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  نازك الحريري

 :”المراكز التي تشغميا السيدة نازك الحريري حاليا

 .اإلنسانية والتربوي رئيسة عدد من المؤسسات  -

 .رئيسة جمعية ميرجانات بيروت -

 .العربي عضو مجمس إدارة البنك -

 ل.م.ضو مجمس إدارة بنك البحر المتوسط ش -

 (International Osteoporosis Foundation) العظم الدولية لمؤسسة ترققأول سفيرة  -

  A Bone Fund-602ورئيسة الـ 

  .لبنان –نائب رئيس مركز الرعاية الدائمة  -

  .لبنان –طب األطفال لمكافحة السرطان  ضو في مجمس أمناء مركزع -

 .السعودية – ضو جمعية النيضة النسائية الخيريةع -

  Welfare Association س أمناء مؤسسة التعاونعضو مجم -

حتضان حاالت اإلعاقة الجسدية ، إلى والتخّمف العقمي تركز السيدة الحريري إىتماميا عمى رعاية وا 
يوائيـم  جانب اإلىتمام بشؤون األيتام والمسّنين ، وتوفير الرعاية ليم . واألمكنة الكفيمة بمعالجتيم وا 

والمتخّمفين واأليتام في لبنان والعالم العربي ، إلى جانب  ُتعنى بالمعوقين أنشـأت ليذه الغاية مؤسسات
 مؤسسات الحريري التربوية والصحية إشرافيا الدائم عمى

عمان سنة  ويأتي في مقدم ىذه المؤسسات مركز نازك الحريري لمتربية الخاصة الذي أنشىء في
التدريب والتعميم  ، من حيث إعداد برامج ، لتقديم الخدمات الشاممة والمتكاممة لممعوقين 4891

والتوعية ألىالي المعوقين الذين لم  والتأىيل الميني واالجتماعي ، ومن حيث توفير الخدمات التدريبية
وكذلك توفير التدريب لمعاممين . لمتربية الخاصة  تتح الظروف ألطفاليم اإللتحاق بمراكز أو مؤسسات

أو من األقطـار العربية الشقيقة من خالل عقد الدورات المتخصصة  دنمع المعوقين سواء كانوا من األر 
 . في ىذا المجال



  مجّمع نازك الحريري إلنماء القدرات اإلنسانية

كريمة تجاه المعوقين في لبنان بتبرعيا بتكاليف بناء وتجييز مجّمع عمى  كان لمسيدة نازك الحريري لفتة
دار االيتام  –تابع لمؤسسات الرعاية اإلجتماعية  متر مربع في جنوبي بيروت ألف 60مساحة 

، وىو يخدم حوالي ألف معاق من مختمف الحاالت بدءًا من التخمف العقمي واإلعاقة الجسدية االسالمية
 الى الصم والبكم والمكفوفين ، الى رعاية األيتام

إلجتماعية، فيي تقود حاليًا ا إلى جانب إىتمام السيدة نازك الحريري بالحاالت اإلنسانية عبر مؤسساتيا
، 4898التي أنشـئت في العام » يري رفيق الحر  مؤسسة«:واحدة من أىم المؤسسات التربوية في العالم 

إفتقر إلييا لبنان منذ مطمع اإلستقالل ، عمى قاعدة أنيا مؤسسة  لتؤدي رسالة ثقافية وتربوية شاممة
أوساط المجتمع المبناني بمختمف فئاتو وطوائفو وخاصة لنشر العمم والمعرفة في  ثقافية عممية تسعى

 . الفقيرة منو الطبقات

ألفًا حتى نياية  وقد بمغ عدد الطالب الذي إستفادوا من منح مؤسسة رفيق الحريري ما يفوق الثالثين
أىم الجامعات المبنانية  ، تخرج منيم ستة عشرة ألفًا في مختمف االختصاصات ومن 6004العام 
 . يةوالعالم

المجتمع المبناني  لم يغب عن بال السيدة نازك الحريري العامل الثقافي وأىميتو في المجتمع عامة وفي
فكان قرارىا بإنشاء جمعية ميرجانات  خاصة ، إلدراكيا بأن لبيروت دورًا ثقافيًا يتوجب رعايتو وتنميتو ،

 . بيروت

، والعناية والثقافي روت التاريخي والحضاريحددت السيدة الحريري أىداف ىذه الجمعية بإبراز وجو بي
  الثقافية واالجتماعية لمدينة بيروت بالفنون المسرحية والموسيقية والغنائية ، واإلسيام في التنمية

الحياة فيو  ومن أبرز نشاطات الجمعية إقامة حفل لمسيدة فيروز في وسط بيروت كانت مؤشرًا لعودة
باإلضافة الى دعم وتشجيع فرقة  ىذا. وتي في مدينة بيروت الرياضية وحفل أوبرا لمفنان العالمي بافار 

