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قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب
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خليفة القديس مارمرقس الرسول ٕالانجيى
رئيس أساقفة الكرازة املرقسية ,ى مصر والخارج

١

@@HQI@áÓ‰ ñ…b½a
يعمل CDذﻩ الالئحة ,ي شأن اختيار القيادة الدينية والروحية العليا للكنيسة القبطية
ٔالارثوذكسية ,ي مصر والخارج وتعت STمن الشئون الدينية لألقباط ٔالارثوذوكس .
@@HRI@áÓ‰@ñ…b½a
بابا ٕالاسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية لألقباط ٔالارثوذكس هو أسقف ٕالاسكندرية
والقاهرة ،وبوصفه أسقف املدينة العظم] ٕالاسكندرية ،هو رئيس ألساقفة الكرازة املرقسية حسب
قوانiن مجمع نيقية املسكوني املقدس ،وتتم سيامته بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنة
ُ
وأساقفة الكنيسة ،بعد أن تختارﻩ العناية ٕالالهية ,ى قرعة هيكلية علنية ،تتم ,ى مصر وتجرى بiن
ثالثة ينتخCtم ٕالاكلSiوس و ممثلو شعب الكرازة .ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختيارﻩ،
ً
ويتم ذلك وفقا ألحكام املواد التالية بغ Siإخالل بالقوانiن واللوائح والقواعد والتقاليد الكنسية.

@
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ï×ŠíŠİjÛa@ðìibjÛa@óŠØÛa@ìÜ)@åÇ@æýÇ⁄a@Z@Þëþa@lbjÛa
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إذا خال كر{ yzبابا ٕالاسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية بنياحة شاغله ،أو ألى سبب آخر
ً
ً
وفقا لقوانiن الكنيسة وتقاليدها .تقوم لجنة مشكلة من أقدم اثنiن من املطارنة أو ٔالاساقفة سيامة،
وسكرت Siاملجمع املقدس خالل أربع وعشرين ساعة باإلعالن عن توقيت النياحة وخلو الكر{ ،yzوتتخذ
ٕالاجراءات والتداب Siال  yيقتضCا الحال ،ولتصريف العاجل من ٔالامور إى أن يتم اختيار قائم مقام
البابا البطريرك.

وإذا أعتذر أى من املطارنة أو ٔالاساقفة املشار إلCم عن الاشSاك ,ى هذﻩ اللجنة يحل محله من
يليه ,ى أقدمية السيامة  .واذا أعتذر سكرت Siاملجمع املقدس يحل محله السكرت Siاملساعد.
@@HTI@áÓ‰@ñ…b½a
 .١يعقد املجمع املقدس ،واملجلس املى العام ،واملجلس املي السكندري ،ومجلس إدارة هيئة
ً
ً
أوقاف ٔالاقباط ٔالارثوذكس اجتماعا مشSكا خالل سبعة أيام عى ٔالاك Sمن تاريخ خلو الكر{yz
الختيار قائم مقام البابا البطريرك .
 .٢ويتم الاجتماع ً
بناء عى دعوة اللجنة املنصوص علCا باملادة السابقة وتصدر الدعوة لالجتماع
مع إعالن نياحة البابا وخلو الكر{ ]zبتوقيع سكرت Siاملجمع املقدس ،فإذا لم تقم اللجنة بذلك
ألي سبب من ٔالاسباب خالل املدة املشار الCا باملادة السابقه يكتفى ,ى توجيه الدعوة بتوقيع
سكرت Siاملجمع املقدس ،فإذا لم يقم بذلك ألي سبب ُيناط بالسكرت Siاملساعد توجيه الدعوة

٣

وذلك خالل اثنتiن وسبعiن ساعة من إعالن نياحة البابا وخلو الكر{ .]zفإذا لم يقم بذلك يتم
َ
الاجتماع ,ى العاشرة من صباح اليوم ٔالاخ Siللسبعة أيام املشار إلCا – بغ Siدعوة من أحد.

 .٣ويتم الاجتماع بقاعة املجمع املقدس باملقر البابوى بالقاهرة و إذا تعذر ذلك يكون باملقر
البابوى بدير الانبا بيشوى ويكون برئاسة ٔالاقدم رسامة ،املطارنة أو ٔالاساقفة الحاضرين
ً
شخصيا .

ً
 .٤ال يكون الاجتماع صحيحا إال إذا حضرﻩ باألصالة ثلثا أعضاء املجمع املقدس محسوبا من
عدد ٔالاساقفة الذين تقع مقار إيبارشياCم أو مقارهم الرسمية بمصر  -وغالبية أعضاء
املجلس املى العام واملجلس املي السكندري وغالبية أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف
ٔالاقباط ٔالارثوذكس  .ويجوز لكل عضو من أعضاء املجمع املقدس – أن ينيب غSiﻩ – من
أعضاء املجمع ,ى الحضور نيابة عنه و,ى إبداء الرأي ،كما يجوز لكل عضو من أعضاء
املجلس املى العام واملجلس املي السكندري وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف ٔالاقباط
ٔالارثوذكس أن ينيب – أحد زمالئه ,ى الحضور نيابة عنه و,ى إبداء الرأى ،ويجب أن تكون
هذﻩ ٕالانابة بموجب خطاب مكتوب وموقع عليه – أو بمقت yzأي وسيلة تواصل يقرها
املجمع املقدس بشرط أن تكون آمنة ومضمونة.

لبدء
 .٥إذا لم يكتمل النصاب املشار إليه بالفقرة السابقة – خالل ساعة من التاريخ املحدد ِ
ً ً
الاجتماع – يتم تأجيل الاجتماع ملدة أربع وعشرين ساعة و يكون الاجتماع صحيحا أيا كان
عدد الحاضرين طاملا تجاوز عدد أعضاء املجمع املقدس الحاضرين باألصالة ،عن العدد الذي
يمثل نصف اعضاء املجمع املقدس ,ي مصر ) أك Sمن خمسiن ,ي املائة ( .
٤

ً
 .٦يتوى سكرت Siاملجمع املقدس تنظيم الاجتماع وإحصاء عدد الحاضرين شخصيا – وعدد
الحاضرين بمقت yzخطابات إنابة – وذلك للتحقق من قانونية الاجتماع  .كما يتوى ٕالاشراف
عى تسجيل محضر الاجتماع  .و,ى حالة غياب سكرت Siاملجمع املقدس – يحل محله ,ى القيام
بذلك كله سكرت Siاملجمع املقدس املساعد ،فإن تغيب – ينتدب رئيس الاجتماع – من يحل
محل سكرت Siاملجمع املقدس ,ى القيام بما تقدم .

 .٧تكون مداوالت الاجتماع سرية ويتم أخذ الرأى باقSاع سرى.

ً
 .٨ويتم اختيار القائم مقام البابوى بثالثة ارباع أصوات الحاضرين شخصيا أو باإلنابة ويتوى
رئيس الاجتماع – أو من ينتدبه – إعالن اسمه وإبالغه إليبارشيات الكرازة ورئاسة الجمهورية
إلصدار قرار من رئيس الجمهورية – باعتماد اختيارﻩ .

 .٩يعت STاملجمع املقدس ,ى حالة انعقاد دائم للنظر فيما يرى القائم مقام البابوى واستطالع
الرأى ,ي إصدار القرارات واتخاذ ٕالاجراءات ال  yيتطلCtا تطبيق أحكام هذﻩ الالئحة –
ومتابع«Cا ويستمر هذا إى أن يتم اختيار وسيامة البابا الجديد .وللقائم مقام الحق ,ى دعوة
املجمع املقدس ،واملجلس املى العام ،واملجلس املي السكندري ،ومجلس إدارة هيئة أوقاف
ٔالاقباط ٔالارثوذكس ،الستطالع الراي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذﻩ الالئحة .

