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٤/۲/۲۰۰۷ 
 

 المعّدل المارونية الرابطة نظام
 

  :  سماال  :  األولى المادة
 المارونية الرابطة

 
  :  الرئيسي المركز  :  الثانية لمادةا

 بيروت مدينة 
  التنفيذي المجلس يتّخذه قرار بموجب لبنان   في آخر مكان   أي الى   الرئيسي المركز نقل ويمكن

  . أعضائه من المطلقة باألكثرية 
 

 المارونية الرابطة أهداف
 

  :  الثالثة المادة
  :  التالية األهداف تحقيق على المارونية طةالراب تعمل

 
  :  أ
 المارونية الكنيسة   في العلمانيين دور بين التالزم على وتقوم لإلنجيل شاهدة تكون علمانية حركة تعزيز -

 .ومجتمعهم بيئتهم   في الفاعل حضورهم وبين
 المستويات جميع على اللبناني لتراثا نشر سبيل في كلمتهم وتوحيد والعالم لبنان في الموارنة طاقات حشد -

 واالعالمية والعلمية والثقافية والتربوية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية السياسية والخلقية الحضارية
  . وإرشاداتها المارونية الكنيسة تعاليم   هدي   في وذلك   العامة، الشؤون من وغيرها

 
  :  ب
 .االنتشار وديار لبنان   في المارونية والعلمانية نيةالدي الهيئات بين التعاون توطيد -
 الرابطة مرجعية   هي المارونية البطريركية   أنّ  على والتأكيد الماروني البطريركي المقام مع التعاون تعزيز -

  . هرميتها ضمن من تكون أن دون الكنيسة رسالة من   جزءاً  باعتبارها
 

  : ج
 الوطن الستقالل   صوناً  التاريخ عبر الموارنة عاتق على الملقاة للرسالة   تحقيقاً  اللبنانية باألّمة النهوض  - 

  . أبنائه وحرية وسيادته وكيانه   اللبناني
 والديموقراطية والعدالة الحرية على القائم   الوطني الوفاق وتعزيز   اللبناني للوطن االنتماء أسس ترسيخ  - 
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 .ةنراوملا نيب ةيوئفلا  السياسية التجاذبات من   بعيداً  وذلك المشترك بالعيش والتمّسك اإلنسان حقوق واحترام
 
  :  د
 واالجتماعية واالقتصادية السياسية الحقول في المارونية الطائفة ومصالح حقوق عن والدفاع المحافظة -

 .لبنان في يةوالروح واإلعالمية الثقافية الحقول وفي واألمنية والعسكرية المدنية العامة والوظائف
  التي   الحقّ  دولة   ظلّ    في المذكورة الحقول  هذه  في العريقة ومكانتهم بحيويتهم الموارنة ينعم   أن على الحرص -

 بين والمساواة والحرية والديموقراطية العدالة وتكّرس   الوطني الوفاق وتحفظ المشترك العيش تصون 
  . القانون أمام المواطنين جميع

 
  :  هـ

 والدول العربية البلدان وسائر لبنان بين وتوطيدها والتضامن التعاون عالقات استمرار على الحرص  - 
  . واحتضنتها اللبنانية الجاليات استقبلت   التي الصديقة

  ديه   في العالم   في والشعوب والحضارات األديان بين التواصل إطار   في   اإلسالمي  -  المسيحي الحوار تعزيز  - 
  ».الماروني   البطريركي المجمع «  وخالصات  » للبنان جديد رجاء «  الرسولي اإلرشاد رسمه ما 

 عليها والمحافظة وإنجازاتها نهضتها   في   يداير رود ةنراوملل   التي العربية الثقافة تعزيز   في االستمرار  - 
 .يكاطنألا ينايرسلا ثارتلا رشنو  االنتشار وبلدان   العربي والعالم لبنان   في وتطويرها

 اللغات تعليم ودعم القرون عبر لبنان به تميّز   الذي  يلومشلا  واألكاديمي   الثقافي المستوى على المحافظة  - 
  . اللبناني االنتشار فيها يتواجد   التي الدول لغات وخاصة اللبنانية والمعاهد المدارس   في األجنبية

 
 : و
 هدف هو   إذْ  المطلوب   االستثنائي االهتمام   األخّص، على   والماروني   اللبناني، االنتشار موضوع إيالء   -

 بالتوجهات تسترشد أن الرابطة وعلى  . قصوى عناية منها يتطلّب   المارونية للرابطة الحيوية   بالغ   أساسي
 الجبل سيدة دير   في التأم   الذي   الماروني يالبطريرك المجمع   الصدد، هذا   في   إليها، خلص   التي والتوصيات

 خاصة بصورة الحظ بعدما   االنتشار، موضوع على عنايته   مرّكزاً    ،۲۰۰٦   وسنة   ۲۰۰۳   سنة بين ما أدما
 سيما ال   آن،   في المارونية وللكنيسة للبنان إفقار من المارونية الروحية العائلة تشتّت يشّكله   بات ما فداحة

 بالعيش المجتمعية صيغته وترسيخ ودولته لبنان هوية تكوين   في أساسية بالذات العائلة هذه   أنّ و
 بين التواصل أواصر تعزيز الى ملّحة بصورة يدعو   أن الى بالمجمع كذلك حدا   الذي األمر وهو  . المشترك
  . تشاراالن   ولبنانيي األم الوطن وبين   المنتشرين، وأبنائها األم الكنيسة

 
 
 أمام مطروحة   مصيري طابع ذات جوهرية مسألة لبنان كنف الى المنتشرين الموارنة استعادة مهمة   إنّ     -

 العناية مسألة الستراتيجية أولوياتها أولى   في تضع أن المارونية الرابطة على فيتعيّن  . والوطن الكنيسة
 مدنها جميع   وفي   األطراف، المترامية االنتشار بلدان جاءأر   في كبيرة بأعداد المتوزعين المنتشرين بأمور

