
 

  

 
 

 2021-2018 سياسال الكنيسة برنامج

 

 المدرسة الكنيسة. أنشطة في اجذوره اله السويدية الرفاه دولة من واسعة أجزاء

 ،تدريجيا   الكنيسة. قبل من كبير حد إلى إبتدأت االجتماعي نشاطوال الصحية والرعاية

 ب.الضرائ من الممولة االجتماعية الرعاية من جزءا   األنشطة هذه أصبحت أن منذو

 اإلجتماعي الرفاه نشاطات من الكثير عن رسميا   المسؤولة هي أصبحت ذاك ذمن

 ومؤسساته. المجتمع على أثرت التي المسيحية للقيم دافعة قوة لتصبح الكنيسة يرتوتغ

 دارةاإل من أجزاء تغيير في للغاية نشطا   دورا   السويدية الكنيسة لعبتو آلخر، وقت من

 المتعلقة المسائل في دافعة كقوة أصبحت الدور هذا على ثلةاألم ومن العامة. السياسة

 هافي الناس كان يتال كناماأل في حاضرة الكنيسة كانت حين في الدولية. بالمساعدة

 .المجتمع خارج أنهم يشعرون للذين المجتمع من خرىاأل جزاءاألو ضائقة،ب
هو و، آخر كبير تغيير عن ةمسؤول تير في أنشطة الكنيسة كانيوبالتوازي مع التغ

اسخة ديمقراطية، ر شعبيةإلى كنيسة  لةسلطات الدومن كونها سلطة من التحول من 

 السيطرة على الكنيسةحيث أصبحت مسؤولية الشعبية. االوساط الجذور في عمق 

ملين فيها. العا مسؤولية مشتركة بين الممثلين المنتخبين والموظفينهي السويدية اآلن 

عطاء من النموذج السويدي، حيث يتم إ هاما   جزءا  ومفتوحة أصبحت كنيسة وطنية و

لكنيسة من المهم أن اأصبح التضامن واالنفتاح على العالم الخارجي. بالنسبة لنا 

ما  غالبا   ولئك الذينألي المستقبل لجميع األعضاء، وليس فقط ستكون فالرسمية للدولة 

داخل  كل الذين يعيشونل تقف ها ترى نفسها أنهافي خدمات الكنيسة، ولكن ونشاركي

ن الحاضر من كل م ، والعالم، وتريد أن تكون جزءا  ،مفتوحةالوطنية الكنيسة الرعية. 

 .والمستقبل

 لىستدل الكنيسة عتنهج مختلف، حيث يجب بدال من ذلك أن  هناكضد هذا الرأي 

عقارب  دةالعالم الخارجي وتوجه تركيزها نحو الداخل. هناك أولئك الذين يريدون إعا

ي فبشكل كامل في اإلشتراك الساعة إلى الوراء، حيث الناس سواسية ولهم الحق 

في لمرأة ساوي الرجل واحيث تال تحترم حقوق المثليين، وحيث الكنيسة التي ؛ القضية

 .وحيث ال تسمع أصوات العديد من األعضاء ةقيمال

حة. نفتمالة الوطنية لنجاح الكنيس طريقبناء  نريد ونالديمقراطياإلشتراكيون  نحن

لتي يريد اجديدة الالكنيسة السويدية هي جزء هام في دولة الرفاه فإن بالنسبة لنا، 

 للمستقبل.  هابناء ونالديمقراطياإلشتراكيون 

، ة حديثةشعبي لكنيسة السويدية أن تكون كنيسةنريد لديمقراطيون شتراكيون النحن اال

 .لى العالمع ةومنفتحفي المستقبل الثقة  تعكسالذي 

 

 :ل من أجلعني أننا نعمت الكنيسة السويدية، إنديمقراطيين فشتراكيين اللإلبالنسبة 
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 بالجميع. كنيسة وطنية مفتوحة ومرحبة

