
             جمع�ة األخ روفینو ةظمأنمجموع 

 

             (                               )٢٠١٢حزیران ١٤الجمعیة العامة االستثنائیة في  ألحكاممنظما وفقا

        

 

ّ ال :١العنوان األفعالوسائل  - العقلیة - ھدفٲل - سمیةت  
ّ أل :١البند                                                                                                                 سمیةت

                                                                                                                المقر    ٢البند 

                                                                                                                   ةدّ المُ  :٣البند

                                                                                                                لھدفأ :٤البند 

                                                                     یة الذھنیة التي یجب أن تحي الجمع الحالة :٥ البند

                                                                                                       األفعالوسائل  :٦البند 

 

الجمعیة أعضاء :٢ العنوان  
 

                                                                                        يالجنسیة واالنتماء الروح :٧البند 

                                                                                                   درجات االنتساب :٨البند 

                                                                             إجراءات االنتساب                     :٩البند 

                                                                                                           االشتراك :١٠البند 

                                                               فقدان صفة العضو المنتسب                      :١١البند 

ةإدارة الجمعی : ٣العنوان  
 

                                             اإلدارةالمؤھلین لمجلس  واألعضاءالعدد  ،شروط االنتساب :١٢البند 

                                                                                                   اجتماع المجلس :١٣البند 

                                                                                                   مجانیة التوكیل  :١٤البند 

                                                                                                  سلطات المجلس :١٥البند 

                                                                                         المجلس  أعضاءجدول  :١٦البند 

                                                                                    مدة مھمات أعضاء المجلس :١٧البند 

 

أعضاء المجلس :٤العنوان   
 

                أعضاء منتخبین ،استدعاء ،جدول أعمال :: تدابیر عامة لكل شكل من أشكال المجلس١٨البند 

                                                                                             : المجلس العام العادي١٩البند 



                                                                                               : المجلس االستثنائي٢٠البند 

                                                                                                       المحاضرات :٢١البند 

                                                                                                           االنحالل :٢٢البند 

                                                                                                            األشكال :٢٣البند 

 

 

تموز  ١بتاریخ من قبل القانون الفرنسي  ةمنظمّ  ،جمعیة خاصة جمعیة األخ روفینو ھي إن     

                                                :الیة یتبعون األنظمة التّ  من قبل أعضاء مبنیةو١٩٠١

             

                                                   التسمیة :١البند 

                                                                                  ٠״روفینو األخ ״باختصار ،״روفینو األخجمعیة ״ :إن تسمیة الجمعیة ھي       

                                                    قر  الم :٢ البند   

٠       ٦٤ستو رقم یشارع اوستاش ر )،١٤٠٠(   Caen تحدیدا مدینة  ،ھا في شمال غرب فرنساقرّ م  

 

                                                      المدة  :٣البند 

   ٠إن مدة الجمعیة ھي غیر محدودة    

                                                     الھدف :٤البند 

                                                                                                            :للتذكیر سابقا  

 

 ▪   ٠ما یطلبھ منكم افعلوا كلّ  :ة بھذه الكلمات للبشریّ  ،هللا أم ،ائمة مریمیسة الدّ ھ القدّ تتوجّ  

 ▪                                    ٠بة باسرافذي یذھب للزرع ینشر الحَ إن ناشر اإلنجیل ال 

                     ▪                                                 ٠ ح كل خیر hسبّ الذي یُ  سعید خادم هللا كم ھو  
 

في الموضع  االبن والروح القدس ،أآلب،هللا ة الثالوث األقدس أيّ الع ومحبّ ة ھو اطّ ھدف الجمعیّ  إنّ     

وسیطة جمیع  ،مریم العذراء ائمةالدّ  بشفاعة القدیسة ،الحالي ألعضاء الجمعیة وحتى إلى أقصى المعمور

                                                                                                                          ٠النعم

                                                                                                                 

         لوكیة الذھنیة التي یجب أن تحي الجمعیةالسّ  :٥البند 

 
              أساسیین:  على جمیع الوسائل المستخدمة للوصول إلى الھدف المذكور أن تستجیب لشرطین   

 ▪                                                                                             المسیح     بإنجیل اإلیمان 



  ▪                                                                        لسلطة الكنیسة الكاثولیكیة العقائدیة االمتثال 

