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 النظام األساسي
 

 جمعية راصد لحقوق اإلنسان المسماة:الجمعية 
Monitor Association for Human Rights  

 
 المادة األولى :

 
ساابقا  ))الجمعياة المادااة  "لحقوق اإلنساان راصدجمعية " ى : بنانية جمعية تدعلتأسست في الجمهورية ال .1

حكوميوة وغيور غيور  محليوة، وهوي جمعيوة 2005 أيلوو  / /28 بتااري  راصاد((    -الفلسطينية لحقوق اإلنساان
 .وتتخذ من لبنان مقراً رئيساً لها ربحوال تتوخى للمحايدة  سياسية

 .فتتح مكاتب و فروعاً في كافة المحافظات والمناطق اللبنانيةأن تويحق لها الرئيسي في لبنان،  الجمعية مقر .2
، وترخص حسب نظوا  الدولوة دولة غير لبنان أيفي  فرعية و إقليمية مكاتب أن يكون لهايحق للجمعية  كما .3

 . التي تنشط على اراضيها
 

  :  المادة الثانية
  
 . لنبطيةا مدينة .صيدا مدينة،  محافظة الجنوب -لبنان لجمعية : ل رئيسالمركز ال

 
 :وسائل اتصال

     : info@rassed-lb.org العام بريد الكترونيال 
 Lebanon@rassed-lb.org: مكتب لبنان

 www.rassed-lb.org : االلكترونيالموقع 
 

 : المادة الثالثة : أهداف الجمعية
 
 دعمها و تقدي  المساعدة الالزمة لها بكافة الطرق القانونية الممكنة. وات المهمشة ئعن حقوق الفالدفاع  .1
إلو....   ،المهواجرين ،العموا   وال سويما   حقووق الطفو ، المورأة، الالجو ، اإلنساننشر الوعي وثقافة حقوق  .2

االجتماعيووة  بحقوقهووا  ،وتكووريس وتعميووق الفهوو  الووديمقراطي وتوعيووة المجتمووف وال سوويما الفئووات الشووعبية المهمشووة
 .الدولية كفلها المواثيق والقوانينتلمواطنة وكافة الحقوق التي احقوق و ،واالقتصادية والثقافية والسياسية

كمووا وردت فووي ال سوويما كمووا ترسووخت فووي كافووة االتفاقيووات الدوليووة،  اإلنسوواندعوو  المبووادع العالميووة لحقوووق  .3
 صوكو الوكافوة االتفاقيوات والبروتوكووالت و برشولونة وإعوالنإتفاقيوات جنيو  نسوان والشرعة العالمية لحقوق اإل

 لمنواطقافي و ،في أوساط الرأي العا ونشر الوعي بهذه المبادع  ،المتحدة لألم الجمعية العامة  التي أقرتها وليةالد
 . الجمعية أعضاء فيها ينشطالتي 

و المسواواة بوين الرجوا   ،ومناصرة حك  القوانوننسان حقوق اإلبادع متعزيز ي مجا  فجهود الدع  وتنسيق  .4
 . والدفاع عنها ،والنساء

 ،نسوان و كافوة مؤسسوات المجتموف المودني علوى المسوتوي المحلويو التنسيق مف مؤسسوات حقووق اإللتعاون ا .5
 . شكا  العنصرية و التطر أك  نسان و حقوقه ومقاومة ن اإلأعالء شإبما يساه  في  ،قليمي و الدولياإل
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 . ألهداف الجمعيةسعيا   المادة الرابعة :

 

 :في الجمعية  القيام بمايلي األاضاءالى 
 

 .خالقيةك  الوسائ  القانونية و األببالتزاماته   اإليفاءو ،الجمعية وتطبيقها  أهدا الحّث على نشر  .1
والمعاهووودات  االتفاقيوواتنسووان كمووا وردت فووي وق اإلحمووالت توعيووة لتطبيووق معووايير و مبووادع حقوونظووي  ت .2

 نسان.د حقوق اإلوالمواثيق والملحقات الدولية الخاصة ببنو توالبروتوكوال
 ،قامووة النوودوات و المووؤتمرات و ورل العموو  و الوودورات التدريبيووةإو تنفيووذ الدراسووات والتقووارير و عووداد إ .3