 
ك تسع للجميع، بغض النظر عن مكان وجودتكون كنيسة وطنية مفتوحة تينبغي أن 

ية، يسة السويدالحصول على اتصال مع الكن كون سهل  يعلى درب اإليمان. يجب أن 

غنية الادة العب وسائلالكنيسة السويدية أن تقدم أن تكون الكنيسة في متناول اليد. وو

 .متنوعةالو

ل تعزيز وتطوير العمالمهمة الخاصة والمهمة التي تنشغل فيها الكنيسة وهي و

مثلين لذين هم من بين الملواسع النطاق، وكذلك لدعم التزام الكنيسة الالتطوعي 

 .الكنيسة فيين على جميع المستويات المنتخب

العمل و -فيما بين الكنيسة العلقة مفتوحة تشجع وتحمي أيضا الوطنية الكنيسة ال

 لنفسها. تطوير الكنيسة السويديةل يوفر الطاقةتبادل اللهوتي أن الالمسكوني حيث 

 مرللثقافة، وخصوصا عندما يتعلق األ ةكنيستنا الوطنية هي أيضا حاملة مركزي

م عاليتطور سوف حيث . خدمة اإللهيةالموسيقى، على سبيل المثال، في حياة الب

في حياة  ا  هام دورا   فرق اإلنشاد لهامن  كثيرتطور الكنيسة، والمع الموسيقى الغنية 

 .الكنيسة

 

 الى الكنيسة مرحب بهيجب أن يكون الجميع م

غي . ينبلجميعبا أن تكون الكنيسة السويدية كنيسة وطنية مفتوحة ومرحبةو

 تغلقها. ال دائما أن تنظيم األعمال وتنفذ السبل والوسائل التي تفتح األبواب و

 

 :أننا نعمل علىذلك لديمقراطيين في الكنيسة السويدية، يعني إلشتراكيين ال

  منظور شاملبكون تجميع األنشطة يجب أن. 

مؤمنين، الئك نريد أن تكون الكنيسة السويدية مفتوحة، سواء بالنسبة ألولنحن 

ا سوف يشعر هنبحثا  وتقصيا ، كثر األبالنسبة ألولئك الذين هم أو ، ككينشمالأو 

 .تقديرالترحيب والموضع بالجميع 

  كون مجانايجب أن تجميع أنشطة األطفال. 

 بسببحد أ ىلعغلق نتبالجميع، يجب أن ال مرحبة المفتوحة والشعبية الكنيسة ال

أن أنشطة الكنيسة السويدية لألطفال ب الرسوم. ومن المهم بصفة خاصة

 أجور. والشباب تقدم للجميع دون الحاجة إلى دفع

  التأييد. لتأكيدالرسوم  ربطيجب عدم 

. التأييد وكيدتعاليم تمن التقدم لدراسة ، الشباب مراهقونالال ينبغي أن تعيق 

 .ناجامالكنيسة السويدية دائما وفي كل مكان تعليم هذا في كون يوينبغي أن 
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 لة وسهوبح ووضبكل  عند الحاجةلها لوصول يمكن ا –الكنيسة 
مهمة والخاصة الاألوقات  ها المرء فيبحث عنالتي يالكنيسة السويدية فإن بالنسبة للكثيرين، 

جنازات، التعميد، وحفلت الزفاف وال يممراس شمليهذا يمكن أن ولحياة. قضية مهمة في ا

ية هي مكان . وبالمثل، فإن الكنيسة السويدأخرى مطالب ثقيلةحياة الضع تولكن أيضا عندما 

ة كما هو على النمو والتطور، سواء من خلل عبادة غنية ومتنوعتساعدهم لكثير من الناس 

 .الحال في أنشطة الكنيسة األخرى

 لإلشتراكيين الديمقراطيين في الكنيسة السويدية، يعني أننا نعمل على:

 المعمودية، وحفلت الزفاففي مناسبات ها بسهولة الوصول إلي ةمكنم اجعله ،
 .والجنازات

ظر العبادة، بغض النمراسيم  للحصول على اأن تكون الكنيسة سهل الوصول إليه

 .االقتصادية لألعضاء لظروفعن ا

 منازل الرعية التي تستخدم يجب أن تستخدم للمجتمع المدني المحلي. 

للمجتمع  هاما   مكسبا  منازل الرعية، تعد و ليس ذلك فقط بلمقر الكنيسة السويدية، 

ليها عبشكل منهجي الكنيسة عمل تيجب أن  ألماكن التجمعالمحلي بأكمله. الحاجة 

 اتيةفي نشاطات الجمعية الحي، تلك التي سيتم استخدامها كما ينبغي ومراجعتها

 .معمجتخرى. وهذا يعطي الكنيسة الفرصة لتقديم أنفسهم والمساهمة في بناء الاأل

  لتجديدليد وااكل من التق فيلكنيسة ذات صلة اكون تينبغي أن. 

