن	بالدولة	والقطاع	العام	(	�	يقل	عن	وظيفة	وكيل	وزارة	)	وأعضاء	الهيئات		 .١٣

القضائية	(	رئيس	دائره	استئناف	ومايعادلها	)	والقوات	ا.سلحة	وهيئة	الشرطة	(	�	يقل	عن	

رتبة	لواء	)	والسلك	الديبلوما}z[	(	بدرجة	سفSi	)	وأساتذة	الجامعة	وذلك	للحاليiن	والسابقiن	

 من	كل	الفئات	الواردة	CDذا	البند.

رؤساء	تحرير	الصحف	ا.طبوعة	ا.صرح	CDا	من	الجهات	الرسمية	ا.ختصة	و	رؤساء	القنوات		 .١٤

 ا.سيحية	التلفزيونية	.	

	والسياحية		 .١٥ 	التجارية 	والغرف 	والسابقiن 	الحاليiن 	ا.هنية 	النقابات 	إدارة 	مجالس أعضاء

 CDم.واتحادات	الصناعات	ورؤساء	�حزاب	ونوا

  

  مع	مراعاة	:

  

	بقرار	من	 � 	رسميا 	مجالس	كنائس	مشكلة 	لها ]�	الكنائس	ال 	ا.ادة 	هذه 	بالكنائس	,ي يقصد

.]z¼ا.رق	]z{الكر	خلو	وقت	الكنسية	الرئاسة 

الوظائف	ا.دنية	ال�y	ذكرت	,ى	هذه	ا.ادة	يقصد	CDا	الحاليون	والسابقون	من	الذكور	و�ناث	 �

 داخل	مصر	وخارجها.	

 أسقف)	حق	اختيار	ممث�ي	إيبارشيا�Cم.	–ة	(مطران	للرئاسة	الكنسي �

 

  

I@áÓ‰@ñ…b½aQV@H@@
  

١. 	
ً
بعد	ان»Cاء	مواعيد	تلقى	طلبات	القيد	,ى	جدول	الناخبiن	تجتمع	لجنة	جدول	الناخبiن	فورا

 ف	للشروط	ا.قررة	,ى	هذا	الجدول.وتدرج	كل	اسم	مستو ،	لبحث	ما	قدم	إل�Cا	من	طلبات

 

	ع�ى	Mك�S	من	تاريخ	ان»Cاء	مواعيد		ويتعiن	ع�ى	اللجنة	�ن»Cاء	من �
ً
ذلك	خ@ل	خمسة	عشر	يوما

  تلقى	الطلبات	.

  

	.ا	هو	 .٢
ً
	وفقا

ً
بعد	�ن»Cاء	من	إعداد	جدول	الناخبiن	تقوم	اللجنة	بإع@نه	.دة	خمسة	عشر	يوما

 )	من	هذه	ال@ئحة	.	٣٤منصوص	عليه	با.ادة	(	
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	الناخبiن .١ 	جدول 	إع@ن 	مدة 	خ@ل 	جدول	، 	إع@ن 	مدة 	�ن»Cاء 	التالية 	أيام 	العشرة و.دة

أو	حصل	خطأ	,ى	،	يكون	لكل	من	لم	يتم	إدراج	اسمه	,ى	الجدول	ا.ذكور	بغSi	حق،	الناخبiن

	به 	البيانات	الخاصة 	الناخبiن، 	طعون 	 	ذلك	للجنة 	من 	يتظلم 	أن 	أو	، 	اسمه ويطالب	بقيد

قيد	اسمه	,ى	الجدول	ا.ذكور	أن	يطعن	بتصحيح	البيانات	الخاصة	به.	كما	يكون	لكل	من	تم	

	حذف	اسمه	من	ذلك	الجدول	.
َ
ية

ْ
 ,ى	قيد	َمْن	تم	قيُد	اسمه	,ى	ذلك	الجدول	بغSi	وجه	حٍق	ُبغ

  

