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 دستور املؤمتر األرثوذكيس للطائفة العربية األرثوذكسية يف إرسائيل
 مقدمة:  .1

الطائفة العربية األرثوذكسية يف إرسائيل جزء من الشعب. واملؤمتر األرثوذكيس ال يهدف بأي شكل من االشكال  
زلنا وسنبقى ضد   وما  كنا  الطائفي. فنحن  االنغالق  تقوية  البغيض عىل مختلف  إىل  الطائفي  البغيضة والتعصب  الطائفية 

 مظاهره وأشكاله ومكانه. 
األرثوذكسية   واألوقاف  املقدسات  عىل  املحافظة  إىل  يشء،  كل  وقبل  األساس  يف  يهدف  األرثوذكيس  املؤمتر 

لية التي توجه  واستثامرها ملصلحة الطائفة العربية األرثوذكسية يف إرسائيل والعمل املشرتك لحل املشاكل الداخ
العلامنيني   بني  العالقة  وتحديد  جهة  من  الروحية  الرئاسة  مع  وعالقتها  ومدينة  قرية  كل  يف  األرثوذكسية  الطوائف 
والرئاسة الروحية من جهة أخرى، وتعميق روح املحبة والتعاون اإلخاء التي سادت عىل مدى األجيال وما زالت تسود  

مؤكدين وحدة شعبنا عىل مختلف فئاته الدينية والطائفية. إن شعارنا كان وما زال  ومتيز العالقة بني الطوائف الدينية،  
 ."الدين لله والوطن للجميع"

لكل طائفة أرثوذكسية يف كل قرية أو مدينة، هيئة رسمية منتخبة متثل الطائفة املحلية وتهتم بإدارة أمورها الدينية  
التع إىل  وتطمح  تصبو  وهي  واالجتامعية،  عىل  والدنيوية  الطائفة  ومركز  شأن  رفع  أجل  من  املشرتك  والعمل  اون 

 املستويني املحيل والقطري.
عن   ممثلني  ضمت  تشاورية  واجتامعات  مؤمترات  عدة  البالد  يف  ُعقدت  فلسطني  عىل  الربيطان  االنتداب  زمن  يف 

عام   األول  أرثوذكسية،  مؤمترات  ُعقدت  الدولة  قيام  وبعد  البالد،  يف  العرب  تاريخ    1952األرثوذكس  يف  والثان 
الطائفة  23،02،1980 أفراد  بني  العالقة  وتقوية  تنمية  عىل  انتخابها  منذ  دأبت  تنفيذية،  لجنة  أعقابه  يف  انتخبت   ،

 ومؤسساتها املنتخبة من ناحية وعالقة الطائفة كلها عىل جميع مؤسساتها وهيئاتها مع البطركية من ناحية أخرى. 
ُعقدت عدة مؤمترات أرثوذكسية وانتخبت عدة لجان تنفيذية، ولكنه لغاية اآلن مل    1980بعد املؤمتر الذي ُعقد يف سنة  

، رغم كل املحاوالت التي  "القانون"، فيام ييل  1981الجمعيات لعام  يتم تسجيل املؤمتر األرثوذكيس مبوجب قانون  
 . 1999جرت لتسجيله منذ سنة 

من   املعتمدين  املمثلني  أدناه،  املوقعني  نحن  إىل رأينا،  طلب  تقديم  إرسائيل  يف  الطائفية  ومؤسساتنا  مجالسنا 
ُمسجل الجمعيات لتسجيل املؤمتر األرثوذكيس للطائفة العربية األرثوذكسية يف إرسائيل كجمعية مستقلة مبوجب  

 ."املؤمتر"القانون، فيام ييل: 

mailto:orthodoxcon@gmail.com
mailto:orthodoxcon@gmail.com
mailto:orthodoxcon@gmail.com


2 

 

 

 

 ية:لاملواد األو  .2
، فيام  األرثوذكيس للطائفة العربية األرثوذكسية يف إرسائيل""دستور املؤمتر  الدستور    يدعى هذااالسم:   .1

 "الدستور". ييل 
يكون للكلامت والعبارات التالية أينام وردت يف هذا الدستور، املعان املبينة أدناه إال إذا اقتىض النص  تعاريف:   .2

 خالف ذلك. 
العربية األرثوذكسية يف إرس الدستور:   للطائفة  التي  دستور املؤمتر األرثوذكيس  أو  ائيل وجميع األنظمة املوضوعة 

 ستسن مبوجبه. 
 .وإناثاً جميع أفراد الطائفة العربية األرثوذكسية سكان إرسائيل ذكوراً  الطائفة:

 جميع أفراد الطائفة العربية األرثوذكسية يف كل مدينة أو قرية يف إرسائيل.  الطائفة املحلية:
الطائفة: يف    مجالس  ستقام  التي  و/أو  القانون  حسب  املسجلة  القامئة  للطائفة  املحلية  واللجان  امللِّية  املجالس 