 فيها. و المشاركةأ ،ووضف البرامج المتخصصة
 نسان.اإلنتهاكات المتعلقة بحقوق و توثيق كافة اإلرصد  .4
 مف الجمعيات والمنظمات و الوكاالت الدولية العاملة في المجاالت المتخصصة.التنسيق  .5
مووا  أو الوودفاع عوونه   ،ضووطهاد و التضووامن معهوو  نسووان موون اإلعلووى دعوو  وحمايووة نشووطاء حقوووق اإلالعموو   .6

 قليمية و الدولية.المحاف  اإل
 بحاث ذات صلة و القيا  بنشاطات توثيقية عامة في المجاالت التي ته  الجمعية.أجراء إلالسعي  .7
قليمووي و اإل ،وي المحلووي علووى المسووت ،و المنتهكووة حقوقهووا أحمووالت دعوو  ومناصوورة للفئووات المهمشووة تنظووي   .8

 الدولي.
نشورات   نشور المعلوموات المتعلقوة بموا تقود  نواعهوا واسوتعما  كافوة وسوائ  ألمطبوعات علوى كافوة اصدار إ .9

 . ل....إلكترونية المواقف اإل ،بوسترات  ،بروشورات  ،تقارير  ،كتب  ،غير دورية 
 

 :: تتكون موارد الجمعية المالية من خامسةالمادة ال
 
 تراكات وتبرعات األعضاءاش .1
 المساعدات الحكومية .2
الطبيعيووين أو  األشووخاصبهووا الجمعيووة أو موون  تقووو التبرعووات والهبووات والمسوواعدات موون خووال  نشوواطات  .3

 المعنويين ومن هيئات وجمعيات محلية أو دولية .
 الجمعية في سبي  تحقيق أهدافهاتصر  أموا  . 
 

 :لسادسةالمادة ا
 

  :هيئتين الجمعية من تتأل 
معيااة النايااطين و المسااتوفين اليااروط القانونيااة اضاااء الجأو تضاام كافااة ( هيئاة العامااة )الجمعيااة العموميااةال -

 نظمة الجمعية و القوانين النافذة.أل وفقا  
مااان خاااالل القياااام بمهاااام   دارة الجمعياااةإالاااذن ينتخاااب مااان الهيئاااة العاماااة و يقاااوم بتمثيااال   مجلاااإل اإلدارة  -

 . وضمن القوانين المراية نظمة الجمعيةأل السكرتارية التنفيذية وفقا  
 
 

 : بعةالمادة السا
 

، توذكر  وبورامج معينوةأقسوا   وأتضمن النظا  الداخلي للجمعية، تألي  لجان وهيئات أو مسؤولي ملفات ي أنيمكن 
 .أعضائها اختيارطريقة فيها تسمياتها ومهامها و
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 الجمعية إلى: االنتساب  ثامنةالمادة ال
 

  األاضاءتصنيف  : 
وميزات والتزاماات واردة فاي  تمتع بحقوقيا م  وكل منه دناهألفئتين المذكورتين ليصنف أاضاء الجمعية وفقا  

 . األساسيهذا النظام 
 
 

 :نوالعام األاضاء -
 

قرار أن الشوخص يتحلّوى بهوذه له أن يصبح عضو في الجمعية، وإل حقي اإلنسانأي شخص وفّي لمبادع حقوق  - 
التوي تؤهلوه ألن يصوبح  وأوالنهووض بهوا،  اإلنسوانلحمايوة حقووق ، عليه أن يعرض النشاطات التي قا  بهوا الصفة
 .عون للجمعية ضمن مجاالت نشاطاته مصدر

 

جلوس معبور لهيئة العامة لفي الجمعية أن يقد  طلب عضوية  األعضاءتعين على أي فرد يرغب أن يصبح من ي -
 : بمايلي، وان يزودها دارة اإل

 

فوي سوبي  تحقيوق  بنظوا  الجمعيوة عوامالً  قوابالً  ،جمعيوةاللعضووية  لالنتسوابدوافوف الشوخص رسالة توضح  .1
 .غاياتها