	عليه .٢
ً
	وموقعا

ً
،	وأن	يرفق	به	ما	يؤيده	من	ا.ستندات،	ويجب	أن	يكون	التظلم	أو	الطعن	مسببا

 أو	طعنه	وصحة	ا.ستندات	ا.رفقة	به.	مع	إقراٍر	من	ا.تظلم	أو	الطاعن	بصحة	ما	ورد	بتظلمه	

 

٣. 	
ً
	ويسلمه	للجنة			–ُيقدم	التظلم	أو	الطعُن	من	ا.تظلم	أو	الطاعن	شخصيا

ً
أو	من	يمثله	قانونا

	 َسلمَّ
ُ
هذه	التظلمات	أو	الطعون	ومرفقا�Cا	بموجب	محضر	إيداع	يحرر		–طعون	الناخبiن	.	وت

	 	وصورة 	أصل 	التظلم	–من 	أوراق 	عدد 	ويثبت	به 	نأو	الطع، 	ا.ستندات	، 	عن 	واٍف وبيان

	من	 	به 	وا.ستندات	ا.رفقة 	أو	طعنه 	بتظلمه 	ورد 	ما 	بصحة
ً
	وإقرار	ا.تظلم	شخصيا ا.رفقة

ويتم	التوقيع	ع�ى	محضر	�يداع	وصورته	من	رئيس	اللجنة	ومن	ا.تظلم	أو	،	بيانات	ومعلومات

	
ً
	صورة	من	محضر	وتسلم	للمتظلم	أو	الطاعن	أو	من	يمثل	–الطاعن	أو	من	يمثله	قانونا

ً
ه	قانونا

 �يداع	ا.شار	إليه.

  

	,ى	ظرف	 .٤
ً
يتم	إيداع	التظلم	أو	الطعن	ومرفقاته	بحضور	ا.تظلم	أو	الطاعن	أو	من	يمثله	قانونا

 يتم	غلقه	بإحكام	و�	يجوز	فتحه	إ�	بمعرفة	رئيس	لجنة		طعون	الناخبiن	وبحضور	أعضا±Cا	.

 

	إ .٥ دمَّ
َ
	من	ويتعiن	ع�ى	اللجنة	أن	تفصل	فيما	ُيق

ً
َر	يوما

َ
	َعش

َ
ل�Cا	من	تظلمات	وطعون	خ@ل	خمسة

	بمثابة	قرار	برفض	التظلم	أو	الطعن 	ويعتST	فوات	هذه	ا.دة	بغSi	رٍد .	 ويجوز	،	تاريخ	تقديمها

لصاحب	الشأن	أن	يتظلم	من	القرار	الصريح	أو	الضمyÏ	برفض	تظلمه	أو	طعنه	للجنة	العليا	

	من	تاريخ	رفض	الطعن	صر 
ً
  احة	او	ضمنيا.	خ@ل	خمسة	عشر	يوما

  

	من	
ً
	عشر	يوما

َ
ويتعiن	عل�Cا	أن	تفصل	فيما	يقدم	إل�Cا	من	تظلمات	خ@ل	مدة	أقصاها	خمسة

	برفض	التظلم.
ً
  تاريخ	تقديم	التظلم	ويعتST	فوات	هذه	ا.دة	بغSi	رد	قرارا

	من	 	إل�Cا 	يقدم 	برفض	ما 	أو	الضمنية 	الصريحة 	العليا 	اللجنة 	قرارات 	,ى 	الطعن و�	يجوز

	و,ى	جميع	Mحوال	تظلمات	بأ تقوم	لجنة	جدول	الناخبiن	بتنفيذ		–ى	طريقة	من	طرق	الطعن	.
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حد	
َ
القرارات	ال�y	صدرت	,ى	شأن	التظلمات	والطعون	ا.شار	إل�Cا	.	ع�ى	أنه	إذا	تقرر	حذف	اسم	أ

	)M١٥راخنة	الذين	يمثلون	إحدى	ا.طرانيات	أو	�يبارشيات	أو	Mديرة	ا.شار	إل�Cا	,ى	ا.ادة	رقم	(