ن تقترن أو. ااالعتناء بهالتي يجب ، ربإرث طويل من التقاليدطوتوتترتفع الكنيسة 

 التواصل. المحافظة علىالتقاليد مع التجديد، ليتم الحفاظ عليها و

 متين. يعمل ثقاف
ك العديد من كانت هناحيث التاريخ  ر  فة. على م  الكنيسة السويدية هي الناقل الرئيسي للثقا

عديد من كنيسة نابضة بالحياة. وكان الخلق األعمال الموسيقية العظيمة التي تساهم في 

وسيقى م. مموسيقية لهمدرسة أول  وكانتاهتمامهم قد أثارت موسيقى الكنيسة الموسيقيين 

إلنجيل. وفي اوسيلة هامة لنشر  ههذ وكانت. رعية رواد الكنيسةعني الكثير في حياة تالجوقة 

جدت و قد أشكال أخرى من التعبير الفني، مثل المسرح والرقصأصبحت اآلونة األخيرة، 

تشغيل الو لتطويرل ةمكانها في الكنيسة. يجب أن تعطى هذه األشكال الجديدة من الفن الفرص

 .داخل الكنيسة

تكون مفتوحة وأشكال يجب رعايتها  ،قابرأيضا التراث الثقافي المهم من مباني الكنائس والمو

 .للناس

 :عني أننا نعمل علىتلديمقراطيين الكنيسة السويدية، إلشتراكيين ال

  ربحيةالتحفيز األعمال الموسيقية غير. 

غي تشجيع الكنيسة السويدية واسعة ومهمة، وينبفي ربحية الاألنشطة الموسيقية غير 

ركة فرصة المشايتوجب توفير فة للربح. غير هاد التي لها أنشطة جميع المنظمات

 .شاملاسع ووبشكل واألنشطة الموسيقية األخرالموسيقية للكنيسة جوقات الفي 

  من خارجها.الثقافي النشاط منظمي أن ترحب بالكنيسة على 

مة الحفلت إلقا رائعا   غالبا ما تكون مكانا   سيالكنالفضاء مقر الكنيسة السويدية و

، وأيضا يعمرحبة بالجممفتوحة وأن تكون لكنيسة لة األخرى. نريد والفعاليات الثقافي

 .الثقافية األخرىالنشاطات منظمي ب

  وأن تكون مفتوحة ابهيتم اإلعتناء الكنائس والمقابر يجب أن. 
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 ام كليزورها بشكل عالسويدية ومواقع الدفن التي وأماكن دفن الموتى المقابر كنائس 

مفتوحة  بقىن توأ امن التراث الثقافي ويجب أن نحافظ عليه. فهي جزء السويديين تقريبا  

 .الحزنتعزيز العلقات والتعبير عن لعبادة، تستقبل الناس إلداء مناسك او

 .المساواة بين البشرو الحقوقدافع عن ت كنيسة
هذا يعني أن ولخلق أمر أساسي للكنيسة السويدية. عن اللدفاع عن كرامة اإلنسان والمسؤولية 

ن الحب. هو التعبير المتبادل عالذي سة يجب أن تشمل جميع أشكال التفاعل البشري الكني

الدينية. وبالمثل، يجب أن تدافع الكنيسة عن حق كل إنسان في هويته العرقية والجنسية و

ث يجب أن يكون لكل شخص الحق في تحديد نفسه، في التفاعل مع اآلخرين. في عصر حي

وعة مجمجموعة ضد إقدام الكثير على تشكيل ممجتمعنا، و تزايد فييالشعبوية والتطرف 

 تضع الناس ضد بعضهم البعض.  ال كون لدينا كنيسة التيت، فمن المهم أن آخرى

فح كاتللحوار الديني والتسامح. يجب أن يجب أن تقف بكل إحترام الكنيسة السويدية 

لسويدية قدوة الكنيسة استكون في هذا الكفاح باستمرار ضد كراهية اإلسلم ومعاداة السامية. 