 املستقبل. 
 غالبية أفراد الطائفة. الهيئات و/أو اللجان القامئة و/أو التي ستقام يف أي مدينة و/أو قرية ومتثل  هيئات الطائفة:

 أموال املحلية تتألف من:  أموال الطائفة املحلية:
ألموال املنقولة وغري منقولة املسجلة عىل اسم الطائفة املحلية و/أو التي لها حق تسجيلها عىل اسمها و/أو  ا .1

 التي تدعي حقوق ملكية أو ترصف فيها. 
 اشرتاكات أو تربعات أفراد الطائفة أو هيئاتها و/أو لجانها، أو غريها.  .2
 وقافها واالرشاف عليها من قِبَل مؤسساتها.تكون كل طائفة محلية مستقلة يف إدارة أمورها وأمالكها وأ  .3

هو الهيئة العليا التنظيمية التي توحد ومتثل الطائفة العربية األرثوذكسية يف إرسائيل والذي يضم ممثلني عن  املؤمتر:  
  الطوائف املحلية التي وافقت اللجنة التنفيذية عىل طلب انتسابها للمؤمتر. املؤمتر هو هيئة ال تعمل بهدف الربح

 مبوجب املادة األوىل من القانون.
التنفيذية: ال  اللجنة  العلياههي  قرارات    يئة  تنفيذ  عليها،  واإلرشاف  الطائفة  وشؤون  أمور  إلدارة  املؤمتر  ينتخبها  التي 

باسم  الوحيد  الرسمي  والناطق  املمثل  وتعترب  والنظام  الدستور  مبوجب  انتخابها  يتم  والتي  املؤمتر، 
 املؤمتر والطائفة. 

 .16100، رمز بريدي 38ة وعنوانها ص.ب يكون مركز ومقر املؤمتر واللجنة التنفيذية يف مدينة الناص  مركز املؤمتر:
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 صالحيات وأهداف املؤمتر: .3
املؤمتر  (1 هو  واحد  غطاء  تحت  البالد  يف  الطائفية  والهيئات  واللجان  املؤسسات  بني  العالقة  وتوطيد  تنظيم 

وبني   الطائفة  بني  العالقة  وتوثيق  وتنظيم  ناحية،  من  عنه،  املنبثقة  التنفيذية  واللجنة  البطركية  األرثوذكيس 
اللجنة    األرثوذكسية يف البالد، و/أو مع السلطات املختصة من ناحية أخرى يف كل أمر أو موضوع يهم ويخص 

 املحلية وعالقتها مع البطركية. 
ال يتدخل املؤمتر أو أية هيئة منبثقة عنه مبوجب الدستور يف شؤون أو أمور أي طائفة محلية يف أية قرية أو 

 طلب وقرار رسمي صادر من هيئة الطائفة املحلية. مدينة، إال بناًء عىل 
 .رفع مستوى الطائفة اجتامعياً ودينياً واقتصادياً  (2
املحافظة عىل الكنائس واملدافن واألماكن الدينية العامة مبا يف ذلك املوجودة يف القرى املهجرة وصيانتها  (3

 وبالتنسيق ما بني الطائفة والبطركية واللجنة التنفيذية.
االتصال مع الطوائف املسيحية األخرى والعمل عىل توحيد األعياد وتوطيد العالقة وتعميقها مع الطوائف الدينية،   (4

 املسيحية، اإلسالمية والدرزية.
والبطركية   (5 والكاهن  الطائفة  بني  العالقة  وتنظيم  معيشتهم  وتأمني  وتعليمهم  عرب  كهنة  تأهيل  عىل  العمل 

 التنفيذية. بالتنسيق مع اللجنة 
 إصدار مجلة أو نرشة قطرية تهتم بشؤون الطائفة.  (6
 دعم الطائفة املحلية يف املحافظة عىل أمالكها.  (7
 العمل مع هيئات الطائفة لتخصيص أراِض من أي مصدر كان لبناء الكنائس واملرافق واملعاهد العلمية والدينية.  (8
 أو معربية األرثوذكسية بالتنسيق مع البطركية و/االهتامم بتنظيم عمل وخدمات املحاكم الكنسية للطائفة الع (9

للمحاكم  تقدم  التي  العائلية  املشاكل  لحل  مؤهلني  علامنيني  إلدخال  والسعي  املحلية،  الروحية  الرئاسة 
بحيث   املحاكم  هذه  مستوى  رفع  ناحية  من  األحوال   يتالءمالكنسية،  أمور  يف  والترشيعات  العرص  وروح 

 الشخصية. 
التنفيذية واللجان املنبثقة عنه بتمويل من املجالس إقامة صندوق مايل   (10 مركزي إلدارة أعامل املؤمتر واللجنة 

التنفيذية قيمة اشرتاك ومساهمة كل مجلس  اللجنة  والهيئات واألرثوذكسية املمثلة يف املؤمتر. كذلك تقرر 
 أو هيئة أخذة بعني االعتبار عدد أفراد الطائفة املحلية وإمكانياتها املادية. 

