النظام األساسي
الجمعية المسماة  :جمعية راصد لحقوق اإلنسان
Monitor Association for Human Rights
المادة األولى :
 .1تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى  " :جمعية راصد لحقوق االنسان " ،المدعاة سابقا َ " الجمعية الفلسطينية
لحقوق اإلنسان (راصد)"  ،وهي جمعية محلية غير حكومية وغير سياسية ،محايدة وال تتوخى الربح.
 .2مقر الجمعيه الرئيسي مدينة صيدا ،ويحق لها ان تفتتح مكاتب وفروعا في كافة المحافظات والمناطق اللبنانية.
المادة الثانية :
 .1المركز الرئيسي للجمعية :لبنان ،محافظة الجنوب ،مدينة صيدا ،األوتوستراد الشرقي ،بناية حماد ،فوق المطعم
الدمشقي ،الطابق السادس.
 .2هاتف مباشر+961 3 482250 :
البريد الكتروني العام info@pal-monitor.org :
Lebanon@pal-monitor.org
الموقع االلكتروني www.pal-monitor.org :
المادة الثالثة  :أهداف الجمعية :
 .1االدفاع عن حقوق الفئات المهمشة ودعمها وتقديم المساعدة الالزمة لها بكافة الطرق القانونية الممكنة.
 .2نشررر الرروعي وةقافررة حقرروق ا نسرران وال سرريما  ،حقرروق الطف ر  ،المررر ة ،الالج ر  ،العمررا المهرراجرين ،إلرر....و وتكررريس
وتعميق الفهم الرديمقراطي وتوعيرة المجتمر وال سريما الفئرات الشرعبية المهمشرة ،بحقوقهرا االجتماعيرة واالقتصرادية والةقافيرة
والسياسية وحقوق المواطنة وكافة الحقوق التي تكفلها المواةيق والقوانين الدولية.
 .3دعم المبادئ العالمية لحقوق ا نسان كما ترسخت فري كافرة االتفاقيرات الدوليرة ،ال سريما كمرا وردت فري الشررعة العالميرة
لحقوق االنسان ،و إتفاقيات جنيف وإعالن برشلونة وكافة االتفاقيات والبروتوكوالت والصكوك الدولية التي قرتها الجمعية
العامة لألمم المتحدة ،ونشر الوعي بهذه المبادئ في وساط الر ي العام في المناطق التي ينشط فيها عضاء الجمعية.
 .4دعم وتنسيق الجهود في مجرا تعزيرز مبرادئ حقروق ا نسران ومناصررة حكرم القرانون  ،والمسراواة برين الرجرا والنسراء،
والدفاع عنها.
 .5التعرراون والتنسرريق م ر محسسررات حقرروق ا نسرران وكافررة محسسررات المجتم ر المرردني علررى المسررتو المحلرري ،االقليمرري
والدولي ،بما يساهم في إعالء شأن ا نسان وحقوقه ومقاومة ك شكا العنصرية والتطرف.

المادة الرابعة  :سعيا ً ألهداف الجمعية.
على األعضاء في الجمعية القيام بمايلي:
ّ
الحث على نشر هداف الجمعية وتطبيقها ،وا يفاء بالتزاماتهم بك الوسائ القانونية واالخالقية.
.1
 .2تنظريم حمرالت توعيرة لتطبيررق معرايير ومبرادئ حقرروق ا نسران كمرا وردت فرري االتفاقيرات والمعاهردات والبروتوكرروالت
والمواةيق والملحقات الدولية الخاصة ببنود حقوق ا نسان.
 .3إعرداد وتنفيررذ الدراسررات والتقررارير و اقامرة النرردوات والمررحتمرات وورا العم ر والردورات التدريبيررة ،ووض ر البرررام
المتخصصة ،او المشاركة فيها.
 .4رصد وتوةيق كافة االنتهاكات المتعلقة بحقوق ا نسان.
 .5التنسيق م الجمعيات والمنظمات والوكاالت الدولية العاملة في المجاالت المتخصصة.
 .6العم على دعم وحمايرة نشرطاء حقروق ا نسران مرن االضرطهاد والتضرامن معهرم ،والردفاع عرنهم امرام المحافر االقليميرة
والدولية.
 .7السعي جراء بحاث ذات صلة والقيام بنشاطات توةيقية عامة في المجاالت التي تهم الجمعية.
 .8تنظيم حمالت دعم ومناصرة للفئات المهمشة او المنتهكة حقوقها ،على المستو المحلي ،االقليمي والدولي.
 .9إصدار المطبوعات على كافة نواعها واستعما كافرة وسرائ نشرر المعلومرات المتعلقرة بمرا تقردم  ،نشررات غيرر دوريرة،
كتب ،تقارير ،بروشورات ،بوسترات ،المواق ا لكترونية ال....و.