 .جيدة

 تعزيز العمل االجتماعي

 الكنيسة تكون أنالكنيسة السويدية.  اتميزأكبر ماجتماعي قوي هو واحد من بنشاط التزام 

 نشاط في الشماسنة عمل على بوضوح تنعكس التي القادمة للخطوات ومستعدة حاضرة

الب كبيرة والذي يضع مط االنقسامات في المجتمع زمن فيه إزدادت. في اإلجتماعي  الكنيسة

 .على الكنيسة

ائما في طور، لتكون دتتواصل دون كلل أو ملل وتتاألنشطة االجتماعية لدعم المستضعفين س

 مع الزمن. توافق 

تدعي أيضا  إزدياد إستقبال المهاجرين الجدد المرحب بهم في السويد في اآلونة األخيرة يس

لى طلب عيز النشاطات لدعم المهاجرين الذين ينتظرون قرار الموافقة مطالب جديدة  لتعز

الكنيسة ردد سوف لن تت. اللجوء وكذا الحال مع الذين قد تم إشعارهم بالموافقة على اللجوء.

 أبدا  وإنما بالعكس ستقف إلى جانب كرامة األنسان. السويدية 

 :أننا نعمل علىذلك ي لديمقراطيين في الكنيسة السويدية، فيعنإلشتراكيين ال

 ▪ ألن يكون صوتها واضح وجلي من أجلتطوير العمل لدعم الوافدين الجدد و 

 .اإلنسانية

للجوء من أجل حق اقف بشكل واضح ستالفعل  وأ مةالكنيسة السويدية، سواء في الكل

 .ومن أجل كرامة األنسان

 همدعم وفقا الحتياجاتيحصلون على الء عضااأل. 

تصارها إقلدعم، وليس المحتاجون لالناس إلسناد نيسة السويدية الك تواجديجب أن ت

 فقط على مساندة ودعم الحاالت الصعبة.

 تطوير دور الكنيسة في الرعاية االجتماعية. 

. يةشعبال اتلحركلعلى أساس التضامن والمشاركة القوية مبني النموذج السويدي 

وفقا و، ن الكنيسة السويديةتكوفسكافية وعندما ال تكون الرعاية اإلجتماعية حيث 

 .العدالةتحقيق تصحيح والأيضا على  الذي يساعدلإلنجيل في العمل 

 عندما يتم انتهاك كرامة اإلنسان إرفع صوتك
حصول كل شخص من أجل قف بشكل واضح تمقدسة. الكنيسة السويدية يجب أن قيمة كل شخص مصونة و

 .تهوقيم هعلى حق
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 :عني أننا نعمل علىتلكنيسة السويدية، لديمقراطيين في اإلشتراكيين ال
 

 لمرأة المواقف المضادة ألن تصبح ا كافح جميع أشكالنندافع عن حقوق المثليين و

 قسا .

تامة لمثليات والحق غير القابل للتصرف في المشاركة الللمثليين وطمأنينة لال

، خرا  آوالكاملة في جميع أنشطة الكنيسة هو المهم. ويجب تعزيز هذا العمل. ليس 

تي ال مكافحة جميع الهياكل التمييزية ال وتعزيزالحق في الزواج من نفس الجنس 

ير هنة غاكالمرأة لتصبح تزال قائمة في كل من الكنيسة والمجتمع. كل معارضة 

 .مقبولة ويجب أن تتوقف

 الوقوف ضد العنصرية واالضطهاد الديني. 

انتهكت  للقمع أوشخص أو مجموعة من األشخاص يتعرض فيها في كل مرة 

الحوار  يجب أن تطلقالكنيسة السويدية  فإن إلى العرق أو الدينأنسانيتهم بالنظر 

ة تطويره. في أنشطة الكنيس واإلستمرار فيط انشبجري الذي يجب أن ي الديني

موضع  اأنهمختلفة تشعر بخلفيات المجموعات ومن جميع يجب أن تكون الخاصة 

 .شملتترحيب و

 ا  قويمستمرا  ودولي التزام لالينبغي أن يظل ا. 

ن تسهم في الكنيسة السويدية هي جزء من الكنيسة في جميع أنحاء العالم. نحن نريد أ

الفعالة في  قوي للمساعدة اإلنمائية الدولية، فضل عن المشاركةالتزام لاستمرار اال

 .منظمات اإلغاثة الدولية

 رعاية الخليقة

سويدية والكنيسة ال ه النظيفة والهواء النظيف لألجيال القادمة.مهمتنا هي تسليم التربة مع الميا

تم ذلك الحلول الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة، في حين يجب أن ي ومعقدوة في العمل 

 .الحرص على الحفاظ على التراث الثقافيب

 :يعني أننا نعمل على لديمقراطيين في الكنيسة السويدية،إلشتراكيين ال

 

 امالتي تستخدمها الكنيسة السويدية سوف تزيد كل ع "الخضراء" حصة الكهرباء. 