٥

@@@HUI@áÓ‰@ñ…b½a
يتوى القائم مقام البابا البطريرك جميع اختصاصات البابا البطريرك املقررة بمقت yzأحكام
ً
القوانiن واللوائح العامة والئحة املجمع املقدس ووفقا للقواعد والتقاليد الكنسية إى حiن سيامة بابا
جديد.
وال يجوز إنشاء إيبارشيات جديدة أو تقسيم إيبارشيات قائمة أو سيامة أساقفة ّ
عامiن أو رسامة أباء
أساقفة إال إذا استمر خلو الكر{ ]zأك Sمن ثالث سنوات وبموافقة ثمانiن باملائة من أعضاء املجمع
عي املبدأ ،وعي املرشح للسيامة ،وذلك ,ي حالة نياحة مطران أو أسقف ّ
أى إيبارشية ،و بما ال يزيد
عي خمسة باملائة من أعضاء املجمع وقت ّ
خلو الكر{]z

وإذا تن®ى قائم مقام البابا البطريرك عن منصبه أو تنيح أو تعذر عليه الاستمرار ,ى منصبه ألى
سبب من ٔالاسباب يتم اختيار من يخلفه باإلجراءات املنصوص علCا باملادة السابقة  .وال يجوز لقائم
مقام البابا البطريرك أن يSشح لشغل كر{ yzالبابا البطريرك بعد قبوله منصب القائم مقام ،وبدئه
,ي ممارسة اختصاصاته ح ] اذا تن®ي بعد ذلك .

٦
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ً
ً
ُ .١يصدر قائم مقام البابا البطريرك خالل خمسة عشر يوما عى ٔالاك Sمن تاريخ اختيارﻩ قرارا
بتشكيل لجنة لتنظيم كل ما يتعلق باختيار البابا الجديد وتسم yهذﻩ اللجنة ) اللجنة العليا
الختيار البابا ( ويشار إلCا ,ى املواد التالية باسم اللجنة العليا .

 .٢تشكل اللجنة املشار إلCا عى النحو التاى :
ً
أ -قائم مقام البابا البطريرك  -رئيسا
ب -عشرة باملائه من أعضاء املجمع املقدس ً من املطارنة أو ٔالاساقفة ويختارهم املجمع املقدس ,ى
ً
ً
جلسة خاصة به ،باقSاع سرى ،بمراعاة االتمثيل املناسب فئويا ،وجغرافيا .
ت -عدد مقابل من ٔالاراخنة من أعضاء و نواب املجلس املى العام الحاليiن أو السابقiن ،وأعضاء
ونواب املجلس املي السكندري الحاليiن أو السابقiن ،وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف
ٔالاقباط ٔالارثوذكس الحاليiن أو السابقiن مجتمعiن ،ويتوى املجلس املى العام واملجلس املي
السكندري وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف ٔالاقباط ٔالارثوذكس – ,ى اجتماع مشSك اختيار
ً
ممثليه عى أن يكونوا جميعا من ٔالاراخنة.

 .١تتم اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها ،فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع ،ناب عنه ,ى
توجيه الدعوة ،و,ى رئاسة الاجتماعٔ ،الاقدم رسامة من املطارنة أو ٔالاساقفة أعضاء اللجنة .

٧

 .٢ال تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إال إذا حضرها ثلثا أعضاC±ا من املطارنة أو ٔالاساقفة،
وثلثا أعضاC±ا ٔالاراخنة ،فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع ملدة أربع وعشرين ساعة
ً ً
عى ٔالاقل ويكون الاجتماع الجديد صحيحا أيا كان عدد الحاضرين .

 .٣تكون جميع مداوالت اللجنة سرية وتصدر قراراCا بأغلبية عدد الحاضرين  .وتسجل ,ى سجل
خاص CDا كتابيا وإلكSونيا.
@@@HWI@áÓ‰@ñ…b½a
يكون للجنة العليا سلطة تشكيل اللجان وإصدار القرارات والقواعد التنظيمية وإصدار
ُ
القرارات الالزمة لتنظيم إجراء الانتخابات الختيار من تجرى بي´Cم القرعة الهيكلية ،ولها أن
تستعiن ,ى تأدية أعمالها بأى شخص ،أو أية جهة إداريه مختصه ,ى مصر والخارج وتكون جميع
ً
قرارات هذﻩ اللجنة نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها وال تخضع لتصديق أو مراجعة أى جهة.
ويكون عى اللجنة العليا أن تقوم بإعالم أعضاء املجمع املقدس واملجلس املي العام واملجلس
املي السكندري وهيئة أوقاف ٔالاقباط ٔالارثوذكس ،بخطوات س Siخطوات الانتخابات بصورة
دورية, ،ي اجتماعات مشSكة بiن املجمع املقدس ،واملجلس املي العام ،واملجلس املي السكندري،
وهيئة أوقاف ٔالاقباط ٔالارثوذكس.
وتقوم بوجه خاص بما يى :
 .١تشكيل لجان من غ SiأعضاC±ا مؤلفة من أعضاء املجمع املقدس ،ؤالاراخنة ،لزيارة ٔالاديرة
والستشارة ٔالاساقفة ،والكهنة ،ؤالاراخنة ,ي ٕالايبارشيات بالداخل والخارج ،للبحث عمن
ّ
يصلحون للSشح لكر{ yzالبابا البطريرك ومتابعة تزكي«Cم.