  . وبلداتها
 

 بين للتواصل   تأميناً    الماروني، االنتشار بموضوع   تختصّ    التي األنشطة بكل القيام المارونية الرابطة على  -   
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 والهوية   الماروني نتماءاال ومشاعر لمكّونات   وتعزيزاً    المنتشرين، وأبنائها األم المارونية الكنيسة
  والمارونية، اللبنانية بالجذور ارتباطهم وترسيخ التراث على وتوعيتهم االنتشار موارنة لدى اللبنانية

 بين والتوفيق   العامة، اللبنانية الحياة   في واالجتماعية واالقتصادية والثقافية السياسية مشاركتهم وتفعيل 
  . النتشارهم   العالمي الطابع وبين واحدة بطريركية كنيسة الى مانتماؤه حيث من الموارنة وحدة

 
 وتسّهل الموارنة المنتشرين تساعد   التي العملية واإلجراءات والتدابير األنشطة بكل القيام الرابطة على  -  

  خاصة،ب الشخصية األحوال ودوائر المارونية الكنسية واإلدارة الرسمية اللبنانية اإلدارات مع تعاملهم
  في ووالداتهم زيجاتهم تسجيل على المنتشرين الموارنة وحمل اللبنانيين قيد بسجالت جميعها والمعنية 
  . النفوس سجالّت 

 
 أجل من   لبناني أصل من والمتحّدرين المنتشرين الموارنة مع التواصل تأمين   أيضاً  الرابطة على    - 

 واالجراءات والتدابير باألنشطة والقيام اللبنانية نسيتهمج استعادة على أبنائهم ومساعدة مساعدتهم
 جذورهم الى عودتهم تسهيل بغاية   المنتشرين، وأبنائه لبنان بين الوثيق التواصل تؤمن   التي الالزمة

  . عليها والمحافظة بها والتمّسك
 
 

 : الرابعة المادة
 المارونية المؤسسة «  باسم مؤسسة أنشأت يةالمارون البطريركية بأنّ  علماً  المارونية الرابطة أخذت -

 االنتشار، هذا بشؤون الخاصة األنشطة وبتمويل   الماروني االنتشار بشؤون   حصراً  تعنى  » لالنتشار
 
 المارونية والمؤسسة أهدافها، صلب في االنتشار بموضوع العناية تقع التي المارونية الرابطة تضع -

 بينهما فيما الضرورية والتنسيق التعاون وشروط ومجاالت أسس يحكم الذي المناسب اإلطار لالنتشار
 .منهما كل الى الموكولة والمهمات لألهداف تحقيقاً 
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 الرابطة عضوية
  :  الخامسة لمادةا

  رجاالً    المقيمين، للموارنة النظام هذا   في عليها المنصوص للشروط   وفقاً  المارونية الرابطة الى االنتساب   يحقّ 
 يحتلون   الذين أو   العامة المسؤوليات موقع   في وهم العمر من والعشرين الخامسة بلغوا الذين من   ونساًء، 

 واالقتصادية والقضائية واإلدارية السياسية الميادين   في سيما ال والخاص العام القطاعين   في   مرموقاً    مركزاً 
 والعسكريين الحرة المهن وألصحاب والنقابية إلعالميةوا والتربوية والرعوية واالجتماعية والثقافية

 واألخالق والكفاءة بالنزاهة يتحلى   نأ ىلعو  الرابطة، بأهداف مؤمناً  االنتساب طالب يكون أن على المتقاعدين
  . المسيحي وااللتزام الحميدة

 
  :  السادسة لمادةا

 وعليه  . وقراراتها بأهدافها االلتزام فيه يتعّهد   التنفيذي لمجلسا الى   خطياً  طلباً  الرابطة الى االنتساب   طالب يقّدم
  اإللكتروني أو   البريدي عنوانه وبيان قيده إخراج عن وصورة الذاتية سيرته عن   ملخصاً  طلبه الى   يضمّ    أن

  . وجد إذا والفاكس والهاتف 
  :  السابعة لمادةا

 ةروكذملا /۰٥/ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم . سنوياً    عضواً  مئة انتسابهم ولالمقب األعضاء عدد يتجاوز   أن يجوز   ال
 .ةيلاقتنالا ماكحألا ناونع تحت
 

  :  الثامنة لمادةا
 وباألكثرية   السري باالقتراع يبت   لذيا   التنفيذي المجلس على ورودها تسلسل حسب االنتساب طلبات تعرض
  . الطلب تقديم تاريخ من أشهر ثالثة أقصاها مهلة خالل رفضه أو الطلب قبول أعضائه من المطلقة

  . مرفوضاً  الطلب يعتبر   الشأن بهذا   قراراً  المجلس يتّخذ   أن دون المهلة هذه انقضت وإذا
 .ألعضائه المطلقة باألكثرية يتّخذه لقرار بناء وذلك معينة لمدة الرابطة أعضاء أحد عضوية يعلّق أن للمجلس

 في المذكورة المواصفات فيه تتوفّر تعد لم إذا األعضاء أحد عضوية يشطب أن التنفيذي سللمجل يحقّ  كما
 .أوضاعه تصحيح الى يعمد ولم عضويته تعليق قرار على سنوات ثالث انقضت إذا أو أعاله،/ ٥/ المادة

 

  :  التاسعة لمادةا
  :  اآلتي الوجه على طةالراب عضوية   في ذكرها   اآلتي الماروني المجتمع قطاعات جميع تمثل

 ال التي األحزاب ورؤساء وسابقون حاليون ووزراء ونواب السابقون الجمهورية رؤساء (  السياسيون  -۱
 ورسالة العام الشأن ملتزمة مرموقة وشخصيات  ) بلديات ورؤساء الرابطة أهداف مع أهدافها تتعارض
  . الكنيسة

  . والحقوقيون والمحامون القضاة  -۲
 أرفع وما عميد من المسلحة القوات من والمتقاعدون األولى الفئة من والمتقاعدون الحاليون الموظفون   -۳

  . رتبة
  . والصيادلة األطباء   -٤
  . والصناعيون والتجار االقتصاديون   -٥
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  . والمعلوماتيون نالمهندسو   -٦
 .اهب فرتعملا ةيعماجلا تاداهشلا ةلمحو  واألدباء والمثقفون اإلعالميون  -۷
  .) والثانويات الجامعات أساتذة (  التربوي الجسم  -۸
  . واإلداريون والفنيون والعمال المستخدمين نقابات  -۹