	بتعيiن	من	يحل	محله	وفقا	للشروط	السابقة.	
ً
  من	هذه	ال@ئحة	يقوم	من	اختاره	أص@
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	بذلك	يبiن	ف�Cا	اسم	الناخب	ولقبه	
ً
	لكل	من	تم	قيد	اسمه	,ى	جدول	�نتخاب	شهادة َسلمَّ

ُ
ت

رئيس	لجنة	ويوقع	ع�ى	هذه	الشهادة	،	وعمله	وسنه	وقت	القيد	ومحل	إقامته	ورقم	القيد	وتاريخه

  وتختم	بخاتم		اللجنة	العليا.،	جدول	الناخبiن

  

	الناخب 	قيد 	اختصاصها 	دائرة 	,ى 	تم y�	ال 	الفرعية 	اللجنة 	رئيس 	بالتسليم 	ويقوم ويوقع	،

	لهذا	الغرض	. َعدُّ
ُ
  الناخب	عند	تسلمه	الشهادة	كما	يوقع	من	قام	بتسليمها	إليه	ع�ى	حافظٍة	ت

  

َر	يوما.ويجب	أن	يتم	تسليم	هذه	الشهادات	قبل	
َ
	َعش

َ
  اليوم	ا.عiن	لعملية	�نتخاب	بخمسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

@@
 

@@
@@
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ؤلف	من	القائم	مقام	البابا	البطريرك	 .١
ُ
	�جراء	�نتخابات	ت

ً
	عامة

ً
ُل	اللجنة	العليا	لجنة ِ

ّ
ك
َ
ش
ُ
ت

 
ً
	رئيسا 	ا.ذكو ، 	اللجنة 	أعضاء 	من 	رةوستة 	والنصف	Îخر	من	، 	�كلSiوس 	من نصفهم

	بأعمال	 	أعضا±Cا 	أحد 	إ�ى 	الرئيس 	.ويعهد 	قانونيiن 	تتضمن 	 	أن 	مراعاة 	مع Mراخنة.

 السكرتارية.

٢.  
ً
	غاب	الرئيس	أو	منعه	عن	الحضور	مانع	ناب	عنه	أقدم	ا.طارنة	الحاضرين	رسامة ،	وإذا

 .وإذا	غاب	أحد	أعضاء	اللجنة	اختار	الرئيس	من	يحل	محله	

 ويكون	مقر	عمل	هذه	اللجنة	با.قر	البابوى	بالقاهرة	. .٣

 و	للجنة	أن	تستعiن	بقانونيiن	لÑشراف	ع�ى	عملية	�د�ء	با�صوات	و�نتخابات .٤

 

ويجوز	لرئيس	اللجنة	بناًء	ع�ي	رأي	اللجنة	العليا	أن	يطلب	من	وزارة	الداخلية	اتخاذ	�جراءات	

  Mمنية	ال@زمة.
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تشكيل	لجان	فرعية	�جراء	�نتخابات	خارج	أو	داخل	مصر	.وتؤلف		–ز	للجنة	العليا	يجو  .١

	اللجان	ا.شكله	من	أحد	ا.طارنة	أو	Mساقفة	أعضاء	اللجنة	أو	من	غSiهم ،	كل	من	هذه

	وستة	من	أعضا±Cا	أو	من	غSiهم	و	لها	أن	تستعiن	بقانونيiن	مساعدين	لÑشراف	ع�ى	
ً
رئيسا

	ل@ح 	وفقا 	�نتخابات 	أن			–تياج 	مراعاة 	مع 	Mراخنة 	من 	�كلSiوس	والبا×ى 	من نصفهم

  تتضمن	قانونيiن.	ويعهد	رئيس	اللجنة	الفرعية	إ�ى	أحد	أعضا±Cا	بأعمال	السكرتارية	.