٨

 .٢تحديد تاريخ إجراء الانتخابات ،وميعاد إجراء القرعة الهيكلية وميعاد إجراء السيامة أو
التجليس ،وال يجوز أن يتجاوز هذا التاريخ تسعة أشهر من تاريخ ّ
خلو كر{ yzالبابا
البطريرك  .إال ,ى حالة وجود سبب يقت ]zذلك ً
بناء عي طلب اللجنة العليا يقرﻩ املجمع
املقدس ,ى جلسة خاصة حسب الئحته وذلك ملدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد ملدد مماثلة
بحد أق· ]zثالث مرات.
 .٣تنظيم القيد ,ى جداول الانتخابات وتحديد ميعاد بدء القيد فيه واملدة ال  yيتم خاللها
ذلك وإجراءات هذا القيد ووضع النموذج الذى يستخدم ,ى تقديم وتحديد ما يتعiن أن
يرفق به من مستندات ،والتعليمات املتعلقة CDذا القيد وتنظيم تقديم الطعون ,ى أسماء
ُ
من قيدت أسماؤهم ,ى الجداول املشار إلCا .
ّ
 .٤تحديد مدة تلقى طلبات الSشح للكر{ yzالبابوى ،وتاريخ فتح باب تلقى هذﻩ الطلبات،
وتشكيل اللجنة ،أو اللجان ،ال  yيتعiن أن تسلم إلCا .
 .٥وضع النموذج الذى يتعiن استخدامه ,ى تقديم الطلبات املذكورة وتحديد ما يتعiن أن
تتضمنه هذﻩ الطلبات من بيانات ،وما يتعiن أن يرفق CDا من تزكيات ومستندات أخرى،
وتحديد الجهة ال  yتصرف م´Cا هذﻩ النماذج .
ّ
 .٦إعداد قائمة مبدئية بأسماء املزكiن للSشح بعد النظر فيما قدم من تزكيات ورفض ما ال
يتوافر فيه الشروط املقررة .
 .٧تحديد تاريخ بدء تقديم تظلمات من رفضت طلباCم وتقديم الطعون ,ى أسماء من قبلت
طلباCم .
 .٨إعالن القائمة ال´Cائية ألسماء املرشحiن للكر{ yzالبابوى .
 .٩تنظيم تعريف الشعب باملرشحiن بما يكفل املساواة وتكافؤ الفرص بي´Cم .
ويتعiن عى اللجنة أن تنشر وتعلن قراراCا املتعلقة وفقا ألحكام املادة )  ( ٣٤من هذﻩ الالئحة.
٩
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يشSط فيمن يرشح للكر{ yzالبطريركى :
ً
ً
ً
 .١أن يكون مصريا قبطيا أرثوذكسيا من أبوين قبطيiن أرثوذكسيiن وأن يكون كامل ٔالاهلية
املدنية
 .٢أن يكون من طغمة الرهبان املتبتلiن الذين لم يسبق لهم الزواج سواء أكان راهبا أم
أسقفا عاما ،وأن تتوافر فيه جميع الشروط املقررة ,ى القوانiن والقواعد والتقاليد
الكنسية .
ّ
"و,ي جميع ٔالاحوال ال يجوز ترشح مطارنة أو أساقفة الكرا{ yzوٕالايبارشيات الا ,ي حاالت
الضرورة القصوى ووفقا للقوانiن الكنسية "
ً
 .١أن يكون قد بلغ من العمر خمسا وأربعiن سنة ميالدية عى ٔالاقل وأال يكون سنه قد
ً
خمسا وستiن سنة وقت ّ
تجاوز
خلو الكر{ ]zالبطريركي وأن يكون قد ق, yzى الرهبنة
ً
ً
عند التاريخ املذكور مدة ال تقل عن خمسة عشر عاما ميالديا.
 .٢أن تكون له ولعائلته شهادة حسنة داخل وخارج الكنيسة.
ً
 .٣أال يكون مساندا لتيارات غريبة عن هوية الكنيسة القبطية ٔالارثوذكسية سواء تيارات
عقيدية منحرفة  ،أو تيارات فكريه ال تحظى باالجماع الكن¼ yzعلCا .
 .٤الايكون قد سبق له الSشح للكر{ ]zالبابوي.

١٠

ً
ثانيا  :املؤهالت املطلوبة ,ى املرشح للكر{ yzالبطريركى
ً
 .١أن يكون حاصال عى مؤهل جام½ى أو ما يعادله.
ً
 .٢أن يكون متعمقا بعلوم الكنيسة ٔالارثوذكسية وقواني´Cا.
ً
ً
 .٣أن يكون معلما أرثوذكسيا بإخالص.
 .٤أن يكون عى دراية بوسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة.
 .٥أن يجيد اللغة العربية ويجيد عى ٔالاقل الصالة باللغة القبطية ،وعي دراية بإحدي
االلغات الاجنبية.
يفضل أن يكون له خSTة راعوية مشهود لها بالنجاح ،ويفضل أال تقل هذﻩ الخSTﻩ عن عشر
سنوات قبل أو بعد الرهبنة.
 املجمع املقدس هو الجهة الوحيدة املنوط CDا التعديل أو الاستثناء من أي شرط من هذﻩ
املؤهالت.

@@@HYI@áÓ‰@ñ…b½a
ّ
يشSط ,ى الSشح ملنصب البابا البطريرك تقديم الاوراق والبيانات املطلوبة ،مع مراعاة ما يى :
 .١أن يتم تقديم الاوراق والبيانات إى اللجنة املختصة ال  yشكل«Cا اللجنة العليا لتلقى
ّ
أوراق الSشح عى أن يتم ذلك خالل امليعاد الذى تحددﻩ اللجنة العليا .
ً
ً
محررﻩ عى النموذج الذى تعدﻩ اللجنة العليا ،مستوفيا كل ما
 .٢أن تكون البيانات
يتضمنه من بيانات ،ومرفق به جميع املستندات ال  yطلب«Cا اللجنة بإعالCÀا عن فتح باب
ّ
الSشح .

١١

ّ
 .٣أن يرفق باألوراق والبيانات تزكية محررة عى النموذج الذى تعدﻩ اللجنة العليا وموقع
علCا من عدد من املطارنة أو ٔالاساقفة أو رؤساء ٔالاديرة يمثل  %١٠من أعضاء املجمع
املقدس ،أو من ِض ْعف هذا العدد من أعضاء ً أو نواب املجلس املى العام أو املجلس املي
السكندري الحاليiن أو السابقiن أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف ٔالاقباط ٔالارثوذكس
الحاليiن أو السابقiن  .ويرفق مع الÅكية أسباب الÅكية لشخص املرشح.
ً
 .٤ال يجوز ألى من املذكورين أن يوقع عى أك Sمن تزكيتiن وإال فيعت STتوقيعه صحيحا عى
ً
أول تزكيتiن تم توقيعهما – مسجال CDما التاريخ و الساعة  -وباطال فيما تالهما.
ً
 .٥ال يجوز ألعضاء اللجنة العليا التوقيع عى أى تزكية وإال كان هذا التوقيع باطال وال يعتد
به .
 .٦تعطى إيصاالت ملقدمى هذﻩ الÅكيات إلثبات تقديمها وما أرفق CDا من مستندات،
وتسجيل هذﻩ الÅكيات ,ى دف Sخاص مبiن فيه تاريخ ورود كل م´Cا وساعته .
@@HQPI@áÓ‰@ñ…b½a
ّ
 .١تجتمع اللجنة العليا خالل ثمانية أيام من تاريخ ان«Cاء ميعاد تقديم طلبات الSشح لفحص ما
قدم لها من تزكيات وتستبعد م´Cا ما ال يتوافر فCا الشروط املقررة بمقت yzأحكام هذﻩ
الالئحة .
ّ
 .٢تعلن اللجنة قائمة بأسماء املزكiن للSشح الذين قبلت طلباCم وذلك ,ى موعد أقصاﻩ عشرة
أيام من تاريخ الان«Cاء من إعداد الجدول ال´Cائى ألسماء الناخبiن .
وتعلن هذﻩ القائمة ملدة أسبوعiن عى النحو املقرر باملادة )  ( ٣٤من هذﻩ الالئحة باملقر البابوي
وبمقار ٕالايبارشيات ؤالاسقفيات والاديرة ويعلن عن إجراء هذا العرض ,ي ثالث صحف يومية تصدر ,ي
القاهرة باللغة العربية و القنوات الفضائية املسيحية والانSنت واملواقع الخاصة بالبطريركية باللغات
الاجنبية.