 بھاتین الفضیلتین  ،ةحیّ  ،الجمعیة أعضاءكذلك العالقات بین  ،المرسلة األعمالتكون  أنیجب  ،أخیرا      

                                                   ٠ الم والفرحالسّ  : قدیس فرنسیس االسیزيالالغالیتین على قلب 

 

القدرات: ٦البند   

 ،وابا للتبشیر المكرر مرارا من قیل الطوباوي یوحنا بولس الثاني ل أھم وسائل أفعال الجمعیة جتشكّ      

إذا ستفضل  ٠في وسائل االتصاالت الحدیثة للتبشیر باإلنجیل ابمعنى أن على المسیحیین أن یستثمرو

نظرا لتطور  ،دون الحاجة لوضع الئحة كاملة ،جمعیة األخ روفینو استعمال وسائل االتصال ھذه

                                                                                                        ٠التكنولوجیا المستمر

سیتوجب على أعضاء  ،وسائل لالتصال ھذه لیست كافیة لخلق عالقات بشریة حقیقیة واعون بانّ     

أخویة بشریة أصیلة أینما یبشرون  ،أن یخلقوا بانشراح ،أیا كانت درجات انتمائھم ومسؤولیاتھم ،الجمعیة

                                                                                                                     ٠باالنجیل

                                                                                                                 

               أعضاء الجمعیة : ٢العنوان   

 
الجنسیة واالنتماء الروحي :٧البند   

 

 
باستطاعة كل شخص البالغ من  ،بالرغم من أن الجمعیة متعلقة بالقانون الفرنسي على الصعید المدني     

بامكاننا رؤیة في ٠یسكن فیھ االنتماء إلى الجمعیة مھما كانت جنسیتھ والبلد الذي ،العمر الثامن عشر

 ٠أن ھذه األخیرة تستند في جمیع مقاییسھا ومكوناتھا على الروحیة الفرنسیسیة ،تسمیة الجمعیة نفسھا

 إلىمع ھذا فلیس من الضرورة االنتماء ٠رفاق القدیس فرنسیس االسیزي لأوّ فاألخ روفینو كلن واحدا من 

                                                                                          ٠فروع العائلة الفرنسیسیة إحدى

   

 

                                        درجات االنتماء       :٨البند 

واختاروا بصراحة االنتماء إلى  ،تتألف الجمعیة من أعضاء انتموا قبال إلى مجموع األنظمة الحالیة       

مع التحدید أن اختیار الدرجة الثانیة أو الثالثة تتطلب تعھدات مختلفة  ،عدة الدرجات الثالث التالیةإحدى أو 

                                                                                                       ٠من الدرجات السابقة

 ١) یتعھد أعضاء الدرجة األولى :                                                                                     



    ف فیھعرّ یُ و  األقدسالثالوث  حب یُ  لكي وبإیمانالصالة یومیا  ،المنتمي إلى تتناسبتبعا لصیاغة  ●     

 لعذراء تشفعي فینا واطلبي القدیسة مریم ا أیتھا ״:باستعمال الصیاغة التالیة أیضا أو ،جمعافي العالم        

            ״٠ألجلناصلي  ،دون حبل بال دنس ،العذراء أیتھا ٠توبة العالم لقلبھ االقدس اإللھيمن ابنك        

    

                                                       ٠محبة هللا والقریب باسم هللا األب االبن والروح القدس ● 

                                                      

 ٢) یتعھد أعضاء الدرجة الثانیة :                                                                                      

 

 ،أعمال بر وإحسان (״یبةحین ھكذا برائحة یسوع الطّ مترشّ  ״ ،أفعال خاللمن  اإلنجیلبتبشیر  ●       

                                                                                        ٠٠٠)مةعمال خیریة منظّ أ

               ق حول إحدى أسس اإلیمان من خالل تكوین أو تعمّ  ،على األقل مرة في السنة التثقیف ●       

                   )٠٠٠بابویة  عظة تبشیریة (دیة للكنیسةأو سلطة عقائنص للبابا حول  أو،المسیحي          

                                 

 ٣) یتعھد أعضاء الدرجة الثالثة :                                                                                   

                                                       