 العليا النسبة تتعّدى ال أن على جدد أعضاء انتساب قبول عند أعاله المذكورة القطاعات جميع تمثيل يراعى
 يشكلون الذين الرابطة أعضاء عدد مجموع من ٪ ۱٥ أعاله كورةالمذ القطاعات من كل الى المنتسبين لعدد

 .العمومية الجمعية
 
  :  العاشرة لمادةا

  في أعضاء بصفة انتسابهم يطلبوا   أن أدناه المذكورين لألشخاص   يحقّ    ذكرهم، السالف األعضاء الى باإلضافة
 والملحوظة المترتّبة الموجبات وسائر   السنوي كاالشترا بدل دفع فيها بما للعضوية المطلوبة بالشروط الرابطة 

  :  وهم  . عنهم التعريف شرط باستثناء النظام هذا   في
  راعي قبل من ينتدبان  راشتنالا يفو  لبنان   في القائمة المارونية األبرشيات من أبرشية كل عن اثنان ممثالن  - 

  . أبرشية كل 
 عن المسؤول المطران قبل من ينتدب   والمستقبلية، الحالية المارونية فيةاألسق اللجان من كل عن واحد ممثل  - 

  . المعنية األسقفية اللجنة
  . الجامعة رئيس ينتدبه   مارونية جامعة كل عن ممثّل  - 
 ».كاريتاس« مؤسسة عن ممثّل  - 

 .بيروت مدينة في المارونية الخيرية للجمعيات العام المجلس عن ممثّل -
 .لإلعالم الكاثوليكي المركز عن لممثّ   - 
 المسؤولين قبل من ترشيحهم   يتمّ    أن على   المحبة، صوت وإدارة لوميار   تيلي إدارة من   كلّ  عن واحد ممثل  - 

  . المؤسستين هاتين   إدارتي عن
  . النظام هذا من   /۹/ المادة   في الملحوظة المنتسبين لعدد العليا النسبة احتساب   في األشخاص هؤالء ليدخ   ال
 
  :  عشرة الحادية لمادةا

 قبل من عليها والموافقة السنوية الموازنة وضع بعد دفعه وآلية   السنوي االشتراك بدل   التنفيذي المجلس يحّدد
 قبل من   ومسبقاً    إلزامياً  االشتراك بدل دفع   يتمّ    أن ويجب   سنة، كل من   الثاني تشرين نهاية قبل المجلس هذا

 بعين يأخذ   أن   التنفيذي المجلس وعلى  . سنة كل من شباط شهر نهاية قبل المارونية الرابطة مركز   في األعضاء
 للسنة السنوية التشغيلية العادية التكاليف حجم   القادمة، للسنة   السنوي االشتراك بدل تحديد عند   االعتبار،
 في عليها المنصوص االنتقالية األحكام مراعاة مع ذلك وكلّ  السنة ذهه وأرقام معطيات أساس على   الجارية،

  . النظام هذا
 

 تصدر صحيفة منها يومية   محلية صحف ثالث   في دعوتين نشر الى يصار   سنة،   كلّ  من األول كانون شهر خالل
 تحت  أعاله المحّددة المهلة ضمن عليهم المتوّجب االشتراك بدل تسديد بوجوب األعضاء لتذكير بالفرنسية

 .ةيلاتلا ةداملا يف هيلع صوصنم وه امك ةيوضعلا قيلعت ةلئاط
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  :  عشرة الثانية لمادةا

  أن الى استحقاقه مواعيد   في االشتراك بدل دفع عن متأّخر عضو لكل العمومية الجمعية   في المشاركة حق يعلّق
 نأ هيلعف ،ةيمومعلا تايعمجلا لامعأ يف اً ددجم كراشي نأ فلّ ختملا وضعلا دارأ اذإو . أوضاعه بتصحيح يقوم 

 ةيمومعلا ةيعمجلا داقعنا نم لّ قألا ىلع رهش لبق كلذو هيلع ةبجّ وتملا كارتشالا تالدب عيمج اً قبسم ددّ سي
 لودج ىلع همسا جاردإ ديعي يك كلذب اً ملع سلجملا بتكم ذخأيو .اهلامعأب ةكراشملا يف بغري يتلا ةيداعلا
 .ةيوضعلا
 

 العمومية الجمعيات اجتماعات
 
  :  عشرة الثالثة لمادةا

 جميع من العادية وغير استثنائية بصورة المدعوة والعادية السنوية العادية العمومية الجمعيات كل تتألف
 على  شهر وقبل ضمناً  الجارية السنة حتى اشتراكاتهم بدالت جميع سددوا الذين للرابطة المنتسبين األعضاء

 هو كما اشتراكاتهم تسديد عن المتخلّفين لألعضاء يحقّ  وال الجمعيات، هذه من كل انعقاد تاريخ من   األقلّ 
 .بمناقشاتها يشتركوا أو  المذكورة الجمعيات اجتماعات يحضروا أن أعاله عليه منصوص

 
 

 العادية العمومية الجمعية
 
  :  عشرة الرابعة لمادةا

  . سنة   كلّ  من األول كانون شهر من األول النصف خالل تنعقد عادية ويةسن جلسة   في العمومية الجمعية تجتمع
  في النشر طريق عن لألعضاء عامة دعوة فيوجه ومكانه وساعته االجتماع هذا تاريخ   التنفيذي المجلس يعين

 بخمسة سةالجل موعد قبل وذلك   يومين،   مدى على الفرنسية باللغة واحدة ومنها محلّية وميةي   صحف ثالث 
 حال في أنّه الدعوة في يلحظ أن على   مفّصالً، لألعمال   جدوالً  الدعوة تتضمن أن ويجب  . األقل على   يوماً    عشر
 .التالية المادة في ملحوظ هو كما الجمعية تنعقد النصاب اكتمال عدم

 
  :  عشرة الخامسة لمادةا

 الرابطة أعضاء من المطلقة األكثرية بحضور العادية يةالعموم الجمعية جلسات   في   قانونياً  النصاب يكون
 ثانية جلسة   في حكماً  العمومية الجمعية تنعقد النصاب اكتمال عدم حال   وفي  . فيها المشاركة شروط المستوفين