١٢
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.١

.٢
.٣

.٤

.٥

.٦

ّ
خالل العشرة أيام التالية – الن«Cاء مدة إعالن قائمة أسماء املزكiن للSشح لكر{ yzالبابا
البطريرك ،يجوز لكل مقيد ,ى جدول الناخبiن أن يطعن ,ى صحة قيد أى مزكى ,ى تلك
القائمة .
ً
يجب أن يكون الطعن ً مسببا و وموقعا عليه وأن يرفق به ما يؤيدﻩ من مستندات – مع إقرار
من الطاعن بصحة ما ورد بطعنه واملستندات املرفقة به من بيانات ومعلومات.
َ
ً
ً
يقدم الطعن من الطاعن شخصيا – أو ممن يمثله قانونا ،إى لجنة ثالثية – من أعضاء
اللجنة العليا – يصدر بتشكيلها قرار من القائم مقام البطريركى – وتكون رئاس«Cا ألحد
املطارنة أو ٔالاساقفة أعضاء اللجنة العليا – ويكون مقر هذﻩ اللجنة باملقر البابوى .
تتسلم اللجنة املشار إلCا – الطعن ومرفقاته بموجب محضر إيداع محرر من أصل وصورة –
ً
يثبت به عدد أوراق الطعن وبيان واف عن املستندات املرفقة به وإقرار الطاعن شخصيا –
بصحة ما ورد بطعنه واملستندات املرفقة به – ويتم التوقيع عى محضر ٕالايداع وصورته من
ً
رئيس اللجنة والطاعن أو من يمثله قانونا وتسلم للطاعن صورة محضر ٕالايداع املشار إليه .
ً
يتم إيداع الطعن ومرفقاته – بحضور الطاعن أو من يمثله قانونا – ,ى املظروف ما يوجد
بداخل الظرف – يتم غلقه بإحكام ،وال يجوز فتحه إال بمعرفة القائم مقام البطريركى
وبحضور أعضاء اللجنة العليا .
ً
استثناء من أحكام الفقرتiن الثالثة والرابعة من هذﻩ املادة – تصدر اللجنة العليا الختيار
ً
البابا قرارا ينظم طريقة تقديم طعون الناخبiن املقيمiن بصفة أصلية بإبيارشيات كائنة خارج
جمهورية مصر العربية والتصديق علCا – وتسليمها للجنة املنصوص علCا بالفقرة الثالثة من
هذﻩ املادة ،ويجوز أن يتضمن هذا القرار جواز أن يتم هذا كله بوسائل الاتصال ال ] تعتمدها
اللجنة وفقا لألحكام العامة.

ً
ً
ويجوز أن تصدر اللجنة العليا – قرارا ينظم منح ميعاد مسافة – يضاف إى العشرة أيام
املنصوص علCا بالفقرة ٔالاوى من هذﻩ املادة – للناخبiن املقيمiن بإبيارشيات خارج القاهرة أو خارج
جمهورية مصر .

١٣

@@HQRI@áÓ‰@ñ…b½a
ّ
 .١خالل عشرة أيام عى ٔالاك Sمن تاريخ ان«Cاء ميعاد تقديم الطعون ,ى أسماء املزكiن للSشح
ّ
للكر{ yzالبطريركى ،تجتمع اللجنة العليا بأحد ٔالاديرة لفحص أوراق املزكiن للSشح وما
قدم ضد أى م´Cم من طعون  .وتكون اجتماعات اللجنة ومداول«Cا سرية – وال يجوز ألى
من أعضاC±ا – أن يحتفظ لنفسه بصورة من الطعون املشار إلCا أو املستندات املرفقة
CDا أو أى مستند آخر يتصل بتلك الطعون .
ُ
أوسع السلطات ،واتخاذ جميع ما تراﻩ من إجراءات
 .٢يكون للجنة , -ى سبيل القيام بمهم«Cا
ّ
للتعرف عى مدى أهلية كل من املزكiن – للSشح لكر{ yzالبابا البطريرك .ويكون لها بوجه
خاص القيام بما يى :
أ -مقابلة كل من املزكiن للتعرف عى شخصيته ومدى نقاء عقيدته ٔالارثوذكسية وآرائه
وثقافته وحالته الصحية الجسدية والنفسية.
ب -مقابلة رجال ٕالاكلSiوس والعلمانيiن – الذين عمل معهم أو زاملهم – قبل وبعد دخوله
الدير -وأب اعSافه ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه
ت -مناقشة املطعون ضدهم – فيما قدم ضد كل م´Cم من طعون ،ومنحهم الفرصة الكاملة
ً
للرد عى تلك الطعون شفاهة وكتابة – ومنحهم أيضا حق تقديم ما يرون تقديمه من
مستندات وسماع أقوال من يرون سماع أقوالهم مع عدم الكشف عن شخصية الطاعن.
 .٣بعد ان«Cاء ما تقدم – وعى ضوء ما يستقر ,ى وجدان كل عضو من أعضاء اللجنة –
يجرى اقSاع سرى بiن أعضاء اللجنة يس«Cدف وضع قائمة CÀائية بأسماء املرشحiن
الالئقiن للكر{ yzالبطريركى من بiن من وردت أسماؤهم ,ى قائمة املزكiن املشار إلCا عى
أال يقل عددهم عن خمسة وال يزيد عن سبعة .
 .٤مع مراعاة العدد املشار إليه بالفقرة السابقة – يدرج ,ى القائمة ال´Cائية من حصل عى
أصوات أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين .
 .٥وعند التساوى – يتم إعادة التصويت بiن ٔالاسماء املتساوية.

١٤

ً
 .٦تصدر اللجنة العليا قرارا يتضمن إعالن القائمة ال´Cائية ألسماء املرشحiن للكر{yz
البطريركى ،وقرارها يكون CÀائيا– والذين ال يقل عددهم عن خمسة وال يزيد عن سبعة –
مرتبة أسماؤهم بحسب الحروف الهجائية .
وينبËى أن يتضمن هذا القرار :
أ -تحديد تاريخ بدء تعريف الشعب باملرشحiن وتنظيمه مع مراعاة القوانiن والتقاليد الكنسية
ب -تحديد تاريخ إجراء الانتخابات .
ت -تحديد تاريخ إجراء القرعة الهيكلية .
ث -تحديد تاريخ إتمام الرسامة والتجليس .
ً
ويتم نشر وإعالن البيان املذكور وفقا ألحكام املادة )  ( ٣٤من هذﻩ الالئحة .

@@
١٥
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@@@HQSI@áÓ‰@ñ…b½a
أ -تشكل اللجنة العليا لجنتiن الاوى لجنة قيد الناخبiن وÌى املختصة بإعداد جدول الناخبiن
الذين من حقهم الاشSاك ,ى انتخاب من تجرى بي´Cم القرعة الهيكلية و اللجنة الثانية لجنة
طعون الناخبiن وÌى املختصة بقبول الطعون ,ى أسماء الناخبiن وتؤلف كلنا اللجنتiن من
ثالثة من املطارنة أو ٔالاساقفة واثنiن من أعضاء املجلس املى العام أو السكندري أو نواCDم
الحاليiن أو السابقiن أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف ٔالاقباط ٔالارثوذكس الحاليiن أو
ً
السابقiن .وتكون رئاسة كلنا اللجنتiن ألقدم املطارنة أو ٔالاساقفة رسامة وتعمل كل من
اللجنتiن تحت إشراف اللجنة العليا من خالل القائم مقام أو من يفوضه.
ب -مهام كل من اللجنتiن
اوال  :تقوم لجنة قيد الناخبiن بما يى :
 .١تلقى طلبات القيد ,ى جدول الناخبiن.
 .٢فحص طلبات القيد ,ى جدول الناخبiن للتحقق من توافر شروط ذلك .
ً
 .٣تحرير جدول الناخبiن – وإعالنه وفقا ألحكام املادة )  ( ٣٤من هذﻩ الالئحة .
 .٤تحرير وإعالن الجدول ال´Cائى ألسماء الناخبiن وإعالنه – وإبالغه للجنة العليا النتخاب البابا .
ً
تصدر اللجنة املشار إلCا قرارا ينظم أعمالها – بغ Siإخالل بأحكام هذﻩ الالئحة  .ويتضمن هذا
القرار بوجه خاص ما يأتى :
 .١تشكيل لجان فرعية لقيد الناخبiن وتحديد مجال اختصاص كل م´Cا ومقرها .
 .٢تحديد مواعيد وساعات عمل كل لجنة .
ثانيا  :تقوم لجنة طعون الناخبiن بما يى :
 .١النظر ,ى تظلمات من لم يتم قيدهم ,ى الجدول املذكور والفصل فCا .
 .٢النظر ,ى الطعون ال  yتقدم ,ى أسماء من تم قيدهم ,ى الجدول املذكور والفصل فCا