م تقليل مناخنا. يتعلى حيوي لها دور للبيئة راعية مالاستخدام الطاقة المتجددة و

ع زيادة م جذريا   مواد المؤذية للبيئةانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من ال

 .لخضراء"لمراعية للبيئة "ااستخدام الكهرباء المتجددة وا

   يتم فيها يقة بطر اتجديدهوجب يت ريخيا  أوت الكنائس وغيرها من المباني الهامة ثقافيا

 .ة الضارةر البيئياثحماية التراث الثقافي وتقليل اآل

 تراث ..ال حماية ضرورةحساب تكون الحلول الموفرة للطاقة على يجوز أن ال 

يتم ة عندما لبيئكذلك ايم الثقافية الكنيسة السويدية تطوير أساليب لدعم كل القعلى و

 .الكنائس وغيرها من المبانيتجديد 

  ( "التجارة العادلة)منتجاتFairtrade"  ميع جأستخدامات في تكون بالتأكيد يجب

  .أنحاء الكنيسة السويدية

بهذه ة ضمن أن المنتجات المصنوع" التي تFairtrade" (التجارة العادلة)علمة ال

ير البيئية كرامة اإلنسان والمعايبالمنتج والعامل والحفاظ على  العلمة لها علقة

 .ذلك تعميقوتواصل  السويدية هذه البضائع في الكنيسة ستمرالعالية. سوف ت
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 .عمل ربأفضل السويد كنيسة التي تريد ان تكون ال
ية هي ، فإن الكنيسة السويدبذلكفي الكنيسة السويدية. ويعملون شخص  20 000أكثر من 

يدة، جلبيئة عمل و، األمر الذي يتطلب سياسات عمل متقدمة. يحق للموظفين كبيرعمل  رب

 ةحبالكنيسة السويدية كصايتعايشون مع وفرص لتطوير وتعزيز المهارات. الشباب سوف 

ت من بشراء الخدماتقوم  عمل جيدة ومثيرة للهتمام. وعلوة على ذلك، فإن الكنيسة 

يوفروا  فإنها تطلب من أصحاب العمل الموردين بأن غ كبيرةأصحاب عمل آخرين مقابل مبال

 أيضا  همظروف العمل ألولئك الذين يعملون معأفضل 
 

 تعزيز القدرات البشرية •
ف عن أفضل صاحب عمل. ال ينبغي لنا أن نقرأ في الصحيجب أن تكون الكنيسة السويدية 

طليعة لافي  يالكنيسة هف أن نود أن نقرأ كيالموظفين ، ولكن  مع سيئالعامل التكيفية 

 .كصاحب عمل جيد وواضح

 

 لإلشتراكيين الديمقراطيين في الكنيسة السويدية، يعني أننا نعمل على:

 

 ▪ خلق بيئة عمل جيدة وتعزيز بيئة العمل الوقائية. 

. يجب من اإلرهاق درجة عالية جدا   إلى ا  الكنيسة السويدية  كثير واتأثر موظفي

 .لوقائية من أجل مواجهة هذاتعزيز بيئة العمل ا

 ▪  من جميع الموظفين الحق في تطوير مهاراتهم من أجل تعزيز كلليجب أن يكون 

 .والكنيسة ناسال

تالي كل موظف في الكنيسة السويدية الفرصة للنمو والتطور، وبالليجب أن يكون 

 .من جميع المهن وأساسيا   حيويا   جزءا   فإن االختصاص يكون دائما  

 ▪  بين الجنسين متساويةالقيادة التطوير. 