 لعمل عىل إقامة املجلس املشرتك وتحديد صالحيته بالتنسيق مع البطركية. ا (11
 . سن األنظمة لتنظيم عمل املؤمتر واللجان املنبثقة عنه مبا يف ذلك صالحية تعديل الدستور (12
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 املؤمتر:  .4
نعقاده وجدول اينعقد املؤمتر بدعوة من اللجنة التنفيذية مرة كل أربع سنوات، وهي التي تقرر مكان وزمان   (1

 "املؤمتر القطري"فيام ييل  –أعامله 
أعضاء اللجنة التنفيذية    3/ 2تدعو اللجنة التنفيذية بناًء عىل طلب خطي يقدمه    (،1)  4عىل الرغم مام ورد يف البند   (2

ثالثني   للطلب خالل  التنفيذية  اللجنة  إذا مل تستجب  الطلب.  تدرج يف  التي  املواضيع  لبحث  إىل مؤمتر استثنايئ 
يوماً من تاريخ تقدميه لها، يحق ملقدمي الطلب الدعوة إىل مؤمتر استثنايئ يف املكان والزمان الذي يقررونه  
أو  قطري  مؤمتر  كأي  وقراراته  االستثنايئ  املؤمتر  مع  التعامل  ويتم  الطلب،  يف  جاءت  التي  املواضيع  لبحث 

 استثنايئ تدعو إليه اللجنة التنفيذية. 
 استثنايئ إال بعد مرور ستة أشهر عىل األقل بعد أخر مؤمتر عادي أو استثنايئ تم عقده. ال يجوز عقد مؤمتر  (3
يف  (4 األصوات  تعادل  حالة  ويف  التنفيذية،  اللجنة  رس  وأمني  رئيس  هام  املؤمتر  رس  وأمني  املؤمتر  رئيس 

 املؤمتر أو اللجنة التنفيذية يكون صوت الرئيس هو املرجح. 
 

 واللجنة التنفيذية:نظام عمل املؤمتر األرثوذكيس  .5
ييل   (1 فيام  التنفيذية،  واللجنة  األرثوذكيس  املؤمتر  عمل  نظام  الدستور  بهذا  العملمرفق  أقرته    ،""نظام  ايل 

 .28،01،2009اللجنة التنفيذية باإلجامع يف اجتامعها املنعقد يف الناصة بتاريخ 
القانون باملدى الذي ال يتعارض "התקנון המצוי"  "النظام القائم"  يتبنى املؤمتر واللجنة التنفيذية   (2 مبوجب 

مع الدستور ومع نظام العمل. يف حالة تناقض أو عدم توافق بني النظام القائم ونظام العمل، تكون لتعليامت 
القائم و النظام  تعليامت  العمل أفضلية عىل  الدستور ونظام الدستور و/أو نظام  تعليامت  يحسم األمر حسب 

 العمل. 
باللغة  (3 والصياغة  النص  يكون  لغة أخرى  الرتجمة إىل  حالة  العربية، يف  باللغة  العمل  الدستور ونظام  تم صياغة 

 العربية هام املقرران يف حالة اختالف أو عدم توافق يف الرتجمة إىل لغة أخرى.
ع (4 ويصادق  العمل  ونظام  الدستور  إقرار  األرثوذكيتم  املؤمتر  يف  نهائياً  تاريخ ليهام  يف  سيعقد  الذي  يس 

بأغلبية    20،02،2010 إليه  يؤجل  أخر  تاريخ  أي  يف  يتم   % 75أو  الذين  املؤمتر  أعضاء  أصوات  من  األقل  عىل 
 اعتامدهم للمؤمتر وتوافق لجنة االعتامدات عىل مستندات اعتامدهم. 
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 ل املؤمتر: ح .6
 يف كل حالة من الحاالت التالية:  وإنهاء أعامله يتم حل املؤمتر تصفيته 

 مبوجب قرار نهايئ صادر من محكمة ذات صالحية.  (1
من أعضائه، ُحلَّ املؤمتر يف هذه الحالة    % 75إذا قرر املؤمتر يف جلسته الخاصة التي تعقد لهذا الهدف بأغلبية   (2

 يتم الترصف بأمواله وأمالكه املنقولة عىل النحو التايل:
من  .1 واحد  لكل  ويحق  الناصة  يف  األرثوذكسية  الطائفة  مجلس  يف  أمانة  تودع  والوثائق  املستندات 

 املجالس والهيئات أعضاء اللجنة التنفيذية االطالع عىل املستندات وأخذ صور عنها.
مع   .2 التنفيذية  اللجنة  نحاسب  وأمني  ر يحرض  واللج  رسال ئيسها  املؤمتر  عىل  املرتتبة  بااللتزامات  نة قامئة 

والهيئات  املجالس  بني  نسبية  بصورة  يقسم  تبقى  وما  املوجودة،  األموال  من  لسدادها  التنفيذية 
التنفيذية  واللجنة  املؤمتر  ساهمت يف متويل مصاريف  والتي  حينه  القامئة يف إرسائيل يف  األرثوذكسية 