١٦

ً
تصدر اللجنة املشار إلCا قرارا ينظم أعمالها – بغ Siإخالل بأحكام هذﻩ الالئحة  .ويتضمن هذا
القرار بوجه خاص ما يأتى :
 .١تحديد التاريخ الذى يتعiن أن تقوم خالله كل لجنة بإبالغها بما قدم لها من طلبات وما أرفق
CDا من مستندات وما قررت قبوله – وما رأت استبعادﻩ .
 .٢تشكيل اللجان ال  yتتوى استالم التظلمات والطعون املشار إلCا بالبندين  ٢ ،١من البند
)ب( ثانيا من هذﻩ املادة – وتنظيم عملها .
يجوز للجنة طعون الناخبiن – واللجان الفرعية التابعة لها أن تستخدم وسائل الاتصال ال ]
تعتمدها اللجنة العليا وفقا لالحكام العامة ,ى تلقى طلبات القيد وما يتعiن أن يرفق CDا من
مستندات وكذلك ,ى تلقى التظلمات والطعون املشار إلCا بالبندين  ٢ ،١من البند )ب( ثانيا من
هذﻩ املادة .كما يجوز لهذﻩ اللجان أن تستخدم تلك الوسائل ,ى إبالغ اللجنة بما قدم لها من
طلبات وما أرفق CDا من مستندات وما قررت قبوله وما رأت استبعادﻩ من تلك الطلبات.
@@@HQTI@áÓ‰@ñ…b½a
يشSط فيمن يقيد اسمه ,ى جدول الناخبiن أن تتوافر فيه الشروط ٓالاتية باإلضافة ملا هو
وارد ,ي املادة ): ( ١٥
.١
.٢
.٣
.٤
.٥

ً
ً
أن يكون مسيحيا قبطيا أرثوذكسيا
ً
أن يكون حاصال عى مؤهل درا{ yzويستث ]Ïمن هذا الشرط الكهنة والرهبان والراهبات
باالديرة املعتمدة من الكنيسة .
أال يكون قد سبق الحكم عليه ,ى جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد ُر ّد اليه اعتبارﻩ.
أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشرين عاما عى ٔالاقل ,ى تاريخ خلو كر{ yzالبابا
البطريرك .
أال يكون واقعا تحت أحكام كنسية لم يتم إلغاؤها.

١٧

@@HQUI@áÓ‰@ñ…b½a
يتعiن عى لجنة جدول الناخبiن أن تقيد ,ى الجدول املذكور أسماء الفئات التالية من تاريخ
خلو الكر{ yzاملرق¼: yz
 .١مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية ٔالارثوذكسية بمصر وخارجها وجميع أعضاء املجمع
املقدس.
 .٢مطارنة وأساقفة ومندوبى الكنائس ٔالارثوذكسية ال  yتربطها بالكنيسة القبطية ٔالارثوذكسية
اتفاقيات تق yzباشSاكها ,ى انتخابات البابا البطريرك.
 .٣كل ٓالاباء كهنة الاديرة والكرازة املرقسية والذين تمت سيام«Cم ,ى الكهنوت قبل نياحة البابا
البطريرك بمصر والخارج .
 .٤رئيسات أديرة الراهبات و %١٠من راهبات كل دير من ٔالاديرة القبطية ٔالارثوذكسية املعSف
ً
CDا من املجمع املقدس بمصر وخارجها متضمنا الوكالء و ٔالامناء ويتم اختيارهم وفقا ألقدمية
السيامة الرهبانية و,ى حالة الرقم الكسر يزاد إى أقرب رقم صحيح
 .٥اث yÏعشر من خدام كل أسقفية عامة متخصصه مثل أسقفية الخدمات والشباب وما
يماثلهما ،ونفس العدد لكل من ٔالاساقفة العامiن
 .٦أساتذة ٕالاكلSiيكيات واملعاهد الالهوتية ٔالارثوذكسية املعتمدة داخل مصر و الخارجها .
 .٧يمثل من كل إيبارشية عدد مساو لعدد الاباء الكهنه غ Siالرهبان عي ٔالا يقل عن اث yÏعشر
ً
عضوا عضو يراÐي ,ي اختيارهم أن يتضمن التمثيل أعضاء مجالس الكنائس املنتخبة )ويكون
اختيارهم باالقSاع السري بiن أعضاء كل مجلس( و أمناء الخدمة وكتاب املجالت املسيحية
والقنوات الفضائية املسيحية والشباب واملرأة.
 .٨مجلس رابطة املرتلiن التابع إليبارشية البابا البطريرك .
 .٩جميع املكرسiن الرسميiن ,ي جميع ٕالايبارشيات من املكرسiن قبل نياحة البابا.
 .١٠اللجنة العامة للمكرسات ،ومكرسات القاهرة وٕالاسكندرية ،وأمينة املكرسات عن كل
إيبارشية .
 .١١أعضاء ونواب املجلس املى العام الحاليiن والسابقiن ،وأعضاء املجالس امللية الفرعية
الحاليiن والسابقiن, ،ى كل إيبارشية ،داخل مصر وخارجها ،وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف
ٔالاقباط ٔالارثوذكس الحاليiن والسابقiن ،وبالنسبة لإليبارشيات ال ] ليس CDا مجلس مي فرÐي
يختار ٔالاب ٔالاسقف خمسة أراخنة من مجلس ٕالايبارشية إن وجد.
 .١٢الوزراء و املحافظiن وأعضاء املجالس النيابية الحاليiن والسابقiن .

١٨

 .١٣العاملiن املدنيiن بالدولة والقطاع العام ) ال يقل عن وظيفة وكيل وزارة ( وأعضاء الهيئات
القضائية ) رئيس دائرﻩ استئناف ومايعادلها ( والقوات املسلحة وهيئة الشرطة ) ال يقل عن
رتبة لواء ( والسلك الديبلوما{ ) ]zبدرجة سف ( Siوأساتذة الجامعة وذلك للحاليiن والسابقiن
من كل الفئات الواردة CDذا البند.
 .١٤رؤساء تحرير الصحف املطبوعة املصرح CDا من الجهات الرسمية املختصة و رؤساء القنوات
املسيحية التلفزيونية .
 .١٥أعضاء مجالس إدارة النقابات املهنية الحاليiن والسابقiن والغرف التجارية والسياحية
واتحادات الصناعات ورؤساء الاحزاب ونواCDم.
مع مراعاة :
 يقصد بالكنائس ,ي هذﻩ املادة الكنائس ال ] لها مجالس كنائس مشكلة رسميا بقرار من
الرئاسة الكنسية وقت خلو الكر{ ]zاملرق¼.]z
 الوظائف املدنية ال  yذكرت ,ى هذﻩ املادة يقصد CDا الحاليون والسابقون من الذكور وٕالاناث
داخل مصر وخارجها.
 للرئاسة الكنسية )مطران – أسقف( حق اختيار ممثي إيبارشياCم.