 . أعاله المذكورة الدعوة في المحّددين الموعد و ناكملا  وفي األولى الجلسة موعد من ساعة مرور بعد تنعقد
  . الحاضرين بأكثرية القرارات وتتخذ. حضر بمن قانونية جلستها وتكون 

 
  :  عشرة السادسة لمادةا

  : التالية باألمور القرارات واتخاذ النظر صالحية السنوية العادية العمومية للجمعية
 .التنفيذي المجلس وأعضاء رئيس ونائب رئيس تخابإن  - أ
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  . النظام هذا   في المحّددة األهداف ضوء   في عملها جوبرنام الرابطة سياسة مراقبة  - ب
  . عامة بصورة   التنفيذي المجلس وأداء السياسة هذه تنفيذ مراقبة  - ج
  . القادمة السنة موازنة مشروع وعلى المنصرمة السنة حساب قطع على المصادقة  - د

  . التنفيذي المجلس   في الشواغر ملء  - هـ
 أعضاء من ٪ ۱۰ طلب على   بناءً  أو   يذيفنتلا سلجملا لبق نم ثحبلل حرطت  مختلفة مواضيع   في التداول  - و

 .الجلسة انعقاد موعد من أيام عشرة قبل التنفيذي المجلس الى خطياً  يقّدم العمومية الجمعية
 

 استثنائية بصورة المدعوة العادية العمومية الجمعية
 

  :  عشرة السابعة لمادةا
 واألصول والشروط الحاالت   وفي ذلك الى الحاجة دعت كلّما استثنائية بصورة العادية العمومية معيةالج تجتمع

  :  أدناه المذكورة
  . التنفيذي المجلس من مباشرة دعوة على بناء  .۱
 الذين العمومية الجمعية أعضاء من   ٪  ۰۱ لبق نم يذيفنتلا سلجملا ىلا هجّ وم  خطي طلب على بناء  .۲

 المهل وبمقتضى الطلب هذا تقديم تاريخ قبل الجارية السنة اشتراك فيها بما اشتراكاتهم جميع دواسد
 .أعاله المذكورة المواد   في المحّددة

  في المحّددة الجهة قبل من انعقادها المطلوب العمومية الجمعية هذه يدعو   أن   التنفيذي المجلس على    .۳
 يتجاوز   ال أن وعلى الدعوة طلب استالمه تاريخ من أيام خمسة تتجاوز ال ةمهل   في أعاله  /۲/  البند 

 . الدعوة توجيه على   يوماً     عشر خمسة العمومية الجمعية انعقاد تاريخ
  تقضي ما بحسب إليها الدعوة طريقة كما استثنائية بصورة المنعقدة للجمعية   القانوني النصاب يكون    .٤

  . السنوية العادية العمومية الجمعية الى بالنسبة لمطبّقةا ذاتها النصوص به 
 
  :  عشرة الثامنة لمادةا

  تخلفهما أو غيابهما   حال   وفي   غيابه، حال في نائبه أو   التنفيذي المجلس رئيس العمومية الجمعيات كل يرئس
 .نيرضاحلا نم  سناً  األكبر   التنفيذي المجلس عضو وإالّ  العام األمين االجتماع يرأس 

 
 

 العادية غير   العمومية الجمعية
 

  :  عشرة التاسعة لمادةا
 بأكثرية يتّخذه التنفيذي المجلس اقتراح على بناء    النظام هذا تعديل صالحية العادية غير   العمومية للجمعية
 المادة   في المحددة ةباألكثري قراراتها تتّخذ   أن وعلى أعضاء تسعة عن تقلّ  ال أن شرط   المطلقة، أعضائه

  . التالية
 العمومية الجمعية دعوة بموجبها   يتمّ    التي ذاتها والمهل بالطرق العادية غير   العمومية الجمعية دعوة   تتمّ 
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  . أعاله مذكور هو كما السنوية العادية
 
  :  العشرون لمادةا

 أعضاء   ثلثي أكثرية بحضور النظام لتعديل المخّصصة العادية غير   العمومية الجمعية   في   قانونياً  النصاب يكون
 النصاب اكتمال عدم حال   وفي  . آنفاً  عليه منصوص هو كما فيها المشاركة شروط المستوفين العمومية الجمعية

 النصاب ويكون  . األولى الجلسة موعد من ساعة بعد ثانية جلسة   في العمومية الجمعية تجتمع األول الموعد   في
 عدم حال   وفي . العمومية الجمعية منهم تتألّف الذين األعضاء من المطلقة األكثرية حضور حال   في   انونياً ق

 الجلسة موعد من أسبوع بعد أخرى جلسة   في حكماً  العمومية الجمعية تجتمع الثاني الموعد   في النصاب اكتمال
 ةيعمجلا نولكّ شي نيذلا ءاضعألا ثلث روضحب  قانونياً  النصاب ويكون والمكان الساعة ذات وفي الثانية

  . لقألا ىلع طورشلا نيفوتسملا ةيمومعلا
  :  العشرونو الواحدة لمادةا

 ومن   األولى، الدورة   في الحاضرين األعضاء أرباع ثالثة بأكثرية قراراتها العادية غير   العمومية الجمعية تتخذ
  . التالية تالدورا   في  ءاضعألا يثلث ةيرثكأب  ثمّ 

 

 التنفيذي المجلس
  :  والعشرون الثانية لمادةا

 عضواً  عشر خمسةو رئيس ونائب رئيس ضمنهم من منتخبين عضواً  عشر سبعة من   التنفيذي المجلس يتألف
 لألصول   وفقاً    السري باالقتراع الغاية لهذه مخصصة جلسة   في العادية العمومية الجمعية قبل من انتخابهم يتمّ 

  . التالية المواد   في المبينة
 

 أعضاء حكماً  هم   المارونية للرابطة السابقين الرؤساء   فإنّ  أعاله، المذكورين المجلس أعضاء الى باالضافة
 في ويشتركون التنفيذي المجلس اجتماعات شاؤوا إذا ويحضرون التنفيذي، المجلس في منتخبين غير