المادة الخامسة  :تتكون موارد الجمعية المالية من:
 .1اشتراكات وتبرعات األعضاء
 .2المساعدات الحكومية
 .3التبرعات والهبرات والمسراعدات مرن خرال نشراطات تقروم بهرا الجمعيرة و مرن األشرخان الطبيعيرين و المعنرويين ومرن
هيئات وجمعيات محلية و دولية .
 تصرف موا الجمعية في سبي تحقيق هدافها.
المادة السادسة:
تتألف الجمعية من هيئتين:
 الهيئة العامة (الجمعية العمومية) وتضم كافة اعضاء الجمعية الناشطين والمستتوفين الشتروط وفقتا النظمتة الجمعيتةوالقوانين النافذة.
 المكتت االدار التنفيتذ التتذ ينتخت متتن الهيئتة العامتة ويقتتوم بتمثيلهتا فتتي ادارة الجمعيتة ،متن ختتلق القيتام بمهتتامالسكرتارية التنفيذية وفقا ً ألنظمة الجمعية وضمن القوانين المرعية.
المادة السابعة :
يمكرن ن يتضرمن النظررام الرداخلي للجمعيررة ،ترأليف لجرران وهيئرات و مسررحولي ملفرات و قسررام وبررام معينررة  ،ترذكر فيهررا
تسمياتها ومهامها وطريقة اختيار عضائها.

المادة الثامنة  :االنتسا إلى الجمعية
 تصنيف األعضاء :
يصنف أعضتاء الجمعيتة وفقتا ً للفئتتين المتذكورتين ادنتا  ،وكتق منهمتا تتمتتع بحقت وق وميتاا والتاامتا واردة فتي هتذا
النظام األساسي.
 األعضاء العامون:وفي لمبادئ حقوق ا نسان يحق له ن يصبح عضوا في الجمعية ،و قرار ن الشخن يتحلّرى بهرذه الصرفة،
 ي شخن ّعليره ن يعرررل النشراطات الترري قررام بهرا لحمايررة حقرروق ا نسران والنهررول بهرا ،او الترري تحهلرره ألن يصربح مصرردر عررون
للجمعية ضمن مجاالت نشاطاته.
 يتعين على ي فرد يرغب ن يصبح من األعضاء في الجمعية ن يقدم طلب عضوية للهيئة العامة عبر المكتت اإلدارالتنفيذ  ،وان يزودها بمايلي :
 .1رسالة توضح دواف الشخن لالنتساب لعضوية الجمعية واستعداده للتعاون م كافة عضراء الجمعيرة ينمرا كرانوا ،قرابال
بنظام الجمعية عامال في سبي تحقيق غاياتها.
 .2سيرة ذاتية ،سج عدلي ،صورة عن هويته ،وةالث صور شمسية ،وصور عن الشهادات التي يحملها.
 .3قد تم الةامنة عشر من العمر 18،سنةو.
 .4متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية و جنحة شائنة.
 .5ال يكون في مركز صن القرار في ي جهة سياسية و هيئة  /جمعية تتضارب مبادئها ومصالحها م مصالح الجمعية.
 .6ن يكون متمتعا بقدر من الةقافة ومن ذوي السمعة الحسنة.
 .7العم لمنفعة الجمعية ومصالحها ،وتجنب التصرفات التي قد تسيء لها و تضر بها و تعرق تحقيق هدافها
 األعضاء الفخريون : األفراد الذين قدموا مساهمات كبيرة لتحقيق هداف الجمعية ،و ممن بذلوا جهودا كبيرة لنشرر المبرادئ السرامية والعالميرة
لحقوق ا نسان ،يمكن اعتبرارهم عضراء فخرريين مرن قبر الهيئتة العامتة بتوصرية مرفوعرة مرن المكتت اإلدار التنفيتذ ،
على اعتبار ان لها وحدها القرار النهائي في البت في قرار العضوية الفخرية.
_ قبوق العضوية:
 يتكف المكت اإلدار التنفيذ مسحولية تسلم طلبات العضوية ،ورف الطلب للهيئة العامة بعد إبداء الر ي.
 تدرس الهيئة العامة فري جلسرة قانونيرة الطلرب والمسرتندات المرفقرة والتوصرية المرفوعرة مرن المكتت االدار التنفيتذ
وتتخذ قرارها بالمصادقة على العضوية حسب نظام الجمعية.
 ال تحم العضوية الصفة القانونية مالم يحص الطلب المفدم على موافقة نصف اصوات الهيئة العامة زائدا واحدا.

_ التااما األعضاء :
* ينبغي ن يعم كافة األعضاء على الدف بمصالح الجمعية وتجنب ي عم من شرأنه ن يسريء لسرمعة الجمعيرة و يضرر
بها  ،و ن يعيق تحقيق هداف الجمعية .
المادة التاسعة:
تتألف الهيئة العامة ،الجمعية العموميةو من جمي األعضراء المنتسربين إلرى الجمعيرة ينمرا تواجردوا و ينمرا كرانوا  ،ويكونروا
متساويين في الحقوق والواجبات  ،وتحدد الصالحيات والمهام تفصيال في النظام الداخلي .