           ٠باستعمال خاصة وسائل االتصال الحدیثة ،بتعریف هللا الثالوث ومحبتھ في العالم اجمع ●         

  اإلیمان أو بمن خالل تشكیل فریق دراسة أو تعمیق  ،والتفاھم معھا األشخاصلقاءات بین  جراءإ●        

حریة اختیار كل مل آخر في إطار احترام أو من خالل أي ع ،من خالل تشكیل جمعیات فرنسیسیة          

                                                                                                       ٠٠٠فرد

 

االنتساب إجراءات : ٩البند   

 
                                                                       :تتكون بطاقة االنتساب على الشكل التالي 

            ومرسل رونيااللكت انتساب خطي متناسب مع النموذج المعرف بھ من خالل عنوان الجمعیة●   

                                                                                              ٠بالبرید إلى مقر الجمعیة    

                                                                        ٠الجمعیة االلكتروني على عنوانانتساب ●    

  

                                      ة االشتراك حصّ  :٠١البند 

      
لوحدة  تعادل قیمة االشتراك  على ا ٠نویةة االشتراك السّ على كل عضو في الجمعیة أن یدفع حصّ      

                                        ٠  )٠٠٠واحد یورو أومثال دوالرا واحدا (عملة المنتسب  من أقلیة األكثر



تتغیر الكلفة المالیة المرتبطة  أنیمكن  ،من جمیع الجنسیات ألعضاءمع افتتاح الجمعیة  ،نولك      

 ياالشتراك أو كلفة تسییر الفرقاریة في فرنسا للصرف االحتمالي من حصة اشتراك العضو في العملة الس

د یسدّ  أنلكل عضو  ،إذامن الممكن  ٠تتعدى قیمة االشتراك السنویة نفسھا التي قد مركز الجمعیةإلى 

                     أنفي ھذه الحال علیھ  ؛التي یختارھاالجمعیات الخیریة  إلحدىھھا یوجّ  أنحصتھ بتعھده على الشرف 

                                                                       ٠بلغ الجمعیةیُ 

                           صفة العضو المنتسب نافقد: ١١البند 

 
عند عدم دفعھ الحصة  ،إذا خرق قوانین الجمعیة ،توفي ،العضو مكانھ في الجمعیة إذا استقال فقدی    

                                     ٠ )أو من خالل عدم دفعھ حسب الترتیبات المقررة من البند السابق(السنویة 

   

                              دارة الجمعیةٳ : ٣لعنوان ٲ

    

اإلدارة            المؤھلین لمجلس  أشكال االنتخاب العدد واألعضاء : ٢١البند                    

 ،أعضاء على األقل ومن أربع وعشرین على األكثر ثالثسة  بمجلس مؤلف من الجمعیة مسوّ  نّ ٳ     

الدرجة الثانیة والثالثة المحددین من  أعضاءبین  من ،منتخبین ببطاقات اقتراع سریة  من الجمعیة العامة

                                                                                           ٠من القوانین الحالیة ٩قبل البند 

من اجتماع  األقلقبل شھر على  اإلدارةمجلس  إلىأن یقدم طلب خطي على كل مرشح جدید لالنتخاب     

مركز في  لكي یكون المرشح مؤھال  للحصول على٠كورةذالتي تجري االنتخابات الم الجمعیة العامة

لواحدة من الدرجتین االثنتین الالزمتین في  یكون منتسبا  أن ،باإلضافة على ذلك ،علیھ ،اإلدارةمجلس 

                                                                                                              ٠القوانین الحالیة

 اجتماع ویصبح استبدالھم النھائي في٠ استبداال مؤقتا ألعضائھا اإلدارةمجلس  نیؤمّ  ،شغورفي حال       

 تنقضي  التي حینال نفس في المنتخبین األعضاءصالحیات  تنتھيھكذا و ٠الجمعیة العامة التالیة األقرب

                                                                                     ٠عادة وكالة األعضاء الذین استبدلوا

                                             ٠سنتین د المجلس كلّ جدّ یُ       

                                                                          ٠عاد انتخاب األعضاء الذین انتھت والیتھمیُ       

                     ٠كتبا مؤلفا من رئیس سكرتیرة وأمین صندوقھ میختار مجلس اإلدارة من بین أعضائ

على مجلس اإلدارة انتخاب أعضاء المكتب في خالل خمسة عشر یوما التي تلي انتخاب مجلس اإلدارة 