 .يذيفنتلا سلجملا تاسلج دعومب اً قبسم مهغيلبت مّ تي نأ ىلع  التصويت   يف يشاركون   ال ولكنّهم   المناقشات،
 
  :  والعشرون الثالثة لمادةا

 يجوز   وال  . باالنتخاب واحدة مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث واألعضاء الرئيس ونائب الرئيس والية مدة تكون
  في   تتجاوز، ال بحيث  . الثانية واليته على سنوات ثثال مدة انقضاء بعد إال جديدة مرة منهم   أي إنتخاب إعادة

 مهما متتالية سنوات ست من أكثر   التنفيذي المجلس   في منصب   ألي منهم   أي إشغال مدة   األحوال، من حال   أي 
  . المذكور المجلس   في صفته أو منصبه كان

 
 التنفيذي للمجلس الترشح

  :  والعشرون الرابعة لمادةا
 األقل على أيام عشرة قبل المارونية للرابطة العامة األمانة بواسطة التنفيذي المجلس الى   خطياً  الترشيح ميقد
 . له الترشح المطلوب المركـز المرّشح يحدد   أن على االنتخاب موعد تاريخ من
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  :  والعشرون الخامسة لمادةا
 المراكز من   وأي المارونية للرابطة   التنفيذي المجلس وعضوية رئاسة ونيابة رئاسة بين الجمع يجوز   ال

 الوظائف أو األحزاب رئاسة أو   القضاء، أو الوزارة أو النيابة أو الجمهورية رئاسة :  اآلتية والعامة السياسية
  . والمخاتير البلديات رئاسة أو أنواعها على العامة

 
  :  والعشرون السادسة لمادةا

 أحد   في التعيين أو االنتخاب أو الترشيح يقبل   أو يترّشح   عضو كل   التنفيذي المجلس نم حكماً    مستقيالً  يعتبر
 .السابقة المادة في المذكورة المناصب

 
 التنفيذي المجلس انتخابات

 
  :  والعشرون السابعة لمادةا

 من ونائبه الرئيس لينمستق صندوقين   وفي واحدة إنتخابية وعملية واحدة جلسة   في العمومية الجمعية تنتخب
  . أخرى جهة من   التنفيذي المجلس وأعضاء جهة

 
 

 نائب لمنصب والمرشح الرئيس لمنصب المرشح إسم تحمل واحدة وبورقة األّول الصندوق   في االقتراع   يجري
  :  التالية للألصو   وفقاً  وذلك   التنفيذي المجلس ألعضاء   الثاني الصندوق   في القتراعا   ويجري  . الرئيس

 
 من مؤلفة لجنة كل وتكون اإلقتراع   صندوقي من صندوق كل على لإلشراف لجنة   التنفيذي المجلس يعين  - أ

 نم  قبله من مندوب تعيين مرشح لكل ويحق  . العمومية الجمعية أعضاء بين من   سرّ  وأمين رئيس
  . االقتراع عملية ويراقب يحضر  ةيعمجلا ءاضعأ

 
 من االنتهاء وفور االقتراع مركز   في   علناً  المقترعين أصوات االنتخاب عملية على المشرفة اللجنة تفرز  - ب

 عدم حال في االنتخاب أوراق بعدها وتتلف   سّرها، أمين مع رئيسها يوقعه   بالنتائج   محضراً  تضع. الفرز
  أي أو مرشح   أي قبل من اعتراض أو المشرفة اللجنة داخل خالف   أي حصل إذا أّما  . خالف أي حصول

 جميع توقيع بعد   إالّ  االقتراع أوراق تتلف   أالّ  على   المرشحين،   مندوبي بحضور الفرز يعاد   عنه مندوب 
 الخالف بفصل   قراراً    فوراً    التنفيذي المجلس يتّخذ   الخالف، استمرار حال   وفي  . المحضر على الحاضرين

  . المطلقة حاضرينال أعضائه بأكثرية
 

 األكبر   فائزاً  يعتبر   األصوات تعادل حال   وفي  . المقترعين أصوات أكثرية ينال   الذي المرشح باالنتخاب يفوز  - ج
  . سناً 

 
 على المهمة بهذه يقوم   تخلفه حال   وفي   االقتراع، عملية من االنتهاء فور النتائج الرابطة رئيس يعلن  - د

  . الحاضرين التنفيذي المجلس أعضاء من   سناً  األكبر أو العام األمين أو الرئيس ائبن   التوالي
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 حتساباال   في تؤخذ وال   واحدة، ورقة من أكثر يتضمن   أو   فارقة، عالمة يحمل   ظرف كل   الغياً  يعتبر   - هـ

 تحتسب بحيث التنفيذي المجلس أعضاء بانتخاب المتعلقة الالئحة   في عشر الخمسة تتعدى   التي األسماء
  . األولى عشر الخمسة األسماء فقط
  في الرئيس نائب ومنصب الرئيس منصب من كل   لتولي إسم من أكثر تحمل ورقة   كلّ  الغية تعتبر كما

  . الشخصين هذين النتخاب المخّصصة الالئحة 
 
  أن على  . األعضاء   بباقي أعماله بمتابعة جلسالم يستمر   التنفيذي المجلس   في عضو مركز شغور حال   في  - و

 المركز صاحب والية مدة إلكمال الحقة عادية عمومية جمعية أول   في عنه بديل عضو انتخاب يتم 
 .الشاغر

 الى ويصار مستقيالً  المجلس يعتبر   كان سبب   ألي   التنفيذي المجلس أعضاء عدد نصف شغور حال   وفي  - ز
 عمومية جمعية الى أعاله  / د /  الفقرة   في ذكرهم الوارد األشخاص قبل من التراتبية ووفق   فوراً  الدعوة
 تاريخ من   يوماً     ثالثون أقصاها مهلة   في   جديد،   تنفيذي مجلس النتخاب استثنائية بصورة منعقدة عادية

  . الدعوة
 

 
 الصندوق وأمين العام األمين إنتخاب

 
  :  شرونوالع الثامنة المادة
  اجتماع الى الجديد   التنفيذي المجلس أعضاء المنتخب الرئيس يدعو   االنتخاب إجراء تاريخ من أيام سبعة خالل