 الدولية كركال التي أصبحت في مصاف الفرق الموسيقية الراقصة

عن طريق  في ىذا الحقل ، ساىمت السيدة الحريري بدعم المستشفيات الخاصة والحكومية في لبنان
لمئات من العائالت الفقيرة  عدات شيرية وسنويةتقديم أموال نقدية وأجيزة طبية ، الى جانب تقديم مسا

 . الصعبة التي يعاني أحد أفرادىا مرضًا مزمنًا أو لمرضى الحاالت



بمعالجة  كما ساىمت ، من خالل مؤسسة الحريري ، في إنشاء مستوصفات في بيروت وخارجيا تعنى
 . المرضى من ذوي الحاجات

 

في  مية متخصصة في مكافحة مرض ترقق العظمان مؤسسة ترقق العظم الدولية مؤسسة غير حكو 
ىو  ( الذي يعكس اسمو عدد العظام في الجسم البشري ) A Bone Fund-602ان الـ . العالم 

لمساندة مؤسسة ترقق  منيا% 90مبادرة تمويل أساسية تيدف الى جمع التبرعات دوليًا ، والتي يعود 
ويعود الرصيد الى الجمعية الوطنية  ت التي تقوم بياالعظم الدولية في مشاريعيا التربوية وفي الدراسا

 . لمكافحة ترقق العظم في دولة الواىب

دون كمل  ، عممت السيدة نازك الحريري 4888منذ العام  A Bone Fund-602بوصفيا رئيسة الـ 
الوعي ليذا المرض  لتحسين سياسة الوقاية من مرض ترقق العظم والتشخيص والمعالجة برفع مستوى

 A-602وعربية الى الـ  وتوصمت الى ضم أكثر من ثالثين شخصية لبنانية. ى أصحاب القرار لد

Bone Fund في مجال األبحاث العممية  ساىم كل منيم في دعم جيود مؤسسة ترقق العظم الدولية
 . والتوعية

تقرر تعيين السيدة  6006أثناء إنعقاد الطاولة المستديرة لمسيدات الرائدات في لشبونو خالل شير أيار 
 . لجيودىا في ىذا المجال الحريري كأول سفيرة لمؤسسة ترقق العظم الدولية تقديرًا وتكريماً 

لبنان والمنطقة  يستقبل المركز األطفال من.  4881تأسس مركز الرعاية الدائمة في لبنان خالل العام 
المركز مستوى رفيعًا من الطبابو  ّمنيؤ . المصابين بمرض التالسيميا والسكري ويقدم العالج الطبي ليم

ولذوييم بتقبل وضعيم الصحي المزمن والتعاطي معو  ويوّفر لممرضى التوجيو النفسي الذي يسمح ليم
 . بشكل إيجابي

 

ىو المركز  6004 العام لبنان الذي أنشــىء في لـبنان في –إن مـركز طـب االطفال لمكافـحة السـرطان 
إن المركز ، وىو تـابع لمسـتشـفى االطفال  . وفر عالجًا شـاماًل لسـرطان االطفالاإلقميمي الـوحيد الذي ي

 –في الواليات المتحدة  ( St.Jude Children`s Research Hospital ) لألبـحاث سـانت جـود
 بتعاون وثيق مع مستشفى الجامعة األميركية في بيروت ، يعمل 4826ممفس الذي تأسس في العام 

 



 –الرياض  دة نازك الحريري في جمعية النيضة النسائية الخيرية ، التي تأسست فيتساىم السي
السعودي وتنمية قدرات المرأة فيو ،  ميالدي والتي تيدف الى خدمة المجتمع 4826السعودية ، عام 

وتدريبية لمنساء العامالت في الحقل االجتماعي من  الى جانب إقامة نشاطات خيرية وندوات تعميمية
 . الذي أنشىء ليذه الغاية » معيد التعميم المتواصل» ل خال

 . تترأس ىذه الجمعية سمو االميرة سارة الفيصل بن عبد العزيز

تأسست العام  التي» مؤسسة التعاون » تفخر السيدة الحريري بأن تكون أحد أعضاء مجمس أمناء 
والمادية والمعنوية  االنسانيةخدمة لفمسطين وأبنائيا ، وفي سبيل دعم وتقديم المساعدات  4891

تنموية مستقمة مسجمة في جنيف  وىي جمعية خيرية. لمجمعيات األىمية في مناطق فمسطين المحتمة 
مجموعة من رجال األعمال والمفكرين  4891وفقًا لمقوانين السويسرية ، قامت بتأسيسيا عام 

 الفمسطينيين البارزين

 6046كانون الثاني 
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 .نقـال عن موقع نازك الحريري الرسمي  ان هذه السيرة الذاتية: مالحظة

 