 مبوجب نظام العمل. 
ومع .3 أجهزة  من  املنقولة  األموال  بشأن  تقرر  التنفيذية  الهيئات اللجنة  عىل  توزيعها  وكيفية  وأثاث  دات 

 واملؤسسات أعضاء املؤمتر األرثوذكيس. 
تاريخ   .7 الناصة يف  تاريخ   20،02،2010صادق املؤمتر املنعقد يف  عىل هذا الدستور ويصبح ساري املفعول من 

وبالني باسم  املؤمتر  إىل  املنتدبني  التنفيذية  اللجنة  أعضاء  توقيع  تم  بذلك  واشعاراً  املؤسسات إقراره،  عن  ابة 
 . 20،02،2010والهيئات التي انتدبتهم عىل هذا الدستور اليوم 
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 نظام عمل املؤمتر األرثوذكيس واللجنة التنفيذية
تاريخ   الناصة نظام عمل املؤمتر األرثوذكيس    28،01،2009يف  التنفيذية يف اجتامعها املنعقد يف  اللجنة  أقرت 

متهيداً   التنفيذية  املؤمتر واللجنة  يف  إرسائيل  يف  العربية  للطائفة  األرثوذكيس  املؤمتر  دستور  مع  إلقراره 
 القطري. 

 نظام عمل املؤمتر األرثوذكيس واللجنة التنفيذية املنبثقة عنه. االسم:  - الباب األول
الثاين املبني  تعاريف:    -  الباب  املعان واملفهوم  النظام،  الواردة يف هذا  والعبارات  للكلامت  إذا يكون  إال  أدناه، 

باللغة العربية   اقتىض النص خالف ذلك، يف حالة ترجمة النظام إىل لغة أخرى، يعترب النص 
 النص امللزم واملعتمد.

اللجنة    هذاالنظام:   تتخذها  التي  عام و/أو  اجتامع  األرثوذكيس يف  يتخذها املؤمتر  التي  القرارات  النظام وجميع 
تعترب تعديالً له أو إضافة عليه، يف حالة عدم توافق بني قرارات املؤمتر التنفيذية طبقاً لهذا النظام والتي  

 وقرارات اللجنة التنفيذية وهذا النظام، تعترب قرارات املؤمتر هي القرارات املعتمدة وامللزمة. 
 إناثاً.جميع أفراد الطائفة العربية األرثوذكسية املقيمني يف إرسائيل ذكوراً كانوا أم الطائفة:  .1
القاطنني -جميع أفراد الطائفة العربية األرثوذكسية سكان إرسائيل ذكوراً كانوا أم إناثاً   الطائفة املحلية: .2

 يف كل مدينة أو قرية يف إرسائيل. 
 "مجالس الطائفة". فيام ييل:  - كام هي معرَّفة يف الدستور  مجالس الطائفة: .3
الهيئة املؤمتر:   .4 يكون كام هو    هو  للمؤمتر  املنتدبني  األعضاء  عدد  الطائفة يف إرسائيل.  التي متثل  العليا 

أو يف أي موعد "املؤمتر القطري"،  فيام ييل:    -  . يعقد املؤمتر مرة كل أربع سنواتالباب الرابعمبني يف  
 املؤمتر االستثنايئ". فيام ييل: -قبل ذلك تقرره اللجنة التنفيذية 

االستثنايئ:   .5 ألي املؤمتر  أو  مستعجلة  أو  طارئة  أمور  لبحث  التنفيذية  اللجنة  إليه  تدعو  عادي  غري  اجتامع 
 هدف أو موضوع أخر تقرره اللجنة التنفيذية. 

التنفيذية: .6 املخولة   اللجنة  العليا  الهيئة  هو   هي  كام  عليها  واالرشاف  العامة  الطائفة  وشؤون  أمور  إلدارة 
يف   التنفيذية  اللجنة  أعضاء  انتخاب  ويتم  الدستور  يف  كل  املؤمتر  مبني  بعد  استثنايئو/أو  يتم   مؤمتر 

 عقده بناًء عىل قرار من اللجنة التنفيذية أو طلب املجالس أو الهيئات املمثلة يف اللجنة التنفيذية. 
اللجنة   .7 أعضاء من    التنفيذية:مكتب  التنفيذية سبعة  اللجنة  نائبني   –  أعضائهاتنتخب  التنفيذية،  اللجنة  رئيس 

التمثيل   يراعى  بحيث  التنفيذية  اللجنة  انتخابهم من بني أعضاء  يتم  للرئيس، أمني رس، محاسب وعضوين، 
للطوائف   ييل    –املنطقي  واللج"املكتب"فيام  املؤمتر  قرارات  املكتب  وينفذ  يرشف  أمر .  وكل  التنفيذية  نة 

 . ليه إيحيالنه  
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 املؤمتر واللجنة التنفيذية:   –الباب الثالث 
ص.ب.   .1 وعنوانهم  الناصة  مدينة  التنفيذية  واللجنة  األرثوذكيس  املؤمتر  لغة  38مركز  هي  العربية  اللغة   ،