  ، وصور عن الشهادات التي يحملها. شمسية ةصور وسج  عدلي ، صورة عن هويته ،  ، سيرة ذاتية  .2
 سنة 18من العمر   ثامنة عشرقد أت  ال  .3
 .محكو  عليه بجناية أو جنحة شائنةمتمتعاً بحقوقه المدنية وغير   .4
ادئهوا ومصوالحها موف ية تتضارب مبأن ال يكون في مركز صنف القرار في أي جهة سياسية أو هيئة / جمع .5

 .مصالح الجمعية
 .ن الثقافة ومن ذوي السمعة الحسنةأن يكون متمتعاً بقدر م  .6
العم  لمنفعة الجمعية ومصوالحها ، وتجنوب التصورفات التوي قود تسويء لهوا أو تضور بهوا أو تعرقو  تحقيوق  .7

 أهدافها . 
 
 

 .الفخريون األاضاء_ 
 

 المبوادع السوامية ، أو ممون بوذلوا جهووداً كبيورة لنشور رة لتحقيق أهدا  الجمعيوةهمات كبيا مساالذين قدمو األفراد
مجلوس بتوصوية مرفوعوة مون  ،لهيئاة العاماةامون قبو  يمكن اعتباره  أعضواء فخوريين  ،نسانوالعالمية لحقوق اإل

 . ائي في البت في قرار العضوية الفخريةالقرار النه ن لها وحدهاأعتبار إعلى  ،اإلدارة 
 
 قبول العضوية . _
 

    يأبداء الرإورفف الطلب للهيئة العامة بعد  ،سل  طلبات العضوية تمسؤولية  دارةجلس اإلميتكف. 

  دارة و اإل الهيئة العاموة فوي جلسوة قانونيوة الطلوب و المسوتندات المرفقوة و التوصوية المرفوعوة مون مجلوستدرس
 ا  الجمعية .تتخذ قرارها بالمصادقة على العضوية حسب نظ

  صووات الهيئووة العاموة زائوود أية الصووفة القانونيوة مووال  يحصو  الطلووب المقود  علووى موافقوة نصوو  تحمو  العضووال
 .واحداً 
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 . األاضاء_ التزامات 
 

 جمعيوةلسومعة ال يسويءوتجنب أي عم  من شوأنه أن  جمعيةعلى الدفف بمصالح ال األعضاء* ينبغي أن يعم  كافة 
 . جمعيةعيق تحقيق أهدا  ال، أو أن ي اأو يضر به

 
 

  التاسعة:المادة 
 

أينموا تواجودوا وأينموا كوانوا ، اء المنتسوبين إلوى الجمعيوة من جميف األعضو  الجمعية العمومية تتأل  الهيئة العامة 
 تفصيالً في النظا  الداخلي . الصالحيات والمها ، وتحدد  ويكونوا متساويين في الحقوق والواجبات

 

 العايرة:المادة 
 

 بواالقتراع ()الجمعياة العمومياة ةالعامو الهيئةتنتخبه  ، أعضاء  9 تسعة من (اإلدارة )مجلإل يتأل  مجلس اإلدارة
، العاموة الهيئوة أعضواءنصو  مون  أكثورحضوور  االنتخوابنصواب جلسوة  إلكموا ، ويشوترط أو بالتصويت السري
 .مرة واحدة فقط تاإعادة انتخاب برقابلة للتجديد ع ،سنوات  الثثمجلس اإلدارة ومدة 

 

ً مجلوس اإلرئيس االنتخاب يدير جلسة  الهيئوة العاموة  أعضواءكبر أال فوإو   دارة المنتهيوة واليتوه موا لو  يكون مرشوحا
 ً راه مناسوباً مون هيئوات وجمعيوات يودعووة مون  لمجلس اإلدارة، ويحق للجمعية لجنة منبثقة عن الهيئة العامة و  سنا

 .بوشخصيات معنوية لحضور جلسة االنتخابات بصفة مراق
 

 ايرة : حاديةالمادة ال
 

 وإالنص نظا  الجمعيوة الوداخلي علوى ذلو  ،  إذامف توزيف المها  على أعضائه مباشرة  مجلس اإلدارة انتخابيت  
  نائبااا  للاارئيإلرئيسااا   و ،مجلووس اإلدارة المنتخووب برئاسووة أكبوور األعضوواء سووناً ويختووار موون بووين أعضووائهتمووف جي
و   للبارام  و ماديرا    تنفياذيا   ماديرا  و، إلااالمل مساووال و  للعالقاات مساووال و لصاندوقل ا  ميناأ و، أمينا  للسرو