  وفي  . المجلس أعضاء من المطلقة كثريةوباأل   السري باالقتراع الصندوق وأمين العام األمين إنتخاب فيه يتم 
 سبب   ألي الصندوق أمين أو العام األمين مركز شغور حال   وفي  . سناً  كبراأل   فائزاً  يعتبر   األصوات تعادل حال 

  . أعاله المذكورة باألكثرية الشاغر للمركز البديل انتخاب الى   فوراً  يصار   كان
 
 

 التنفيذي المجلس اجتماعات
 

  :  والعشرون التاسعة المادة
 طارئة اجتماعات الى الدعوة للرئيس ويعود   شهر، كل األقل على مرة عادية بصورة   التنفيذي المجلس يجتمع

 من أعضاء من ستة طلب على بناء استثنائية بصورة االجتماع الى يدعو   أن الرئيس وعلى  . االقتضاء عند
  . مناقشتها يطلب   التي الطارئة المواضيع الطلب   في يحّدد   أن على األقل على المجلس

 
 

  :   الثالثون المادة
  أي( المجلس أعضاء من المطلقة باألكثرية إال   قانوناً  النصاب مكتملة   التنفيذي المجلس جلسات كونت ال
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  . )لّ قألا ىلع ءاضعأةعست
 

  . مرجحاً  الرئيس صوت يكون   األصوات تعادل وعند الحاضرين األعضاء بأكثرية القرارات تؤخذ
 
 

 التنفيذي المجلس وواجبات صالحيات
 

  :  والثالثون الواحدة المادة
  :  التنفيذي المجلس يتولى

 
 .ماظنلا اذه يف ةددّ حملا فادهألا ءوض يف اهلمع جمانربو ةطبارلا ةسايس عضو - أ

  . الرابطة شؤون إدارة  -ب
 وتوّجهات األهداف لهذه   تطبيقاً  العمل خطة ووضع النظام هذا   في المحددة الرابطة أهداف تنفيذ على العمل  - ج

  . العمومية الجمعية
 .باستنالا تابلطب تّ بلا - د

  . أعمالها سير حسن على واإلشراف المتخّصصة اللجان وتعيين الصندوق وأمين العام األمين إنتخاب  -هـ
 األعضاء عضوية وإسقاط التأديبي المجلس على األعضاء وإحالة دفعه وآلية   السنوي االشتراك بدل تحديد  -و

 المواد   في مبين هو لما   وفقاً    السنوي اشتراكهم بدل تسديد عن المتخلفين أو اماتهمبالتز إخاللهم حال   في
 ىلوألا ةنسلل كارتشالا لدب ديدحتب قلّ عتي اميف هاندأ ةروكذملا ةيلاقتنالا ماكحألا ةاعارم عم كلذو  السابقة

 .ماظنلا اذه ىلع قيدصتلا دعب
 أنشطة وموازنة القادمة للسنة العامة الموازنة ومشروع قةالساب المالية السنة حساب قطع مشروع وضع  -ز

 .العامة الموازنة من خاص ببند االنتشار
 اللجان إحدى في منتخب الرابطة في عضو أي أو التنفيذي المجلس أعضاء من عضو ألي يحقّ  ال -ح

 باستثناء منها ليفبتك أو لصالحها به يقوم عمل أي لقاء مقابل أي تلقي أو الرابطة مع التعاقد المختصة
 .األعمال هذه تنفيذ على االقتضاء عند المترتّبة السفر نفقات أو األعمال تلك ونفقات كلفة

 
 

 الرئيس صالحيات
 

  :  والثالثون الثانية المادة
 والجمعيات   التنفيذي المجلس اجتماعات يرأس وهو الرابطة رئيس هو التنفيذي المجلس رئيس إنّ   - 

  . يحضر   عندما والفرعية المتخّصصة لجانوال   العمومية،
 .كافة والمراجع السلطات لدى الرابطة يمثل  - 
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 اهفادهأو ةطبارلا ئدابم راطإ نمض  واإلعالمي   الرسمي الصعيدين على التنفيذي المجلس باسم يتكلم -
 .اً قباس ةذختّ م تارارق ىلا اً دانتسا وأ سلجملا اذه نم رارقب هب فلّ كي امبو ةطبارلا تاررقمو

 .النظام هذا أحكام إطار ضمن الرابطة دور تفعيل الى اآليلة باالجراءات يقوم -
  . التنفيذي المجلس قرار وفق المعتمدة المصارف لدى الحسابات بفتح   الصندوق، أمين مع باالتحاد   يقوم،  - 
  . والسحوبات اإليداعات جميع   الصندوق، أمين مع باالتحاد   يوقع،  - 
 مع باالتحاد الرابطة عن الصادرة واالعالنات والبيانات والقرارات   التنفيذي المجلس مراسالت جميع يوقّع  - 

  . العام األمين
 

 الرئيس نائب صالحيات
  :  والثالثون الثالثة لمادةا
 إليه ينتدبه أو التنفيذي سالمجل به يكلفه   عمل بكل يقوم   كما   غيابه،   حال   في الرئيس مقام الرئيس نائب قومي  - 

  الرئاسة شغور حال   وفي  . كان سبب   ألي الرئاسة مركز شغور حال   في الرئيس والية مدة ويكمل  . الرئيس
  التنفيذي المجلس   في   سناً  األعضاء أكبر وإالّ  العام األمين الرئاسة مهام   ذٍ ئدنع ىلوتي اً عم ةسائرلا ةباينو
 على يجب   التي العادية العمومية الجمعية قبل من جديدين رئيس ونائب رئيس تخابان الى يصار   ريثما 

 المذكورين للمركزين شغور آخر تاريخ من   يوماً    عشرون أقصاها مهلة خالل دعوتها   التنفيذي المجلس
  . أعاله
 ريثما سناً  األعضاء أكبر وإالّ  العام األمين الرئيس نائب مهام يتولّى فقط الرئاسة نيابة مركز شغور حال وفي