                                                                                                   ٠من قبل الجمعیة العامة



                                  اجتماع المجلس :٣١البند 

ھا طلب ربع أعضائ إذاأو  ،مدعوة من قبل رئیسھا ،األقلتجتمع إدارة المجلس مرة في السنة على       

جمیع  ״بجمع ״ة وسیلة اتصال أخرى تسمحأو أیّ  فیدیو مؤتمرات أن یحصل عبریمكن لالجتماع  ٠حدوثھا

على وسیلة االتصال  ،في ھذه الحال٠ألعضاء دون أن یكون ھناك ضرورة لتنقلھم في مكان واحدا

التي ھي من ضمن جدول  تالقراراالتعبیر وصیاغة صوتھ حول  بإمكانیةتسمح لكل فرد  أن ،المستعملة

ُ  ٠ان وجود ثلثي أعضاء مجلس اإلدارة ھو ضروري لصالحیة التداوالت٠األعمال نسخ محاضر ت

 ،ل في سجل تحت شعار بروتوكوليسجّ وستُ  ؛قبل الرئیس والسكرتیر نعة م◌ّ سات التي ستكون موقّ الجل

                                                                  ٠عة باألحرف األولى من قبل رئیس الجمعیةوموقّ 

لون صوتھم الخاص أو إذا یمثّ تون بتؤخذ القرارات بغالبیة أصوات األعضاء الحاضرین الذین یصوّ 

في حال  ٠لجمع نصاب الحضور ،ااألعضاء الموجودین فعلیّ  ،یؤخذ فقط بعین االعتبار ٠عضوا غائبا

                                                                    ٠یبطل صوت الرئیس التصویت ،األصواتتعادل 

                                         مجانیة الوكالة :٤١البند 

                  ٠ات التي ھم مدعوین إلتمامھاال یمكن ألعضاء الجمعیة أن یحصلوا على تعویض للمھمّ 

  ،المصاریف المدفوعة لحاجات الجمعیة عند إبراز مستندات اثباتیة بإمكانھم الحصول على ردّ  غیر أنّ     

                                                                                                               ٠ضمن حدود قدرة الجمعیة المادیة

                                      سلطات المجلس :٥١البند 

                                     
التي ھي لیست مخصصة للجمعیة  ص األفعالالضروریة لترخیاإلدارة بجمیع السلطات یتمتع مجلس      

                                                                                :-شاملةوھذه الالئحة لیست  -مثال العامة

  نّ أویضمن خصوصا ب ٠عمالھمأعلیھم عرض  ،األمرلزم  وإذا،المكتب أعضاء إدارةق المجلس في یحقّ ●

 ●                                  ٠واقعیا من قبل المكتب ذھنیتھا ھما مراعین ومنفذین حالةو  ھدف الجمعیة 

       لحل سؤال معین وفي  ،مع جمیع السلطات الضروریة ،بإمكان المجلس تعیین واحدا أو عدة مندوبین

   مین أسمح لھا بالتمن قبل المكتب لجان مخصصة ت ،أو جعل إنشاء،إنشاء خصوصابامكانھ ٠مدة محدودة

        ،االجتماعیةمن خالل وسائل االتصال  ،من قبل أعضاء الدرجة الثالثة ةأن الرسائل المختلفة ھي منبثّ 

  )من القوانین الحالیة ٥و ٤البند  إلىالرجوع (ذھنیتھا حالةتماما لھدف الجمعیة ووھي ممتثلة 

 لالضروریة لسیر عم فسلیالقروض والتّ  ،جاراتاإلی أوبنقل الملكیات  ،یسمح المجلس بالمشتریات ● 

                                                                                           ٠الجمعیة مع رھن أو بدونھ 

و تعد على سلوك ذھنیتھا أوفي إثباتات لخرق ھدف الجمعیة  ،في حاالت استثنائیة ،باستطاعة المجلس ● 

                                                                     ٠من الجمعیة األخیرمحو ھذا  ،ل منتسبمن قب



 

ادوار أعضاء المكتب : ١٦البند   

 
لھذا ٠مع ذھنیة الروح التي یجب إحیائھا ،إن دور أعضاء المكتب ھو أوال تسییر الجمعیة وفقا لھدفھا      