 .مام الحكومةأللجمعية  ممثال  
 

، ويوت  حوق التقريور وتنفيوذ صور  األمووا  باسوتثناء مجلوس اإلدارة لعضو واحد فوي  كثرأو أوظيفتين  إسناديمكن 
 النظا  الداخلي للجمعية . أعضائه فيومها  ك   مجلس اإلدارةتحديد مها  

 
 : يرةا ةثانيالمادة ال

 
 .للجمعية إشهارمن تاري.  ستة أشهرلمدة  اإلدارية حياتالصاليقو  المؤسسون ب

 
الهيئااة شوورط موافقووة ثلثووي أعضوواء  ةاإلدار مجلااإلمقوود  موون  اقتوورا : يجوووز تعوودي  هووذا النظووا  بنوواء علووى التعااديل
 العامة.أعضاء الهيئة  موقف من ثلثي اقترا أو بناء على العامة 

 
 :ايرة ةثالثالمادة ال

 
 اقتورا شورط  المجلوس السوابقمودة  انتهواءقبو   جديود مجلاإل إدارة انتخوابأن تدعو إلى إجوراء  للهيئة العامةيحق 

 .أو في حا  تنحي ثلثي أعضاء المجلس وموافقة الثلثين منه  على األق  أعضاء الجمعية ثلثموقف من 
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 : ة ايرةرابعالمادة ال
 

بالجمعيات يمكن  حو  الجمعيوة بنواء علوى طلوب مقود   ةن المتعلقيانونها في القإلى الشروط المنصوص ع باإلضافة
مون مجمووع  األقو علوى % 75 خمسة و سبعون بالمئة مقترن بموافقة العامةالهيئة منها وباالستناد إلى قرار من 

 .الجمعية لح  في قراراتحديد تاري. ويجب  أعضاء الجمعية
 

 ايرة : ةخامسالمادة ال
 

والها وممتلكاتها ملكاً لجمعيات غيور سياسوية التتووخى الوربح وتعمو  فوي نفوس المجوا  ، تصبح أمإذا حلت الجمعية
 وتحدد في حينه.

 
تعطى فرص العضووية فوي هيئوات ولجوان وبورامج الجمعيوة بالتكوافؤا بوين الوذكور واالنواث وذلو   مالحظة هامة :

 ندر  الج االجتماعيتطبيقاً لمفهو  المساواة بين الرج  والمرأة ومفهو  النوع 
 
وتمات المصاادقة والتوقياع اليا    ااالهألجمعية المذكورة لتم إقرار هذا النظام من قبل األاضاء الموسسين  *_

  2005-أيلول-28باإلجماع بتاري  
 

تم التعديل الي  من قبل الهيئة العامة حسب األصول والقانون و المصادقة والتوقياع اليا  باإلجمااع بتااري  *_ 
 .ويعتبر سارن المفعول في حين 2008-2-24, وتم التعديل الي  من قبل الهيئة العامة بتاري  1-2008 -19
 
( حساب األصاول المتبعاة والمصاادقة والتوقياع _ تم التعاديل اليا  مان قبال الهيئاة العاماة ) الجمعياة العمومياة*

 ين  . ويعتبر سارن المفعول في ح 1/8/2008  الي  باإلجماع بتاري
 
( حساب األصاول المتبعاة والمصاادقة والتوقياع _ تم التعاديل اليا  مان قبال الهيئاة العاماة ) الجمعياة العمومياة*

 ويعتبر سارن المفعول في حين  .  13/11/2011  الي  باإلجماع بتاري
 
( حساب األصاول المتبعاة والمصاادقة والتوقياع _ تم التعاديل اليا  مان قبال الهيئاة العاماة ) الجمعياة العمومياة*

 ويعتبر سارن المفعول في حين  .  2/12/2016  الي  باإلجماع بتاري
 
( حساب األصاول المتبعاة والمصاادقة والتوقياع _ تم التعاديل اليا  مان قبال الهيئاة العاماة ) الجمعياة العمومياة*

 ويعتبر سارن المفعول في حين  .  13/10/2019  الي  باإلجماع بتاري
 
  