 .العمومية الجمعية تعقدها جلسة أول في جديد رئيس نائب انتخاب الى يصار
 

 العام األمين صالحيات
  :  والثالثون الرابعة المادة

  . الرئيس مع ويوقعها محاضرها وينظّم الجلسات وقائع يدون  - 
 أعمال سير وينظّم كافة والمستندات لمحفوظاتوا السجالت ويضبط   اإلداري الرابطة جهاز على يشرف  - 

  . اللجان
 يتعلق   ما باستثناء وبيانات وإعالنات قرارات من   التنفيذي المجلس عن يصدر   ما على   الرئيس، مع   يوقع،  - 

  . المالية باألمور
 .التنفيذي المجلس من بقرار به يكلّف بما   الرئيس ونائب الرئيس غياب   حال   في باسمه ويتكلم المجلس يمثّل  - 

 

 الصندوق أمين صالحيات
  :  والثالثون الخامسة لمادةا
 موافقة على ويعرضهما القادمة السنة موازنة ومشروع المنصرمة المالية السنة حساب قطع مشروع يضع  - 

 الجمعية على رينالمذكو المشروعين عرض يتمّ    أن على سنة كل من األول كانون أول قبل   التنفيذي المجلس
  كلّ  من األول كانون شهر من األول النصف خالل يعقد   الذي اجتماعها   في عليهما للمصادقة العادية العمومية

  . سنة 
 له ويكون   التنفيذي المجلس يختارهما   مصرفين أو مصرف   في محّددة فائدة لقاء الرابطة أموال جميع يودع  - 
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 األسهم أسواق في توظيف كل ويحظر التنفيذي المجلس رئيس مع باالتحاد وباتالسح جميع توقيع   في الحق
  . األولية والمواد والمعادن

  . الرابطة ممتلكات إدارة على يشرف   كما   التبرعات، ويجمع إيصاالتها ويوقع االشتراكات جباية على يشرف  - 
  . المالي الوضع عن   تقريراً    أشهر، ثالثة كل   التنفيذي، المجلس الى يرفع  - 
 المجلس على عرضه بعد السنوية العادية العمومية الجمعية الى   المالي الوضع عن   شامالً    تقريراً  يقدم  - 

  . عليه للموافقة   التنفيذي
 اإلداري المكتب هيئة

 
  :  والثالثون السادسة لمادةا

  الصندوق، وأمين العام واألمين الرئيس ونائب الرئيس من مؤلفة   »إداري مكتب هيئة «  التنفيذي للمجلس يكون
 الجتماعات وتحّضر الطارئة باألمور والتداول األعمال سير لمتابعة األقل على باألسبوع واحدة مرة تجتمع 

  . التنفيذي المجلس
 

 للرابطة   اإلداري المالك
 
  :  والثالثون السابعة لمادةا
 يتضّمن   أن على   العام، األمين اقتراح على بناء   التنفيذي المجلس من بقرار للرابطة   اإلداري المالك يحدد  - 

 رئيس بتعليمات يتقيّدوا   أن المالك هذا   موظفي وعلى  . الرواتب وسلسلة والترقية التعيين شروط القرار
  . الرابطة

  اإلداري المكتب هيئة اقتراح على بناءً  التنفيذي المجلس من بقرار   اإلداري المالك   في والفصل التعيين يتم  - 
 صوت بأنّ  العلم مع الشأن بهذا قرار اتخاذ ضرورة الحاضرين أعضائها بأكثرية المكتب هيئة ارتأت حال   في 

  . مرّجح الرئيس
 

 المتخصصة اللجان
 

  :  والثالثون الثامنة المادة
  :  التالية المتخصصة اللجان   التنفيذي المجلس يعيّن

 
 .ةينطولاو  السياسية الشؤون لجنة  -۱
 .والقانونية الدستورية الشؤون لجنة  -۲
 .ةينقتلاو  والمالية االقتصادية الشؤون لجنة   -۳
  . واللبناني   الماروني االنتشار شؤون لجنة  -٤
  . العامة واإلدارات الموظفين شؤون نةلج   -٥
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 .نييعماجلا بالطلاو ةضايرلاو بابشلاو  والجامعية التربوية الشؤون لجنة   -٦
 ريثما المهجرين بشؤون وتتعاطى. والحفالت والندوات االجتماعية والنشاطات االجتماعية الشؤون لجنة   -۷

 .والمعّوقين الراشدين غير وبشؤون الملف هذا إقفال الى يصار
  . والصحة البيئة لجنة -۸
  . ألديانا بين والحوار والتراثية الثقافية الشؤون لجنة  -۹

  . اإلعالم لجنة  -۱۰
 . والطفل المرأة وحقوق شؤون لجنة  -۱۱
 .اللبنانية الجنسية لجنة -۱۲

  .  التنفيذي المجلس طلب على بناء واألبحاث الدراسات بإعداد  اللجان تقوم
 
  :  والثالثون التاسعة لمادةا

 أصحاب من   عضواً  عشر وخمسة خمسة بين عددهم يتراوح   للرابطة منتسبين أعضاء من لجنة كل تتألّف
 . اللجان من لجنة   أي لمعاونة الرابطة أعضاء غير   من خبراء تكليف   التنفيذي للمجلس ويمكن   االختصاص،

 المجلس يحّددها   بذلك، الضرورة اقتضت إذا   أتعاب، لقاء المارونية الرابطة خارج من المكلّفين تعيين يكون و 
 العامة األمانة خالل من   التنفيذي بالمجلس اللجان جميع وترتبط فقط استشارية اللجان راءآ وتكون  . المذكور
  . للرابطة

 
  : األربعون لمادةا

 واليته، لمدة العمومية الجمعية أعضاء بين من اللجان أعضاء السري باالقتراع التنفيذي المجلس يختار
 رئيس انتخاب اللجان هذه من كل أعضاء وعلى. التنفيذي المجلس أعضاء بين من حكماً  لجنة كل مقّرر ويكون

 .السري باالقتراع أعضائها بين من لها
 
  :  واألربعون الواحدة لمادةا

 نصف حضور حال في قانونياً  فيها النصاب ويكون. األقل على شهر كلّ  مّرة تجتمع أن اللجان هذه على
 .اللجنة أعضاء ثلث بحضور قانونية الجلسة كونت ساعة نصف مرور بعد النصاب يكتمل لم وإذا. أعضائها