	Mساقفة	 .٢ 	أو 	ا.طارنة 	أقدم 	عنه 	ناب 	مانع 	الحضور 	عن 	منعه 	أو 	الرئيس 	غاب وإذا

 
ً
	رسامة 	الحاضرين 	اخ، 	اللجنة 	أعضاء 	أحد 	غاب 	من	وإذا 	محله 	يحل 	من تار	الرئيس

 الناخبiن	,ى	البلد	الذى	تقوم	فيه	اللجنة	بأعمالها	.

٣. 	 ومقر	عملها	ولرئيس	كل	لجنة	فرعية	،	اختصاص	كل	لجنة	فرعية	–وتحدد	اللجنة	العليا

	ل@شراف	 	أن	يطلب	من	الجهة	Mمنية	ا.ختصة	إيفاد	مندوCDا 	ع�ي	رأي	اللجنة	العليا بناًء

 ل	اللجان	الفرعية	�شراف	اللجنة	العامة	�جراء	�نتخابات	.ع�ي	Mمن.	وتخضع	أعما
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تجتمع	اللجنة	العامة	�جراء	�نتخابات	,ى	ا.قر	البابوى	بالقاهرة	كما	تجتمع	اللجان	الفرعية	 .١

,ى	ا.قر	ا.حدد	لكل	م´Cا	,ى	اليوم	ا.عiن	�جراء	�نتخاب	وتستمر	عملية	�نتخاب	من	الساعة	

	إ�ى	الخامسة	مساًء	وإذا	وجد	,ى	جمعية	�نتخاب	,ى	الساعة	الخامسة	مساء	
ً
التاسعة	صباحا

عملها	ح�y	تنتyØ	من	تلقى	ناخبون	لم	يبدوا	آراءهم	تحرر	اللجنة	قائمة	بأسما±Cم	وتستمر	,ى	

 	.آرا±Cم

 

	مهما	كان	عدد	الناخبiن	الحاضرين	.
ً
  ويكون	�نتخاب	صحيحا

  

 :	ويش�Sط	فيمن	يد�ى	بصوته	 .٢

	بجدول	�نتخاب	.  - أ
ً
 أن	يكون	اسمه	مقيدا

 أن	يقدم	للجنة	ا.ختصة	شهادة	قيده	بجدول	�نتخاب	.  - ب

 أن	يقدم	للجنة	ما	يثبت	شخصيته	.  - ت

 يجوز	للناخب	أن	ينيب	عنه	ناخبا	آخر	,ى	�د�ء	بصوته	بموجب	توكيل	رسمy	.  - ث
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.قيدة	أسماؤهم	,ى	جدول	�نتخاب	وتختم	تعد	بطاقات	مرقمة	,ى	دفاتر	بقدر	عدد	الناخبiن	ا .١

 هذه	البطاقات	بخاتم	القائم	مقام	البابا	البطريرك.	

 

٢. 	 	لها 	التابعة 	الفرعية 	�نتخابات	واللجان 	�جراء 	العامة 	البطاقات	للجنة 	هذه كل		–وتسلم

  أو	رئيس	اللجنة	الفرعية	،	بموجب	كشوف	يوقع	عل�Cا	رئيس	اللجنة	العامة،	بحسب	اختصاصه

 

م	لكل	ناخب	عند	حضوره	إ�ى	جمعية	�نتخاب	,ى	اليوم	ا.عiن	لذلك	البطاقة	ال�y	تحمل	وتسل .٣

ويوقع	باست@مها	ع�ى	سجل	يعد	لذلك	وتوضع	بطاقات	ا.تغيبiن	،	اسمه	ورقم	قيده	بالجدول 

	لجنة	 	رئيس 	إ�ى 	ويسلم 	عددها 	عليه 	يكتب 	ظرف 	,ى 	ا.قيدين 	الناخبiن 	من 	الحضور عن

  العدد	وختم	الظرف	بخاتم	اللجنة	.�نتخاب	ليقوم	بمراجعة	
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	�نتخاب .١ 	لجنة 	الناخب	أمام 	عند	حضور 	�نتخابية	، 	شهادته 	سكرتSiها 	إ�ى 	يسلم 	أن عليه