@@@HQVI@áÓ‰@ñ…b½a
ً
 .١بعد ان«Cاء مواعيد تلقى طلبات القيد ,ى جدول الناخبiن تجتمع لجنة جدول الناخبiن فورا
لبحث ما قدم إلCا من طلبات ،وتدرج كل اسم مستوف للشروط املقررة ,ى هذا الجدول.
ً
 ويتعiن عى اللجنة الان«Cاء من ذلك خالل خمسة عشر يوما عى ٔالاك Sمن تاريخ ان«Cاء مواعيد
تلقى الطلبات .
ً ً
 .٢بعد الان«Cاء من إعداد جدول الناخبiن تقوم اللجنة بإعالنه ملدة خمسة عشر يوما وفقا ملا هو
منصوص عليه باملادة )  ( ٣٤من هذﻩ الالئحة .

١٩

@@@HQWI@áÓ‰@ñ…b½a
 .١خالل مدة إعالن جدول الناخبiن ،وملدة العشرة أيام التالية الن«Cاء مدة إعالن جدول
الناخبiن ،يكون لكل من لم يتم إدراج اسمه ,ى الجدول املذكور بغ Siحق ،أو حصل خطأ ,ى
البيانات الخاصة به ،أن يتظلم من ذلك للجنة طعون الناخبiن ،ويطالب بقيد اسمه أو
بتصحيح البيانات الخاصة به .كما يكون لكل من تم قيد اسمه ,ى الجدول املذكور أن يطعن
ْ َ
ُ
َ ْ
حق ُبغية حذف اسمه من ذلك الجدول .
,ى قيد من تم قيد اسمه ,ى ذلك الجدول بغ Siوجه ٍ
ً
ً
 .٢ويجب أن يكون التظلم أو الطعن مسببا وموقعا عليه ،وأن يرفق به ما يؤيدﻩ من املستندات،
مع إقر ٍار من املتظلم أو الطاعن بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه وصحة املستندات املرفقة به.
ً
ً
ُ
الطعن من املتظلم أو الطاعن شخصيا – أو من يمثله قانونا ويسلمه للجنة
ُ .٣يقدم التظلم أو
طعون الناخبiن ُ .وت َس ﱠ
لم – هذﻩ التظلمات أو الطعون ومرفقاCا بموجب محضر إيداع يحرر
واف عن املستندات
من أصل وصورة – ويثبت به عدد أوراق التظلم ،أو الطعن ،وبيان ٍ
ً
املرفقة وإقرار املتظلم شخصيا بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه واملستندات املرفقة به من
بيانات ومعلومات ،ويتم التوقيع عى محضر ٕالايداع وصورته من رئيس اللجنة ومن املتظلم أو
ً
ً
الطاعن أو من يمثله قانونا – وتسلم للمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا صورة من محضر
ٕالايداع املشار إليه.
ً
 .٤يتم إيداع التظلم أو الطعن ومرفقاته بحضور املتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونا ,ى ظرف
يتم غلقه بإحكام وال يجوز فتحه إال بمعرفة رئيس لجنة طعون الناخبiن وبحضور أعضاC±ا .
ً
َ َ
 .٥ويتعiن عى اللجنة أن تفصل فيما ُي َق ﱠ
دم إلCا من تظلمات وطعون خالل خمسة َعش َر يوما من
تاريخ تقديمها  .ويعت STفوات هذﻩ املدة بغ Siر ٍد بمثابة قرار برفض التظلم أو الطعن ،ويجوز
لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصريح أو الضم yÏبرفض تظلمه أو طعنه للجنة العليا
ً
خالل خمسة عشر يوما من تاريخ رفض الطعن صراحة او ضمنيا.
َ
ً
ويتعiن علCا أن تفصل فيما يقدم إلCا من تظلمات خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوما من
ً
تاريخ تقديم التظلم ويعت STفوات هذﻩ املدة بغ Siرد قرارا برفض التظلم.
وال يجوز الطعن ,ى قرارات اللجنة العليا الصريحة أو الضمنية برفض ما يقدم إلCا من
تظلمات بأى طريقة من طرق الطعن  .و,ى جميع ٔالاحوال – تقوم لجنة جدول الناخبiن بتنفيذ
٢٠

َ
القرارات ال  yصدرت ,ى شأن التظلمات والطعون املشار إلCا  .عى أنه إذا تقرر حذف اسم أحد
ٔالاراخنة الذين يمثلون إحدى املطرانيات أو ٕالايبارشيات أو ٔالاديرة املشار إلCا ,ى املادة رقم )(١٥
ً
من هذﻩ الالئحة يقوم من اختارﻩ أصال بتعيiن من يحل محله وفقا للشروط السابقة.
@@HQXI@áÓ‰@ñ…b½a
ً
ُت َس ﱠ
لم لكل من تم قيد اسمه ,ى جدول الانتخاب شهادة بذلك يبiن فCا اسم الناخب ولقبه
وعمله وسنه وقت القيد ومحل إقامته ورقم القيد وتاريخه ،ويوقع عى هذﻩ الشهادة رئيس لجنة
جدول الناخبiن ،وتختم بخاتم اللجنة العليا.
ويقوم بالتسليم رئيس اللجنة الفرعية ال  yتم ,ى دائرة اختصاصها قيد الناخب ،ويوقع
ُ
حافظة ت َع ﱡد لهذا الغرض .
الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها إليه عى
ٍ
َ َ
ويجب أن يتم تسليم هذﻩ الشهادات قبل اليوم املعiن لعملية الانتخاب بخمسة َعش َر يوما.

@@
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@@
٢١
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ً
ً
ُ َ ّ
ُ
تش ِك ُل اللجنة العليا لجنة عامة إلجراء الانتخابات تؤلف من القائم مقام البابا البطريرك
ً
رئيسا ،وستة من أعضاء اللجنة املذكورة ،نصفهم من ٕالاكلSiوس والنصف ٓالاخر من
ٔالاراخنة .مع مراعاة أن تتضمن قانونيiن .ويعهد الرئيس إى أحد أعضاC±ا بأعمال
السكرتارية.
ً
وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم املطارنة الحاضرين رسامة،
وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة اختار الرئيس من يحل محله .
ويكون مقر عمل هذﻩ اللجنة باملقر البابوى بالقاهرة .
و للجنة أن تستعiن بقانونيiن لإلشراف عى عملية ٕالادالء باالصوات والانتخابات

ويجوز لرئيس اللجنة ً
بناء عي رأي اللجنة العليا أن يطلب من وزارة الداخلية اتخاذ ٕالاجراءات
ٔالامنية الالزمة.
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 .١يجوز للجنة العليا – تشكيل لجان فرعية إلجراء الانتخابات خارج أو داخل مصر .وتؤلف
كل من هذﻩ اللجان املشكله من أحد املطارنة أو ٔالاساقفة أعضاء اللجنة أو من غSiهم،
ً
رئيسا وستة من أعضاC±ا أو من غSiهم و لها أن تستعiن بقانونيiن مساعدين لإلشراف عى
الانتخابات وفقا لالحتياج – نصفهم من ٕالاكلSiوس والبا×ى من ٔالاراخنة مع مراعاة أن
تتضمن قانونيiن .ويعهد رئيس اللجنة الفرعية إى أحد أعضاC±ا بأعمال السكرتارية .
 .٢وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم املطارنة أو ٔالاساقفة
ً
الحاضرين رسامة ،وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة اختار الرئيس من يحل محله من
الناخبiن ,ى البلد الذى تقوم فيه اللجنة بأعمالها .
 .٣وتحدد اللجنة العليا – اختصاص كل لجنة فرعية ،ومقر عملها ولرئيس كل لجنة فرعية
ً
بناء عي رأي اللجنة العليا أن يطلب من الجهة ٔالامنية املختصة إيفاد مندوCDا لالشراف
عي ٔالامن .وتخضع أعمال اللجان الفرعية إلشراف اللجنة العامة إلجراء الانتخابات .