 
  :  واألربعون الثانية المادة
 هذه والية   وتنتهي محّددة بمهمة للقيام أكثر أو مؤقتة لجنة يعيّن   أن   االقتضاء عند التنفيذي للمجلس   يحقّ 

  . مهمتها بانتهاء وإّما تعيينها قرار عن بالرجوع إّما اللجان أو اللجنة
 

  :  واألربعون الثالثة ةالماد
 بالمجلس وعالقتها ومهامها الفرعية واللجان اللجان أعمال بموجبه ينظّم خاصاً  نظاماً  التنفيذي المجلس   يضع

 .بينها ما في والتنسيق للرابطة التنفيذي
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 الرابطة مالية
 

  :  واألربعون الرابعة لمادةا
  التي والعينية المالية التقديمات ومن االجتماعية األنشطة داخيلم ومن االشتراك بدالت من الرابطة مالية تتكّون

 كما  . للرابطة العامة التشغيلية المصاريف لتغطية تخّصص   والتي عليها الحصول من التنفيذي المجلس يتمّكن 
 منصوصال االتفاقات جراء من عليها تحصل قد   التي األموال من االنتشار ألنشطة المخّصصة ماليتها تتكّون
 قد أخرى اتفاقات ومن» لالنتشار المارونية المؤسسة« مع النظام هذا من ٤ المادة من ۲ الفقرة في عليها

 وتقديمات هبات من وكذلك .الماروني االنتشار بشؤون العناية أهدافها تكون أخرى مؤسسات مع تعقدها
 .استثنائية

 .سنة كل من االول كانون ۳۱ في وتنتهي الثاني كانون أول في المالية السنة تبدأ
 
  :  واألربعون الخامسة لمادةا

 عليها للموافقة العمومية الجمعية على السابقة المادة في المذكورة العقود يعرض   أن التنفيذي المجلس على
  . للرابطة ملزمة ذلك بعد تصبح   التي بنودها وسائر شروطها وعلى

 
 
 

 عامة أحكام
  :  واألربعون ةالسادس المادة
 هذا   في المحّددين األعضاء أرباع ثالثة بأكثرية العادية غير   العمومية الجمعية الى الرابطة حل صالحية تعود

 غبطة   قبل من اقتراح أو   التنفيذي، المجلس اقتراح على بناء وذلك   الجمعية، هذه يشّكلون   والذين النظام
 المنقولة وغير المنقولة أموالها تعود موجوداتها وتصفية هابحلّ  القرار صدور حال   وفي  . الماروني البطريرك

  . برعايته وتوّزع البطريرك غبطة   يحّددها   التي للمشاريع وتخّصص المارونية للبطريركية
 
  :  واألربعون لسابعةا لمادةا

 نافذة تصبح   التي النظام هذا بنصوص عنها ويستعاض المارونية للرابطة السابق النظام نصوص كامل تلغى
  . عليه التصديق فور سواها دون بها ويعمل

 
 انتقالية أحكام

 
  :  واألربعون ةالثامن لمادةا

 أقصاها مهلة خالل تعقد جلسة الى العادية العمومية الجمعية تُدعى   النظام، هذا على التصديق بعد
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  . النظام هذا   في المذكورة والشروط للنصوص وفقاً  للرابطة جديد   تنفيذي مجلس النتخاب ۲۰۰۷/۳/۱۱
 بخمسة الجمعية انعقاد موعد قبل ۲۰۰۷ سنة عن اشتراكاتهم سّددوا الذين األعضاء الجمعية هذه في ويشترك

 .االنتخاب جلسة تاريخ من األقل على يوماً  عشر
 
 :واألربعون التاسعة لمادةا

 أعضاء على المتوّجب السنوي االشتراك بدل واحدة ولمّرة استثنائي بشكل الحالية العمومية الجمعية تحّدد
 ضمن تسديدها يتمّ  أن يجب لبنانية ليرة ألف بثالثمائة ۲۰۰۷ السنة عن الجدد والمنتسبين الحاليين الرابطة

 .۲۰۰۷ آذار ۱۰ أقصاها مهلة
 فعليهم اآلن حتى القائم العام الجدول في أسماؤهم والمدرجة ۲۰۰۷ قبل لما اشتراكاتهم دفع عن المتخلّفون أّما

 لبنانية ليرة ألف مئة بدل فيه بما السابقة للسنوات القديم الرسم أساس وعلى المذكورة المهلة ضمن تسديدها
 .۲۰۰۷ سنة عن
 ةداملا ةصاخبو  النظام هذا   في عليها المنصوص لألصول   وفقاً  فتحّدد التالية للسنوات االشتراك بدالت تحديد أّما

 .هنم /۱۱/
 
  :  الخمسون لمادةا

 خالل للرابطة جديداً  عضواً  ۱۸۰لـ االنتساب باب فتح واحدة ولمّرة استثنائية بصورة العمومية الجمعية تقّرر
 قبول يمكن الذين عضو المئة الى باالضافة وذلك ۲۰۰۷ نيسان أول من بدءً  وذلك ۲۰۰۸و ۲۰۰۷ السنتين

 تطبّق أن على النظام هذا في أعاله ذكورةالم/ ٦/ المادة ألحكام وفقاً  ۲۰۰۷ سنة من بدءً  سنوياً  انتسابهم
 .النظام هذا في المذكورين الجديد االشتراك وبدل الشروط عليهم

 على خطياً  موافقته مع لالنتساب، جديد بطلب يتقّدم أن له يحقّ  الرابطة سجالت من عضو أي إسم شطب إذا
 وغير المتأّخرة السابقة االشتراك تبدال تسديد الى باإلضافة الجديد، االشتراك بدل ودفعه الجديد النظام

 عليها المنصوص المستندات  تقديم من يعفى الحالة تلك وفي. السابقة المواد عليه نّصت لما وفقاً  المدفوعة
 .الذكر اآلنفة/ ٥/ المادة في

 
 نهائية أحكام

 
  :  والخمسون ةواحدال لمادةا

 .العادية غير العمومية الجمعية قبل من إقراره فور النظام بهذا يعمل