للسلطة الدینیة  المختصة بكل   ،بقیادة رئیسھ ،ینقل المكتب ٠رات مجلس االدارةینفذ المكتب قرا ،السبب

                                                                                                              ٠ عمل الجمعیة

       الرئیس: یستدعي الرئیس الجمعیات العامة واجتماعات مجلس اإلدارة٠ یمثّ ل الجمعیة في جمیع 

ولھ خصوصا صفة حق التقاضي باسم  ٠لطات لھذه الغایةع بجمیع السّ یتمتّ و ،أعمال الحیاة المدنیة

ض حتى عندما یفوّ  ،عن تنظیم نشاطات الجمعیة مسؤولھو  ٠بصفة مدعي الجمعیة وحامیھا ،الجمعیة

ینوب  ،وفي حال وجود عائق عند ھذا األخیرینوب عنھ نائب الرئیس  مرضھ أوفي حال غیابھ  ٠سلطاتھ

                                                ٠األعضاء أو أي مدیر مفوض خصوصا من قبل المجلسھ أقدم نع

        السكرتیر: ھو مكلّ ف بكل ما یخصّ  المراسلة ودار المحفوظات٠ ینسخ محاضر القرارات ویؤمن 

ة ن تنفیذ الشكلیات المنسوخویؤمّ  ،من قبل القانون المنصّ  ،جل الخاصالسّ  یحفظ ٠جالتعلى السّ  تدوینھا

جریت بما فیھا التي أُ  ،نتظام الشرعي لألصواتاالویؤمن  ،یحفظ ورقة الحضور في اجتماعات الجمعیة٠

یساعد السكرتیر معینین اثنین منتخبین  ،في ھذه الحال ٠وسیلة اخرى بأیة أو ،عبر االنترنت ،بالمراسلة

                                                                                                   ٠ي بدایة الجمعیة العامةف

        أمین الصندوق : ھو مكلف بإدارة تراث الجمعیة٠یُ جري كل دفعات ویتقاضى كل مدخول تحت 

نویة غھا للجمعیة العامة السّ بلّ ویُ  ،عملیات الحسابیةمة لجمیع الیدیر یومیا محاسبة منظّ  ٠إشراف الرئیس

                                                                                                      ٠حول إدارتھ التي تبتّ 

 

                                : مدة مھمات أعضاء المكتب٧١البند 

 ،سنویتین اثنین أي في الفترة الزمنیة الفاصلة بین جمعیتین عادیتین ،المكتب لمدة سنة اءأعضنتخب یُ        

  ٠حدود لعدد الوكاالت أيّ  المكتب دون أعضاءیعاد انتخاب  ٠یوما ٣٦٥حتى ولو ال تتضمن تلك السنة   

  

                            الجمعیة تاجتماعا : ٤العنوان 

 
 استدعاء ،جدول األعمال  :من الجمعیة الترتیبات العامة لكل نوع : ٨١البند           

                                                                  األعضاء المنتسبین

                                                                             ٠د مجلس اإلدارة جدول األعمالحدّ یُ  



یوما على األقل قبل االجتماع؛ علیھا ذكر جدول األعمال  ٥١ترسل االستدعاءات بجمیع الوسائل         

األقرب للجمعیة  لوارد بین تاریخ االستدعاء والتاریخا االنتسابؤخذ بعین االعتبار یال  ٠ومشروع القرار

                                                                          ٠في الیوم الذي یلي الجمعیة العامة إالّ  ،العامة

  ٠ویتمتع كل منتسب بصوت ،تتضمن الجمعیة العامة األعضاء الناشطین المنتمین لجمیع الدرجات         

ّ یُ  أنباستطاعة كل منتسب  خطیة؛ عندھا على  وكالةدا بجمعیة العامة من قبل زوجھ أو زوجتھ مزوّ ال لمث

یمكن لالجتماع أن یحصل عبر فیدیو  ٠لسلطة أن یكون حاضرا جسدیا خالل الجمعیةالمنتسب حامل ا

جمیع األعضاء دون أن یكون ھناك ضرورة لتنقلھم  ״بجمع ״ة وسیلة اتصال أخرى تسمحمؤتمرات أو أیّ 