وع�ى	السكرتSi	أن	يقوم	بطى	البطاقة	ووضعها	,ى	صندوق	يعد	،	ا.شار	إل�Cا	,ى	ا.ادة	السابقة

 ثم	يسلم	الناخب	ورقة	انتخاب	.،	لذلك

 

تعد	هذه	الورقة	بحيث	تشمل	أسماء	ا.رشحiن	الواردة	بالقائمة	ال´Cائية	ا.شار	إل�Cا	,ى	ا.ادة	و  .٢

 السادسة	.

  

بأن	ينت®ى	الناخب	خلف	ساتر	ويقوم	بإختيار	أسماء	ا.رشحiن	الذين	يرغب	,ى	،	ويكون	إبداء	الرأى

  إختيارهم	بحيث	�	تزيد	Mسماء	ا.ختارة	ع�ى	ث@ثة	أسماء	.

  

	ل .٣ 	�نتخابو�	يجوز 	ورقه 	ع�ى 	يكتب	أسمه 	لناخب	أن 	أو	إشارة	، 	ع@مة 	أية 	عل�Cا أو	يضع

عتST	صوته	باط@	.،	أو	تدل	عل�Cا،	تمÅiها
ُ
 وإ�	ا
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	�نتخاب .١ 	عملية 	إتمام 	بعد 	الناخبiن	، 	عدد 	بإحصاء 	�نتخابات 	�جراء 	العامة 	اللجنة تقوم

	ا.تغيبiن 	البطاقات، 	صندوق 	تفتح 	ثم 	عدد	وص، 	أن 	من 	للتحقق 	�نتخاب 	أوراق ندوق

	يطابق	الناخبiن	ا.قيدين	,ى	جدول	�نتخاب	 	إليه	عدد	الناخبiن	ا.تغيبiن	
ً
البطاقات	مضافا

	الناخبiن	 	عدد 	يطابق 	 	ا.تغيبiن 	الناخبiن 	عدد 	إليه
ً
	مضافا 	�نتخاب 	أوراق 	عدد 	أن ومن

 ا.قيدين	,ى	جدول	�نتخاب	.

	السكرتSi	بإ .٢ 	يقوم 	أن 	Îراءوبعد 	بفرز 	اللجنة 	ا.حضر	تقوم 	ثبات	ذلك	,ى 	جميع	، 	,ى وتفصل

 ا.سائل	ا.تعلقة	بعملية	�نتخاب	و,ى	صحة	إبداء	كل	ناخب	رأيه	أو	بط@نه	.

وتصدر	قرارا�Cا	باbغلبية	ا.طلقة	و,ى	حالة	تساوى	Mصوات	يرجح	،	تكون	مداو�ت	اللجنة	سرية .٣

 رأى	الجانب	الذى	فيه	الرئيس	.

يحرر	سكرتSi	،	اللجنة	العامة	�جراء	�نتخابات	وكل	من	اللجان	الفرعية	من	أعمالها	بعد	ان»Cاء .٤

	بأعمالها	من	نسختiن	يوقع	من	الرئيس	وMعضاء	ومندوب	وزارة	الداخلية	اذا	
ً
اللجنة	محضرا

كان	قد	تم	طلب	حضور	الداخلية	ومندوب	السفارة	,ى	حالة	حضوره	ويتم	إيداع	هذا	التقرير	,ى	

	إ�ى	ظرف	مغلق	مخ
ً
توم	عليه	بخاتم	رئيس	اللجنة	العامة	أو	رئيس	اللجنة	الفرعية	ويبقى	سريا

 أن	تنتyØ	اللجنة	العامة	من	أعمالها	.
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وجميع	أوراق	العملية	�نتخابية	إ�ى		–تقوم	كل	لجنة	فرعية	بإرسال	الظرف	ا.تضمن	تقريرها	 .٥

 ة	�غ@ق.	اللجنة	العامة	�جراء	�نتخابات	بعد	وضعها	,ى	ظروف	مختومة	ومحكم

 