 التداول الرسمية. 
املنتدبني  .2 األعضاء  عدد  يكون  بحيث  التنفيذية  اللجنة  يف  ميثلونها  مندوبني  األرثوذكسية  املجالس  تنتدب 

 .الباب الرابعبالنسبة إىل أعضاء الطائفة كام هو مبني يف 
يقل عن  أالأي مكان تقرره اللجنة التنفيذية عىل تعقد اللجنة التنفيذية اجتامعات دورية عادية يف الناصة ويف  .3

 مرة كل ثالث أشهر أو يف أي وقت تقرره اللجنة التنفيذية لبحث األمور العادية أو الطارئة. 
التنفيذية   .4 اللجنة  الطلب من رئيس  التنفيذية،  اللجنة  أرثوذكسية بواسطة ممثليها يف  يحق لخمس مجالس 

لطلب ويدعو إىل اجتامع عقد جلسة استثنائية للجنة التنفيذية مع تبيان مواضيع البحث، وعىل املكتب أن يلبي ا
 من تاريخ استالم الطلب. يوما   15أقصاها  ة خالل فرت  "االجتامع االستثنايئ"استثنايئ، فيام ييل 

إذا مل يستجب املكتب لطلب عقد االجتامع االستثنايئ، فإنه يحق ملقدمي الطلب دعوة اللجنة التنفيذية لعقد  .5
 . االجتامع، ويعترب االجتامع االستثنايئ قانونياً 

التنفيذية   .6 اللجنة  رس  أمني  يقوم  التنفيذية،  اللجنة  رئيس  ومكتبها  التنفيذية  اللجنة  اجتامعات  ويدير  يرتأس 
بتسجيل محارض الجلسات وحفظ مستندات اللجنة التنفيذية وكل املستندات والوثائق املتعلقة بعمل اللجنة 

وكل   الجلسات  محارض  عىل  الرس  وأمني  الرئيس  يوقع  اللجنة  التنفيذية.  باسم  يصدر  مستند  أو  وثيقة 
الرس من جلسة  غياب أمني  حالة  أو املؤمتر. يف  أعضاءه    التنفيذية  املكتب من بني  يعني  التنفيذية  اللجنة 

أمني رس لتلك الجلسة. تؤخذ قرارات االجتامع بأغلبية الحارضين إال إذا نص النظام غري ذلك ويعترب أي قرار 
 كأنه أخذ يف اجتامع عادي.يؤخذ يف االجتامع االستثنايئ 

ذا أنهى أمني الرس عمله ألي سبب من األسباب، تنتخب اللجنة التنفيذية يف أقرب وقت ممكن بديالً له، إىل إ  .7
 أن ينتخب البديل يحق للجنة التنفيذية تعيني أمني رس مؤقت ملدة ال تزيد عن شهرين.

حضور   .8 أعضاء  % 51يعترب  االجتامع   من  ويعترب  املكتب،  إليه  يدعو  اجتامع  يف  قانونياً  نصاباً  التنفيذية  اللجنة 
 قانونياً حتى ولو غادر االجتامع قبل انتهائه أكرث من ثلث الحارضين. 

من األعضاء يف املوعد املحدد يف الدعوة إىل االجتامع، يؤجل االجتامع ملدة نصف   % 51إذا مل يتم حضور   .9
يقل عدد الحضور ن ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، إال   أاللحضور نصاباً قانونياً رشيطة  ساعة وعندها يشكل ا

 إذا قرر أغلبية الحضور تأجيل االجتامع ملوعد أخر. 
وإرسال  .10 التنفيذية  اللجنة  تعقدها  جلسة  أي  تحضري محرض  عنهام،  ينوب  من  أو  الرس  وأمني  الرئيس  عىل 

 يوماً من تاريخ الجلسة.  15يذية خالل فرتة أقصاها نسخة إىل كل عضو من أعضاء اللجنة التنف
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أيام من استالم محرض الجلسة، يحق ألي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية االعرتاض خطياً عىل ما   10خالل   .11
لجنة   إىل  التنفيذية مع نسخة  اللجنة  ترسل إىل مكتب  تعديل املحرض يف رسالة  ورد يف املحرض ويطلب 

اال  بحث  ويتم  للعضو  املراقبة،  يحق  أنه  غري  استالمه  من  أسبوع  خالل  فيه  والتقرير  املكتب  يف  عرتاض 
املعرتض و/أو لجنة املراقبة و/أو أي من أعضائها، إثارة االعرتاض يف أول جلسة تعقدها اللجنة التنفيذية  

بل موعد  بعد أن يبلغ املعرتض املكتب خطياً عن رغبته يف بحث املوضوع يف الجلسة ثالثة أيام عىل األقل ق 
التنفيذية  اللجنة  الجلسة، ويكون أحد مواضيع البحث التي تبحث وتقرر يف بداية الجلسة، إال إذا قرر أعضاء 

 بأغلبية عادية تأجيل البحث. 
األرثوذكيس .12 واملؤمتر  التنفيذية  اللجنة  باسم  الوحيد  الرسمي  الناطق  هو  التنفيذية  اللجنة  ويصدر رئيس   ،

والتصاريح باسم املؤمتر أو اللجنة التنفيذية بعد التشاور مع أعضاء املكتب ويؤخذ القرار يف وينرس البيانات 
 املكتب باألغلبية العادية. 