أن تسمح لكل فرد بصیاغة صوتھ حول  ،على وسیلة االتصال المستعملة ،في ھذه الحال ٠في مكان واحد

                ٠وحسب الشكلیات التي تضمن سریة التصویت ،األعمالالتي ھي من ضمن جدول  تاالقرار

                                 العامة العادیة یةالجمع : ٩١البند 

من قبل الرئیس أو على طلب ربع أعضاء  ةھي مستدعا السنة؛تجتمع مرة واحدة على األقل في        

                                                                                                              ٠مجلس اإلدارة

توافق على حسابات الفترة المالیة ٠تتطلع على تقریر نشاطات مجلس اإلدارة وتقریر أمین الصندوق       

                    ٠تجدیدا ألعضاء مجلس االدارة ،وتمنح عند االقتضاء ،تصوت على میزانیة الفترة التالیة،

تمنح لمجلس اإلدارة أو لبعض أعضاء المكتب جمیع السلطات الضروریة إلتمام األعمال وفقا لھدف       

                                                                             ٠الجمعیة الغیر المقررة من القوانین الحالیة

                              ٠قرارات الجمعیة العامة العادیةال یتوجب أي نصاب لصالحیة 

         

تؤخذ جمیع قرارات الجمعیة العامة السنویة برفع األیادي أو بواسطة المراسلة أو عبر االنترنت       

                                                                 ٠ثلین باألغلبیة المطلقة لألعضاء الموجودین أو المم

ُ  ٠طل صوت رئیس مجلس اإلدارة التصویت یب ،في حال تعادل األصوات       نسخ ورقة الحضور ت

ّ ع من قبل األعضاء الحاضرین؛ ثم تُ وقّ وتُ                                         ٠ق من قبل أعضاء المكتبوث

                                 االستثنائیةالجمعیة  : ٢٠البند                         

بإمكانھا أیضا اتخاذ قرار حل ومنح خیرات  ٠تبت الجمعیة العامة االستثنائیة حول تعدیالت القوانین      

                                                                   ٠الجمعیة وااللتحام مع جمعیات أخرى بنفس الھدف

و في  ،االستدعاء األولیجب أن یكون نصاب ھذه الجمعیة االستثنائیة ثلث األعضاء الفاعلین عند       

                                     ٠عند االستدعاء الثاني فاعلین أعضاءعدم نصابھ على أن یكون ھناك عشر 

                  ٠حكم على غالبیة ثالث أرباع أصوات األعضاء الحاضرین أو الممثلینبال ملزموننحن  

       ُ ُ ت             ٠المكتب أعضاءمن قبل  الحاضرین؛ ثم تُوثّق األعضاءع من قبل وقّ نسخ ورقة الحضور وت



                ٠االستالمالبرید االلكتروني وعن طریق التبلیغ بعبرأو رسل االستدعاء بالبریدیُ  أنیجب       

                                           المحاضر :١٢البند                              

       ُ حاضر من قبل السكرتیر على سجل وتوقع من قبل الرئیس وعضو  محاضر قرارات الجمعیات نسخت

                                                                                                                                    ٠المكتب نم

                                           االنحالل :٢٢البند                                                 

وحكما  المستدعاة خصوصا لھذه الغایة ،ال یمكن أن یصدر انحالل الجمعیة إال من الجمعیة العامة        

                                                          ٠لشروط النصاب واألغلبیة المحددة للجمعیات لالستثنائیة

         ُ  ٠فین بتصفیة خیرات الجمعیة التي ستحدد سلطاتھان الجمعیة العامة واحدا أو عدة مفوضین مكلّ عیّ ت

                                        ٠ولدیھا نفس الھدف لكل جمعیة معلنة من اختیارھا صولاألصافي  تمنح

والمنشورات ملئ جمیع أوراق الشكلیات أو جعل  ملئب ،باسم مجلس اإلدارة ،ف الرئیسكلّ یُ         

ُ  ٠من فبل التشریعات القائمةالمنصوصة                ٠لحالیةاتطبیق القرارات ب مسؤوللطة للعطى كل السّ ت

                                                                                                          

         

٢١٢٠حزیران  ٤١ ،  Caen في   