المادة العاشرة:
يتررألف المكتررب االداري التنفيررذي مررن خمس تة  5عضرراء ،تنتخرربهم الهيئتتة العامتتة (الجمعيتتة العموميتتة) برراالقتراع السررري،
ويشترط كتما نصاب جلسرة االنتخراب حضرور كةرر مرن نصرف عضراء الهيئتة العامتة ،ومردة عضروية المكتت االدار
التنفيذ هي ثلث سنوات ،قابلة للتجديد عبر اعادة االنتخاب مرة واحدة فقط.
يدير جلسة االنتخاب رئيس المكت االدار التنفيذ المنتهية واليته مرا لرم يكرن مرشرحا ،واال فرأكبر اعضراء الهيئتة العامتة
سناو ولجنة منبةقة عن الهيئة العامة للجمعية ،ويحق للمكت االدار التنفيذ دعوة من يرراه مناسربا مرن هيئرات وجمعيرات
وشخصيات معنوية لحضور جلسة االنتخاب بصفة مراقب.
المادة الحادية عشرة :
يتم انتخاب المكت االدار التنفيذ م توزي المهام على عضائه مباشرة إذا نن نظام الجمعية الداخلي على ذلك  ،وإال
فيجتم المكتب المنتخب برئاسة كبر األعضاء سنا ويختار من بين عضائه ،رئيسا ً ،امينا للصندوق ،مديرا تنفيذيا ،مديرا
للبرامج ،ومديرا للعلقا واالعلم.
يمكن إسناد وظيفتين او كةر لعضو واحد في المكت االدار التنفيذ باستةناء حرق التقريرر وتنفيرذ صررف األمروا  ،ويرتم
تحديد مهام المكت االدار التنفيذ ومهام ك عضائه في النظام الداخلي للجمعية.
المادة الثانية عشرة:
يقوم المحسسون بالصالحيات ا دارية لمدة ستة شهر من تاري .إشهار للجمعية.
التعتديق :يجروز تعردي هرذا النظرام بنراء علرى اقتررام مقردم مرن المكتت االدار التنفيتذ شررط موافقرة ةلةري عضراء الهيئتة
العامة و بناء على اقترام موق من ةلةي عضاء الهيئة العامة.
المادة الثالثة عشرة:
يحق للهيئة العامة ن تدعو إلى إجراء انتخاب مكت إدار تنفيذ جديد قب انتهاء مدة المكتب السابق شرط اقترام موق
من ثلث عضاء الجمعية وموافقة الثلثين منهم على األق .

المادة الرابعة عشرة:
با ضرافة إلرى الشرروط المنصرون عنهرا فرري القروانين المتعلقرة بالجمعيرات يمكرن حر الجمعيررة بنراء علرى طلرب مقردم منهررا
وباالستناد إلى قرار من الهيئة العامة مقترن بموافقة خمس وسبعين بالمئة  %75على األق من مجموع عضاء الجمعية
ويجب تحديد تاري .الح في قرار الجمعية.
المادة الخامسة عشرة :
إذا حلت الجمعية ،تصبح موالها وممتلكاتها ملكا لجمعيات غير سياسية التتوخى الربح وتعم فري نفرس المجرا وتحردد فري
حينه.
ملحظتة هامتة  :تعطررى فررن العضروية فرري هيئرات ولجرران وبررام الجمعيرة بالتكررافحا برين الرذكور واالنرراث وذلرك تطبيقررا
لمفهوم المساواة بين الرج والمر ة ومفهوم النوع االجتماعي ،الجندرو
*_ تتتم إقتترار هتتذا النظتتام متتن قبتتق األعضتتاء الماسستتين للجمعيتتة الفلستتطينية لحقتتوق اإلنسان(راصتتد) وتم ت المصتتادقة
والتوقيع عليه باإلجماع بتاريخ - 28أيلوق 2005-
*_ تم التعديق عليه من قبق الهيئة العامة حس األصوق والقانون و المصادقة والتوقيع عليه باإلجمتاع بتتاريخ - 1 - 19
 ,2008وتم التعديق عليه من قبق الهيئة العامة بتاريخ  2008- 2- 24ويعتبر سار المفعوق في حينه .
* _ تم التعديق عليه من قبق الهيئة العامة (الجمعية العمومية اإلقليمية) حس األصوق المتبعة والمصادقة والتوقيع عليه
باإلجماع بتاريخ  2008/8/1ويعتبر سار المفعوق في حينه.
* _ تم التعديق عليه من قبق الهيئة العامة (الجمعية العمومية) حس األصوق المتبعة والمصادقة والتوقيع عليه باإلجماع
بتاريخ  2011/11/13ويعتبر سار المفعوق في حينه.
*_ * _ تتم التعتديق عليته متن قبتق الهيئتة العامتة (الجمعيتة العموميتة) حست األصتوق المتبعتة والمصتادقة والتوقيتع عليته
باإلجماع بتاريخ  2016/12/2ويعتبر سار المفعوق في حينه.