٢٢
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 .١تجتمع اللجنة العامة إلجراء الانتخابات ,ى املقر البابوى بالقاهرة كما تجتمع اللجان الفرعية
,ى املقر املحدد لكل م´Cا ,ى اليوم املعiن إلجراء الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب من الساعة
ً
ً
مساء وإذا وجد ,ى جمعية الانتخاب ,ى الساعة الخامسة مساء
التاسعة صباحا إى الخامسة
ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة قائمة بأسماC±م وتستمر ,ى عملها ح  yتنت yØمن تلقى
آراC±م.
ً
ويكون الانتخاب صحيحا مهما كان عدد الناخبiن الحاضرين .
 .٢ويشSط فيمن يدى بصوته :
ً
أ -أن يكون اسمه مقيدا بجدول الانتخاب .
ب -أن يقدم للجنة املختصة شهادة قيدﻩ بجدول الانتخاب .
ت -أن يقدم للجنة ما يثبت شخصيته .
ث -يجوز للناخب أن ينيب عنه ناخبا آخر ,ى ٕالادالء بصوته بموجب توكيل رسم. y
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 .١تعد بطاقات مرقمة ,ى دفاتر بقدر عدد الناخبiن املقيدة أسماؤهم ,ى جدول الانتخاب وتختم
هذﻩ البطاقات بخاتم القائم مقام البابا البطريرك.
 .٢وتسلم هذﻩ البطاقات للجنة العامة إلجراء الانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها – كل
بحسب اختصاصه ،بموجب كشوف يوقع علCا رئيس اللجنة العامة ،أو رئيس اللجنة الفرعية
 .٣وتسلم لكل ناخب عند حضورﻩ إى جمعية الانتخاب ,ى اليوم املعiن لذلك البطاقة ال  yتحمل
اسمه ورقم قيدﻩ بالجدول ،ويوقع باستالمها عى سجل يعد لذلك وتوضع بطاقات املتغيبiن
عن الحضور من الناخبiن املقيدين ,ى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إى رئيس لجنة
الانتخاب ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بخاتم اللجنة .

٢٣
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 .١عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب ،عليه أن يسلم إى سكرتSiها شهادته الانتخابية
املشار إلCا ,ى املادة السابقة ،وعى السكرت Siأن يقوم بطى البطاقة ووضعها ,ى صندوق يعد
لذلك ،ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب .
 .٢وتعد هذﻩ الورقة بحيث تشمل أسماء املرشحiن الواردة بالقائمة ال´Cائية املشار إلCا ,ى املادة
السادسة .
ويكون إبداء الرأى ،بأن ينت®ى الناخب خلف ساتر ويقوم بإختيار أسماء املرشحiن الذين يرغب ,ى
إختيارهم بحيث ال تزيد ٔالاسماء املختارة عى ثالثة أسماء .
 .٣وال يجوز للناخب أن يكتب أسمه عى ورقه الانتخاب ،أو يضع علCا أية عالمة أو إشارة
ُ
تمÅiها ،أو تدل علCا ،وإال اعت STصوته باطال .
@@@HRTI@áÓ‰@ñ…b½a
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بعد إتمام عملية الانتخاب ،تقوم اللجنة العامة إلجراء الانتخابات بإحصاء عدد الناخبiن
املتغيبiن ،ثم تفتح صندوق البطاقات ،وصندوق أوراق الانتخاب للتحقق من أن عدد
ً
البطاقات مضافا إليه عدد الناخبiن املتغيبiن يطابق الناخبiن املقيدين ,ى جدول الانتخاب
ً
ومن أن عدد أوراق الانتخاب مضافا إليه عدد الناخبiن املتغيبiن يطابق عدد الناخبiن
املقيدين ,ى جدول الانتخاب .
وبعد أن يقوم السكرت Siبإثبات ذلك ,ى املحضر تقوم اللجنة بفرز ٓالاراء ،وتفصل ,ى جميع
املسائل املتعلقة بعملية الانتخاب و,ى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطالنه .
تكون مداوالت اللجنة سرية ،وتصدر قراراCا باألغلبية املطلقة و,ى حالة تساوى ٔالاصوات يرجح
رأى الجانب الذى فيه الرئيس .
بعد ان«Cاء اللجنة العامة إلجراء الانتخابات وكل من اللجان الفرعية من أعمالها ،يحرر سكرتSi
ً
اللجنة محضرا بأعمالها من نسختiن يوقع من الرئيس ؤالاعضاء ومندوب وزارة الداخلية اذا
كان قد تم طلب حضور الداخلية ومندوب السفارة ,ى حالة حضورﻩ ويتم إيداع هذا التقرير ,ى
ً
ظرف مغلق مختوم عليه بخاتم رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية ويبقى سريا إى
أن تنت yØاللجنة العامة من أعمالها .
٢٤

 .٥تقوم كل لجنة فرعية بإرسال الظرف املتضمن تقريرها – وجميع أوراق العملية الانتخابية إى
اللجنة العامة إلجراء الانتخابات بعد وضعها ,ى ظروف مختومة ومحكمة الاغالق.
ً
واستثناء مما تقدم يجوز للجنة العليا أن ترخص للجان الفرعية بإرسال تقاريرها وصور جميع
ّ
املؤمنة عى أن
أوراق العملية الانتخابية إى اللجنة العامة إلجراء الانتخابات بوسائل الاتصال الحديثة
ترسل إلCا بعد ذلك مع مندوب خاص الظروف ال  yتتضمن تقاريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية
ال  yأجرCا للرجوع إلCا عند الاقتضاء.
 .١بعد وصول تقارير جميع اللجان الفرعية ،تقوم اللجنة العامة إلجراء الانتخابات بحضور
القائم مقام البابا البطريرك – بفض ظروف كل من اللجان الفرعية أو ٕالاطالع عى التقارير
الواردة م´Cا بوسائل الاتصال ال ] أقرCا اللجنة العليا وفقا لألحكام العامة وصور أوراق
العملية الانتخابية ال  yأجرCا وأرسل«Cا إى اللجنة العامة ،ويعيد مراجعة جميع أوراق العملية
ُ
الانتخابية – بحضور مندوب من وزارة الداخلية إذا كان قد طلب حضور الداخلية.
ً
 .٢يحرر سكرت Siاللجنة محضرا من ثالث نسخ بما أجرته اللجنة من مراجعة لجميع أوراق
العملية الانتخابية ومستنداCا ،ويحدد عدد ٔالاصوات ال  yحازها كل مرشح ،وأسماء الثالثة
الذين حازوا عى أعى ٔالاصوات حسب ترتيب حصولهم علCا .
 .٣ويوقع الرئيس وأعضاء اللجنة العامة إلجراء الانتخابات عى هذا املحضر كما يوقع مندوب
الداخلية عي أنه حضر وأشرف عي ٔالامن وتمت الانتخابات ,ي سالم.
وتسلم صورة من املحضر لرئاسة الجمهورية وصورة لوزارة الداخلية ،وتحفظ النسخة الثالثة مع
جميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداCا باملقر البابوى ،بعد وضعها ,ى ظروف وختمها بخاتم
اللجنة العليا .
سي َجرى بي´Cم القرعة الهيكلية ,ى
 .٤يعلن القائم مقام البابا البطريرك أسماء الثالثة الذين ِ
ً
امليعاد املقرر لذلك ،ثم تتم القرعة وفقا للقواعد والتقاليد الكنسية ,ي قداس يقيمه املجمع
املقدس برئاسة القائم مقام البابا البطريركي أو من ينيبه.