تزال  متساوية الوشروط عطاء الرجال والنساء ظروف إلالحاجة إلى تطوير القيادة 

اجة لبذل حعديدة من النقاش والعمل. ال تزال هناك السنوات الكبيرة، على الرغم من 

 .بهذا الصدد جهود خاصة

 

 الشباب وكنيسة المستقبل
الشباب ب الكنيسة بيحمن خلل ترجيل الشباب. بذات صلة  يجب أن تكون الكنيسة السويدية

. تخبون من في المجتمع المسيحي، ولكن أيضا إلى تمكين المزيد من الشباب ليصبحوا أمناء

ة من واحدللشباب الفرصة للخطوة األولى في سوق العمل. ستقدموالكنيسة السويدية كما 

 .الصيفمل للشباب في الكنيسة فرصة العواضحة على أن تقدم ال اتميزالم

 لإلشتراكيين الديمقراطيين في الكنيسة السويدية، يعني أننا نعمل على:

 

  فرص التطبيقصيفية للشباب وعمل توفير المزيد من فرص وظائف. 

نيسة جهود كبيرة خلل فصل الصيف. الكمطالب ببذل  ابرإدارة المق تطرح مؤسسة 

سؤولية مالكنيسة  تتبوأهذا يلمدارس. وا شبابر وظائف صيفية ليتوف عليها السويدية

 .سك المجتمعاتمفي موضوع تمتين وهامة 
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 القيادي لشباب في الكنيسة، مثل التدريب اإلداريا المراهنة على نشاطات. 

ى تعزيز الكنيسة السويدية. الجهود الرامية إل فيشباب اليوم هم موظفي المستقبل 

 اطاتنشتعزيز ال من استراتيجية لكلوسيلة  يلشباب هالتدريب اإلداري القيادي ل

الية مهارات عبعيد وبخبرات وعلى المدى الوتأمين مصدر معاشي آمن لهم  لحاليةا

 ة.كبير برغبةو

 ينبغي أن ينتخب المزيد من الشباب في الكنيسة السويدية. 

الذين هم من  زيادة نسبة الممثلين المنتخبينعديدة لسباب وأل ةحاجبالكنيسة السويدية 

 . الهامن ن األجيال األكبر سناعلديهم وجهات نظر وخبرات مختلفة  لذينباب. االش

ة السويدية كنيسإنما بحاجة التجربة الشباب في سوق العمل اليوم، ويتعلق األمر فقط ب

 .أيضا   أفضل رب عمل في السويدإلى طور تتالتي يجب أن 

 جتماعيةإ مع مسؤوليةتسوق أخلقي 
سليمة،  ظروف اجتماعيةفي بيتم إنتاجها يجب أن الكنيسة  هاتريشتالسلع والخدمات التي 

لمبادئ هذه ا تطبيقالكنيسة لديها فرص لأن تكون قريبة قدر اإلمكان. المناخ والبيئة وتراعي 

ر شراء بأسعاالقادرة على الحصول على والشراء على حد سواء والتوجيهية المشتركة 

واضحة  نهج مشترك ومبادئ توجيهيةتشتريه. با ملطرح المطالب بمعقولة، وإتاحة الفرصة 

 .الدعم إلى الكنيسة كلها يقدمالصياغة 

 لإلشتراكيين الديمقراطيين في الكنيسة السويدية، يعني أننا نعمل على:

  سةالكني تايرتشمفي  ةلب االجتماعية واضحامطالعقد الجماعي والكون ييجب أن. 

 طريقةالظروف عمل جيدة. ب تجةمن الكنيسة السويديةتكون مشتريات أن يجب 

ديها ليجب أن يكون واضحة لضمان ذلك هو أن الجهة الموردة للسلع أو الخدمات ال

دة اجتماعية جيعمل ظروف في إتباع  مراعيةكون تينبغي أن وجماعي. عمل اتفاق 

 .إلنتاجفي عملية ا

  ةوواضحة بسيطإعداد مبادئ توجيهية للمشتريات. 

كنسية للمجالس ال تسهلطريقة بالكنيسة السويدية  في راءشوينبغي صياغة قواعد ال

  .االعتبارات االجتماعيةوبطريقة بسيطة وفعالة لألخذ بأيضا 

 

  والقريب تدعم المحلييجب أن الكنيسة السويدية. 

مشتريات ستكون واحدة من نقاط االنطلق للوالتي تراعي البيئة  ةمحليالمنتجات ال

يتطلب س الحال، وبطبيعة، يجب أن تدعم ذلك  شراءد القواعفإن الكنيسة. لذلك، في 

 اخ.ومراعاة المن سلمة البيئية طموحة تراعي ليضع مطالب أيضا   تنظيمي إطار
 

 