	وصور	جميع	 	أن	ترخص	للجان	الفرعية	بإرسال	تقاريرها 	للجنة	العليا 	تقدم	يجوز 	مما واستثناًء

أوراق	العملية	�نتخابية	إ�ى	اللجنة	العامة	�جراء	�نتخابات	بوسائل	�تصال	الحديثة	ا.ؤمّنة	ع�ى	أن	

وجميع	أوراق	العملية	�نتخابية		ترسل	إل�Cا	بعد	ذلك	مع	مندوب	خاص	الظروف	ال�y	تتضمن	تقاريرها

  ال�y	أجر�Cا	للرجوع	إل�Cا	عند	�قتضاء.

  

	الفرعية .١ 	اللجان 	تقارير	جميع 	وصول 	بعد 	بحضور	، 	�نتخابات 	�جراء 	العامة 	اللجنة تقوم

بفض	ظروف	كل	من	اللجان	الفرعية	أو	�ط@ع	ع�ى	التقارير		–القائم	مقام	البابا	البطريرك	

	بوسائل	 	م´Cا 	أوراق	الواردة 	وصور 	العامة	 	لOحكام 	وفقا 	العليا 	اللجنة 	 	أقر�Cا ]��تصال	ال

ويعيد	مراجعة	جميع	أوراق	العملية	،	العملية	�نتخابية	ال�y	أجر�Cا	وأرسل»Cا	إ�ى	اللجنة	العامة

لب	حضور	الداخلية.		–�نتخابية	
ُ
 بحضور	مندوب	من	وزارة	الداخلية	إذا	كان	قد	ط

	محضر  .٢ 	سكرتSi	اللجنة 	أوراق	يحرر 	لجميع 	مراجعة 	من 	اللجنة 	أجرته 	بما 	نسخ 	ث@ث 	من
ً
ا

وأسماء	الث@ثة	،	ويحدد	عدد	Mصوات	ال�y	حازها	كل	مرشح،	العملية	�نتخابية	ومستندا�Cا

 الذين	حازوا	ع�ى	أع�ى	Mصوات	حسب	ترتيب	حصولهم	عل�Cا	.

	ا.ح .٣ 	اللجنة	العامة	�جراء	�نتخابات	ع�ى	هذا 	يوقع	مندوب	ويوقع	الرئيس	وأعضاء ضر	كما

 الداخلية	ع�ي	أنه	حضر	وأشرف	ع�ي	Mمن	وتمت	�نتخابات	,ي	س@م.

 

وتحفظ	النسخة	الثالثة	مع	،	وتسلم	صورة	من	ا.حضر	لرئاسة	الجمهورية	وصورة	لوزارة	الداخلية

	با.قر	البابوى  	ومستندا�Cا 	�نتخابية 	العملية 	أوراق 	جميع 	بخاتم		، 	وختمها 	ظروف 	,ى 	وضعها بعد

  للجنة	العليا	.ا

  

	,ى	 .٤ 	الهيكلية 	القرعة 	بي´Cم 	سِيَجرى 	الذين 	الث@ثة 	أسماء 	البطريرك 	البابا 	مقام 	القائم يعلن

	للقواعد	والتقاليد	الكنسية	,ي	قداس	يقيمه	ا.جمع	،	ا.يعاد	ا.قرر	لذلك
ً
ثم	تتم	القرعة	وفقا

 ا.قدس	برئاسة	القائم	مقام	البابا	البطريركي	أو	من	ينيبه.
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ويعمل	بذلك	محضرا	ُيحرر	من	،	يعلن	القائم	مقام	البابا	البطريرك	اسم	من	اختارته	القرعة

نسختiن	ويوقع	عليه	الحاضرون	من	أعضاء	ا.جمع	ا.قدس	واللجنة	العليا	ورئيس	اللجنة	العامة	

  وم	التا�ى	.�جراء	�نتخابات	وترسل	نسخة	منه	ا�ي	رئاسة	الجمهورية	ولوزارة	الداخلية	,ى	الي