عىل   .13 أشخاص  ثالثة  من  مؤلفة  مراقبة  لجنة  أعضائه  بني  من  املؤمتر  اللجنة    أالينتخب  أعضاء  من  يكونوا 
نتخاب بالتصويت العلني، إال إذا طلب أحد املرشحني إجراء التنفيذية. إذا زاد عدد املرشحني عن ثالثة، يتم اال 

تصويت رسي. متارس لجنة املراقبة صالحياتها حتى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة يف املؤمتر أو يف مؤمتر 
 استثنايئ. تؤخذ القرارات يف لجنة املراقبة باألكرثية بالتصويت العلني. 

التنفيذية بأغلبية عادية وبالتصويت العلني بديالً عنه.  يف حالة استقالة أحد أعضاء لجنة املراقبة   اللجنة  تنتخب 
لجنة   عضوية  إلشغال  واحد  مرشح  ترشيح  ممثليها،  بواسطة  التنفيذية  اللجنة  يف  ممثلة  هيئة  لكل  يحق 
ألحد  يحق  أنه  غري  الرسي،  بالتصويت  االنتخاب  يعاد  للمرشحني  األصوات  تساوي  حالة  يف  املراقبة. 

 ازل عن عضويته للعضو األخر. املرشحني التن
سري أعامل اللجنة التنفيذية واملكتب واللجان الفرعية التي تقيمها اللجنة التنفيذية    مبراقبة  تقوم لجنة املراقبة  .14

لجنة   رأت  كلام  أو  القل  عىل  أشهر  ستة  كل  مرة  املكتب  بواسطة  التنفيذية  اللجنة  إىل  تقاريرها  وتقدم 
 املراقبة رضورة لذلك. 

نة التنفيذية أعضاء لجنة املراقبة لحضور االجتامعات الدورية، كام يحق ألعضاء لجنة املراقبة حضور  تدعو اللج .15
 اجتامعات مكتب اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية التي تنتخبها اللجنة التنفيذية أو املؤمتر.

الفرعية إىل .16 التنفيذية واللجان  ا   ترسل محارض جلسات املكتب واللجنة  الذين يحق لهم أعضاء لجنة  ملراقبة 
 طلب عقد جلسة خاصة لبحث النقاط التي يرغبون يف بحثها. 
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 املؤمتر:  –الباب الرابع 
، غري أنه يجوز لها سنوات يف مركز اللجنة التنفيذية يف الناصة   أربعتدعو اللجنة التنفيذية لعقد مؤمتر كل   .1

 . أعضائهاعقد املؤمتر يف مكان أخر إذا قررت ذلك بأغلبية ثلثي  
يحق لكل طائفة محلية أن تعتمد وتوفد عىل املؤمتر مندوباً واحداً عىل األقل مهام بلغ عدد أفرادها. إذا زاد  .2

يزيد عدد   أالعضو ممثالً واحداً عىل    750، فيحق للطائفة أن توفد عن كل  750عدد أبناء الطائفة املحلية عن  
 كيل. املمثلني عن ثلث مجموع عدد مندويب املؤمتر ال

أبناء الطائفة املحلية هم األفراد املسجلون كأعضاء يف الطائفة ويحق لهم انتخاب هيئات   –منعاً يل التباس  
 الطائفة مبوجب وحسب نظام أو دستور الطائفة املحلية. 

يزيد عن   الطائفة  أفراد  الحق يف إرسال   750كل عدد من  للطائفة،  أخر  شخص وال يكفي إلضافة ممثل 
 عضواً.  375ا زاد العدد عن ممثل إضايف إذ

 رئيس املؤمتر هو رئيس اللجنة التنفيذية وأمني رسها يكون أمني رس املؤمتر. .3
تعني لجنة اعتامدات مؤلفة من ثالثة اشخاص، تفحص اعتامدات املندوبني للمؤمتر وتؤخذ   اللجنة التنفيذية  .4

قرار أويل  قراراتها االعتامدات إىل  لجنة  توصلت  إذا  الصوات.  أي مندوب إىل بأكرثية  اعتامد  ترفض مبوجبه   
املؤمتر، عليها قبل أن تصدر قرارها إعالم العضو عن نيتها رفض انتدابه إىل املؤمتر مبينة األسباب الداعية  

 لقرارها، وتدعوه إىل اجتامع لبحث املوضوع. 
اللجنة   .5 مكتب  أمام  االعتامدات  لجنة  قرار  عىل  يعرتض  أن  منتدب  عضو  ألي  قرارها  يحق  ويكون  التنفيذية، 