٢٥

@@HRUI@áÓ‰@ñ…b½a
يعلن القائم مقام البابا البطريرك اسم من اختارته القرعة ،ويعمل بذلك محضرا ُيحرر من
نسختiن ويوقع عليه الحاضرون من أعضاء املجمع املقدس واللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة
إلجراء الانتخابات وترسل نسخة منه اي رئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية ,ى اليوم التاى .
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختيار البطريرك ويقوم القائم مقام البابا البطريرك
ً
ومطارنة وأساقفة الكنيسة برسامته وتجليسه ,ى اليوم املحدد لذلك وفقا لتقاليد الكنيسة .

٢٦

@@@òßbÇ@âbØyc@Z@V…bÛa@lbjÛa
@@@HRVI@áÓ‰@ñ…b½a
جميع املواعيد املنصوص علCا CDذﻩ الالئحة مواعيد تنظيمية يجوز للجنة العليا – إطال«Cا أو
تقصSiها – إذا ما اقتضت املصلحة العامة أو الضرورة .
@@HRWI@áÓ‰@ñ…b½a
إذا ثار خالف حول تفس Siأحكام هذﻩ الالئحة يتم حسمه بقرار يصدرﻩ املجمع املقدس
@@HRXI@áÓ‰@ñ…b½a
 .١يختص املجمع املقدس وحدﻩ بمراجعة وتنقيح أو تعديل هذﻩ الالئحة لضمان مواكبة أحكامها
لتطورات العصر والظروف العاملية واملحلية بناء عى قرار من املجمع املقدس بموافقة ثلyÛ
ٔالاعضاء عى الاقل .
ً
 .٢استثناءا مما تقدم – ال يجوز النظر ,ى تعديل أو تنقيح هذﻩ الالئحة أثناء خلو الكر{ yzالبابوى
@@@HRYI@áÓ‰@ñ…b½a
كل ما لم ينص عليه ,ى هذﻩ الالئحة تسرى ,ى شأنه أحكام القوانiن واللوائح والتقاليد
الكنسية .
@@HSPI@ñ…b½a
يعلن القائم مقام مواعيد للصوم وإقامة الصلوات الخاصة ,ي كل أنحاء الكرازﻩ خالل فSة
ّ
خلو الكر{ ]zوقبل كل مرحلة هامة من مراحل اختيار البابا.
@@@HSQI@ñ…b½a

٢٧

يتم الاحتفاظ بمستندات الطعون والشكاوي ,ي مكان آمن ملدة سنتiن بعد رسامة البابا
َ
الجديد تحت مسئولية القائم مقام ثم تعدم واليجوز ألحد الاطالع علCا بعد ان«Cاء فSة االنظر ,ي
الطعون بما فCم أعضاء اللجنة العليا .
ويتم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العليا برئاسة القائم مقام السابق إلعدام كل املستندات
بعد مرور املدة و,ي حالة نياحتة أو عدم قدرته عي ذلك يتوي رئاسة اللجنة من ٔالاساقفه أقدم
ً
أعضاء اللجنة العليا السابقة رسامة.
@@HSRI@ñ…b½a
َ
ً
تصدر اللجنة العليا قرارا فور تعيي´Cا لتحديد وسائل الاتصال وطرق تقديم ٔالاوراق
واملستندات والبيانات والÅكيات والطعون والتظلمات وغSiها وطرق التصويت ال ] تعتمدها للعمل
CDا خالل فSة عملها ويجوز أن يتضمن ذلك أي طرق سائدة خالل الفSة بشرط أن يتوافر فCا
مايي:
ً
 أن تكون آمنة.
 أن تحافظ عي سرية املوضوع.
 أن تكون هناك قدرة عي التحقق من شخصية مقدم الاوراق أو البيانات أو الطعون أو
التظلمات أوغSiها.
 أن تكون معتدا CDا قانونا ,ي مصر.
 أن تكون قابلة للحفظ واسSجاع محتواها كما ارسل.
@@HSSI@ñ…b½a
,ي حالة ان«Cاء مدة املجلس املي العام أو املجلس املى السكندرى دون انتخاب مجلس جديد
قبل ،أو وقت ّ
خلو الكر{ ]zيتوي املجلس املي العام أو املجلس املى السكندرى السابق املن«Cية
مدته بذات تشكيله جميع مهام املجلس املي املشار إلCا ,ي هذﻩ الالئحة.
HSTI@ñ…b½a

٢٨

يتعiن عي اللجنة العليا أن تعلن بمقار املطرانيات ؤالاسقفيات ؤالاديرة ,ي سائر أنحاء الكرازة
وباملقر البابوى وملدة أسبوعiن عى ٔالاقل ما يي:
 موعد فتح باب تلقي طلبات القيد ,ي جدول الناخبiن
 كشوف الناخبiن وفقا للمادة ) (١٦ومواعيد تلقي الطعون
 القائمة املبدئية ألسماء ٓالاباء املزكiن ومواعيد تلقي الطعون وفقا للمادة )(٩
 القائمة ال´Cائية ألسماء املرشحiن للكر{ ]zالبابوي وفقا للمادة ) (٦
 مواعيد الانتخابات وأماكن اللجان الانتخابية
كما يتعiن عي اللجنة العليا أن تعلن – ,ى ثالث جرائد يومية مطبوعة واسعة الانتشار تصدر
بمصر باللغة العربية  -عن عرض ما سبق.
كما يتعiن عى اللجنة العليا أن تنشر وتعلن قراراCا بجميع وسائل النشر وٕالاعالن ,ى جميع
أنحاء الكرازة ،باإلضافة إى النشر بالوسائل الاليكSونية وباملحطات التليفزيونية الفضائية واملوقع
ٔالالكSوني الخاص باللجنة العليا باللغتiن بالعربية وٕالانجلÅiيه.
@@@HSUI@ñ…b½a
إذا تعذر إجراء الانتخابات عي خمسة مرشحiن عي ٔالاقل ألي سبب مثل وفاة أحد املرشحiن
َ
بعد إعالن اللجنة العليا لقائمة املرشحiن وفقا ألحكام املادة الثانية عشرة يتم الانتخاب بiن
الباقiن وتجرى القرعة الهيكلية بiن الثالثة الحائزين عي أعي ٔالاصوات.
وإذا وصل عدد املرشحiن إى ثالثة بعد إعالن اللجنة العليا لقائمة املرشحiن وقبل إجراء
ُ
َ
الحائزْي ِن
الانتخابات ألي سبب مثل الوفاة تجرى الانتخابات فيما بي´Cم وتجرى القرعة بiن الاثنiن
عي أعي ٔالاصوات.
@@HSVI@áÓ‰@ñ…b½a
يعمل CDذﻩ الالئحة اعتبا ًرا من تاريخ نشرها بعد اعتمادها ر َ
سميا .

٢٩