  

ويصدر	قرار	من	رئيس	الجمهورية	باعتماد	اختيار	البطريرك	ويقوم	القائم	مقام	البابا	البطريرك	

	لتقاليد	الكنيسة	.
ً
  ومطارنة	وأساقفة	الكنيسة	برسامته	وتجليسه	,ى	اليوم	ا.حدد	لذلك	وفقا
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إطال»Cا	أو		–جميع	ا.واعيد	ا.نصوص	عل�Cا	CDذه	ال@ئحة	مواعيد	تنظيمية	يجوز	للجنة	العليا	

  إذا	ما	اقتضت	ا.صلحة	العامة	أو	الضرورة	.	–تقصSiها	
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  إذا	ثار	خ@ف	حول	تفسSi	أحكام	هذه	ال@ئحة	يتم	حسمه	بقرار	يصدره	ا.جمع	ا.قدس
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ختص	ا.جمع	ا.قدس	وحده	بمراجعة		وتنقيح	أو	تعديل	هذه	ال@ئحة	لضمان	مواكبة	أحكامها	ي .١

	yÛثل	 	ا.قدس	بموافقة 	قرار	من	ا.جمع 	ع�ى 	بناء 	وا.حلية لتطورات	العصر	والظروف	العا.ية

 Mعضاء	ع�ى	�قل	.

  

	مما	تقدم	 .٢
ً
 خلو	الكر}yz	البابوى		@ئحة	أثناء�	يجوز	النظر	,ى	تعديل	أو	تنقيح	هذه	ال	–استثناءا
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	والتقاليد	 	واللوائح 	القوانiن 	أحكام 	شأنه 	,ى 	تسرى 	ال@ئحة 	هذه 	,ى 	ينص	عليه 	لم 	ما كل

  الكنسية	.
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يعلن	القائم	مقام	مواعيد	للصوم	وإقامة	الصلوات	الخاصة	,ي	كل	أنحاء	الكرازه	خ@ل	ف�Sة	

  من	مراحل	اختيار	البابا.		خلّو	الكر}z[	وقبل	كل	مرحلة	هامة
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	البابا	 	رسامة 	بعد 	سنتiن 	.دة 	آمن 	مكان 	,ي 	والشكاوي 	الطعون 	بمستندات 	�حتفاظ	 يتم

حد	�ط@ع	عل�Cا	بعد	ان»Cاء	ف�Sة	االنظر	,ي	
َ
b	و�يجوز	تعدم	ثم	مقام	القائم	مسئولية	تحت	الجديد

  الطعون	بما	ف�Cم	أعضاء	اللجنة	العليا	.

  

ويتم	تشكيل	لجنة	من	أعضاء	اللجنة	العليا	برئاسة	القائم	مقام	السابق	�عدام	كل	ا.ستندات	

بعد	مرور	ا.دة	و,ي	حالة	نياحتة	أو	عدم	قدرته	ع�ي	ذلك	يتو�ي	رئاسة	اللجنة	من	Mساقفه	أقدم	

	.
ً
  أعضاء	اللجنة	العليا	السابقة	رسامة
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	تع 	فور
ً
	قرارا 	العليا 	اللجنة وراق	تصدر

َ
M	 	تقديم 	وطرق 	�تصال 	وسائل 	لتحديد يي´Cا

وا.ستندات	والبيانات	وال�Åكيات	والطعون	والتظلمات	وغSiها	وطرق	التصويت	ال�[	تعتمدها	للعمل	

	ويجوز	أن	يتضمن	ذلك	أي	طرق	سائدة	خ@ل	الف�Sة	بشرط	أن	يتوافر	ف�Cا	 CDا	خ@ل	ف�Sة	عملها

  ماي�ي:

  

� .
ً
  أن	تكون	آمنة

  رية	ا.وضوع.أن	تحافظ	ع�ي	س �

	أو	 � 	أو	الطعون 	أو	البيانات 	�وراق 	مقدم 	شخصية 	من 	التحقق 	ع�ي 	قدرة 	هناك 	تكون أن

 التظلمات	أوغSiها.	