 قاطعاً ونهائياً بعد سامع ادعاءات املعرتض ورد ممثل لجنة االعتامدات. 
من  .6 وموقعة  للطائفة  الرسمية  األوراق  عىل  رسمي  باعتامد  املؤمتر  لعضوية  معتمديها  تزود  طائفة  كل 

 أصحاب حق التوقيع فيها بالشكل الذي يلزم املجلس أو هيئة الطائفة. 
مراعياً متثيل املناطق والهيئات األرثوذكسية، ينتخب أعضاء املؤمتر أعضاء اللجنة التنفيذية باالقرتاع الرسي،  .7

بناءً  أو  ذلك  غري  املؤمتر مسبقاً  إذا قرر  لعضوية إال  يزد عدد املرشحني  إذا مل  النظام.  تعليامت هذا   عىل 
 اللجنة التنفيذية عن العدد املقرر، يتم االنتخاب بالتزكية. 

اللجنة  .8 و/أو  للمؤمتر  ممثليها  و/أو  معتمديها  تغيري  طائفة  لكل  يحق  السابع،  البند  ورد يف  الرغم مام  عىل 
الرسمية،   الطائفة  مؤسسات  قرار  مبوجب  الق  صبحيوالتنفيذية  تبليغ   رار هذا  تاريخ  من  املفعول  ساري 

 القرار إىل اللجنة التنفيذية. 
تد  .9 أن  التنفيذية  اللجنة  تم علال  الذين  األعضاء  بدل  التنفيذية  اللجنة  جلسات  إىل  املنتدبني  الجدد  األعضاء  عو 

 تغيريهم. 
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الهيئات التي انتدبت ممثليها و ؤسسات  املمن    % 60بناًء عىل طلب    استثنايئمؤمتر  يحق للجنة التنفيذية عقد   .10
 اً من ميو   45ىل رئيس وأمني رس اللجنة التنفيذية التحضري والدعوة لهذا املؤمتر خالل  ة. عإىل اللجنة التنفيذي

أصحاب  لألعضاء  يحق  للطلب،  التنفيذية  اللجنة  وسكرتري  رئيس  يستجب  مل  إذا  الجلسة.  عقد  طلب  تاريخ 
 استثنايئ. الدعوة، أن يدعوا إىل مؤمتر 

 تؤخذ قرارات املؤمتر بالتصويت العلني وباألغلبية العادية.  .11
لكل  .12 منها  نسخة  ويرسل  وقراراته  املؤمتر  بجلسات  محرضاً  املؤمتر  رس  وأمني  الرئيس  ويوقع  يحرض 

 ها خمسة عرش يوماً من تاريخ انتهاء جلسات املؤمتر.أعضاء املؤمتر خالل فرتة أقصا 
قرارها يف ؤمتر ويلخص النقاش ويطلب من لجنة الصياغة كتابة القرارات إل رئيس املؤمتر يدير جلسات امل .13

 املؤمتر.
عضاء لصياغة القرارات يف جلسة افتتاح املؤمتر، ينتخب املؤمتر بالتصويت العلني لجنة مؤلفة من خمسة أ  .14

 عىل أن يراعى االنتخاب التمثيل املنطقي للطوائف. 
 

 عامة:تعليامت   –الباب الخامس 
و/أو مجلس و/أو لجنة طائفة يف أي بلد مل تكن ممثلة يف املؤمتر تقديم طلب إىل اللجنة    يحق لكل لجنة  .1

وتقرر اللجنة التنفيذية يف جلستها بخصوص    ته برشط االلتزام بالدستور والنظاملضمها إىل عضوي  التنفيذية 
 هذا الطلب. 

الرئيس  .2 غياب  حالة  وميارسيف  محله  يحل  النائب   ،  تغيب  إذا  الثان  النائب  أو  سناً  األكرب  النائب  صالحياته 
 األكرب سناً. يف حالة غياب أمني الرس، ينتخب املكتب من بني أعضاءه سكرترياً مؤقتاً للمؤمتر. 

يوماً من انتهاء املؤمتر.   30يدعو رئيس وأمني رس املؤمتر اللجنة التنفيذية إىل اجتامع خالل فرتة أقصاها   .3
ال يعقد   التنفيذية  اللجنة  باالتفاق،    ضاء املكتب عأ نتخاب  يف مقر  أو  الرسي  الرئيس وأمني   يسلموباالقرتاع 

يتم  الجدد، إذا مل  الرئيس وأمني الرس  التي بحوزة كٍل منهم إىل  الرس واملحاسب املستندات والوثائق 
الطائ أو مؤسسات  هيئات  يحق ملمثيل خمس  املحددة،  الفرتة  الجلسة خالل  اللجنة  عقد  املمثلني يف  فة 

يف اللجنة    خمسة عرش يوماً، ويرتأس هذا االجتامع أكرب األعضاء سناً التنفيذية الدعوة لهذا االجتامع خالل  
 التنفيذية ويكون سكرتري هذا االجتامع أصغر األعضاء سناً. 