 أن	تكون	معتدا	CDا	قانونا	,ي	مصر.	 �

  أن	تكون	قابلة	للحفظ	واس�Sجاع	محتواها	كما	ارسل.	 �
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ى	السكندرى	دون	انتخاب	مجلس	جديد	,ي	حالة	ان»Cاء	مدة	ا.جلس	ا.�ي	العام	أو	ا.جلس	ا.�

	قبل 	السكندرى	السابق	ا.ن»Cية	، 	العام	أو	ا.جلس	ا.�ى 	ا.جلس	ا.�ي 	يتو�ي 	 ]z{الكر	خلّو	وقت	أو

  مدته	بذات	تشكيله	جميع	مهام	ا.جلس	ا.�ي	ا.شار	إل�Cا	,ي	هذه	ال@ئحة.
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وMسقفيات	وMديرة	,ي	سائر	أنحاء	الكرازة		يتعiن	ع�ي	اللجنة	العليا	أن	تعلن	بمقار	ا.طرانيات

  وبا.قر	البابوى	و.دة	أسبوعiن	ع�ى	Mقل	ما	ي�ي:	

  موعد	فتح	باب	تلقي	طلبات	القيد	,ي	جدول	الناخبiن �

  )	ومواعيد	تلقي	الطعون ١٦كشوف	الناخبiن	وفقا	للمادة	( �

  )٩مادة	(القائمة	ا.بدئية	bسماء	Îباء	ا.زكiن	ومواعيد	تلقي	الطعون	وفقا	لل �

  )	٦القائمة	ال´Cائية	bسماء	ا.رشحiن	للكر}z[	البابوي	وفقا	للمادة	(	 �

  مواعيد	�نتخابات	وأماكن	اللجان	�نتخابية	 �

  

,ى	ث@ث	جرائد	يومية	مطبوعة	واسعة	�نتشار	تصدر		–كما	يتعiن	ع�ي	اللجنة	العليا	أن	تعلن		

  عن	عرض	ما	سبق.	-بمصر	باللغة	العربية	

  

ى	اللجنة	العليا	أن	تنشر	وتعلن	قرارا�Cا	بجميع	وسائل	النشر	و�ع@ن	,ى	جميع	كما	يتعiن	ع�

با�ضافة	إ�ى	النشر	بالوسائل		�ليك�Sونية	وبا.حطات	التليفزيونية	الفضائية	وا.وقع	،	أنحاء	الكرازة

  Mلك�Sوني	الخاص	باللجنة	العليا	باللغتiن	بالعربية	و�نجلÅiيه.
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ر	إجراء	�نتخابات	ع�ي	خمسة	مرشحiن	ع�ي	Mقل	bي	سبب	مثل	وفاة	أحد	ا.رشحiن	إذا	تعذ

	بiن	 	�نتخاب 	يتم
َ
	عشرة 	الثانية 	ا.ادة 	bحكام 	وفقا 	ا.رشحiن 	لقائمة 	العليا 	اللجنة 	إع@ن بعد

  الباقiن	وتجرى	القرعة	الهيكلية	بiن	الث@ثة	الحائزين	ع�ي	أع�ي	Mصوات.

  

iا.رشح	 	عدد 	وصل	 	لقائمة	ا.رشحiن	وقبل	إجراء	وإذا 	العليا 	بعد	إع@ن	اللجنة 	ث@ثة ن	إ�ى

جرى	�نتخابات	فيما	بي´Cم	وتجرى	القرعة	بiن	�ثنiن	الحائَزْيِن	
ُ
�نتخابات	bي	سبب	مثل	الوفاة		ت

  ع�ي	أع�ي	Mصوات.
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	من	تاريخ	نشرها	بعد	اعتمادها	رسَمي
ً
  ا	.يعمل	CDذه	ال@ئحة	اعتبارا

 