و  .4 التنفيذية ولجنة االعتامدات  اللجنة  يتعلق يحفظ السكرتري مستندات وملفات ومحارض جلسات  كل مستند 
 بعمل اللجنة التنفيذية أو املؤمتر أو لجانه الفرعية، ويتعهد بتسليمها إىل من يخلفه يف املركز. 
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إلز  .5 بنك يقرره املكتب وال يجوز  التنفيذية أموالها يف  اللجنة  التنفيذية أو أيٍّ من   ماتحفظ  اللجنة  املؤمتر أو 
س أو أحد نائبيه مع توقيع محاسب وختم اللجنة التنفيذية هيئات املؤمتر إال مبستند مايل يحمل توقيع الرئي

 للمؤمتر األرثوذكيس. 
تقريراً مالياً يقدمه إىل اللجنة التنفيذية مرًة كل ستة أشهر. أما املحاسب املوجود قبل حاسب  امليحرض   .6

ع اللجنة التنفيذية  عن الفرتة التي كان فيها محاسباً يف اجتام   إقرار هذا النظام، فعليه تقديم التقرير املايل 
 بعد انتخاب املكتب الجديد.

التي تقررها  .7 التي تراها مناسبة، لجاناً فرعية لبحث وعالج املواضيع  بالطريقة  التنفيذية  اللجنة  تعنيِّ أو تختار 
 يذية. كل لجنة فرعية وموعد تسليم تقريرها إىل اللجنة التنف د صالحياتحدَّ اللجنة التنفيذية أو املؤمتر، وتُ 

الجلسة إال بإذن خاص من الرئيس. مغادرة األعضاء سواء بإذن   يحق ترك قاعة االجتامع قبل انفضاض  ال .8
أو بدون إذن ال يغري من قانونية الجلسة وتعترب الجلسة قانونية بالعدد الذي كان حارضاً عند افتتاح الجلسة،  

 ثالث.من الباب الالتاسع ء يف البند وتؤخذ القرارات بأغلبية من تبقى من أعضاء يف الجلسة خاضعاً ملا جا
وتبت   .9 السابقة  الجلسة  وقائع  التنفيذية عىل  اللجنة  تصادق  بداية كل جلسة  بوقائع يف  يف  يتعلق  كل طلب 

 الجلسة السابقة وتصادق اللجنة عليه. 
لتنفيذية بأكرثية ية أية مشكلة أو أمر ال يوجد له جواب يف هذا النظام، تقرر اللجنة اذإذا واجهت اللجنة التنفي .10

 ثلثي عدد أعضائها الحارضين يف االجتامع الحل املناسب.
الل .11 التنفيذية بأغلبية  تؤخذ القرارات يف  اللجنة  اللجان التي تقيمها  جنة التنفيذية أو املكتب أو يف أي لجنة من 

ذلك.   غري  التنفيذية  اللجنة  قررت  إذا  إال  العلني  وبالتصويت  تساو الحضور  األ إذا  مرة  صو ت  التصويت  يعاد  ات، 
لبحث   ية ئجلسة استثنا  أخرى، ويف حالة التساوي أيضاً يؤجل االجتامع إىل تعقد خالل خمسة عرش يوماً 

 موضوع الخالف، ويتم تعيني املوعد يف االجتامع. 
ية إذا حرض يف جلسات املكتب أو لجنة املراقبة أو أي لجنة فرعية تقيمها اللجنة التنفيذ  قانونيا  يعترب النصاب   .12

 من األعضاء.   % 51االجتامع 
وتحدد  .13 اللجنة  لعمل  رضورياً  ذلك  رأت  إذا  تقيمها،  فرعية  لجنة  لكل  عمل  نظام  سن  التنفيذية  للجنة  يحق 

 صالحيات كل لجنة تقيمها. 
بالفاكس، كام  .14 أو املؤمتر  التنفيذية  اللجنة  أو قرارات  أو قرار من مستندات  التوقيع عىل أي مستند  يجوز 

 تأجيل تلفونياً.رار مستعجل ال يقبل ال قتخاذ اا ويحق له
التنفيذية يف حالة عدم متكنه من حضور اجتامع ُدعي إليه، توكيل من ينوب عنه    يحق .15 لكل عضو يف اللجنة 

 يف االجتامع، عىل أن يكون التوكيل خطياً لكل جلسة عىل حدة. 
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عي إليه، يحق له إرسال موافقته الخطية عىل محرض اللجنة التنفيذية حضور اجتامع دُ  عضاءأ إذا تعذر عىل أحد  .16
 . وتعترب موافقته كأنه شارك يف االجتامع ،الجلسة وقراراتها بعد االطالع عليها

 من أعضائها.  % 75تعديل هذا النظام يف جلسة خاصة بأغلبية  يحق للجنة التنفيذية  .17
 

وإشعاراً   السابع،  للمؤمتر  القطري  االجتامع  يف  النظام  هذا  اليوم  أُقر  عليه  التوقيع  قِبَل    20،02،2010تم  من 
 املؤمتر واملنتدبني إىل اللجنة التنفيذية. ممثيل الهيئات األرثوذكسية املشاركة يف 


