صندوق العون القانوني للفلسطينيين
لبنان – بيروت
 2 - 1تشرين ثاني/نوفمبر 2002
مذكرة تفاهم
نظرا لما تكتسبه قضٌة األسرى والمعتقلٌن الفلسطٌنٌٌن والعرب واالنتهاكات اإلسرائٌلٌة المتعددة
األوجه من أهمٌة وخطورة بالغتٌن تقتضٌان إعطاءها العناٌة وتقدٌم العون القانونً الالزم المستعجل وطوٌل
األمد .
تداعى فً بٌروت جماعة من المعنٌٌن والمهتمٌن ٌومً  2 – 1تشرٌن الثانً/نوفمبر ،2002
وتوصلوا من خالل األوراق المقدمة والمناقشة والحوار إلى االتفاق على مذكرة التفاهم التالٌة :
 – 1تأسيس صندوق يدعى :
" صندوق العون القانونً للفلسطٌنٌٌن " ( الصندوق )
 – 2المقر
ٌتخذ الصندوق من بيروت مقرا له ،وٌخول مجلس اإلدارة التأسٌسً الحصول على التراخٌص الالزمة
لعمل الصندوق حٌثما رأى ذلك مناسبا ،وحسب الصٌغة القانونٌة التً ٌراها .
 - 3الغرض
أ .المساهمة فً تقدٌم العون القانونً لضحاٌا االنتهاكات اإلسرائٌلٌة لحقوق اإلنسان وقوانٌن الحرب
والقانون الدولً اإلنسانً وتقدٌم العون القانونً العاجل للدفاع عن األسرى والمعتقلٌن الفلسطٌنٌٌن
والعرب فً السجون والمعتقالت اإلسرائٌلٌة .
ب .المساهمة فً الدفاع القانونً أمام المحاكم والمحافل الوطنٌة والدولٌة ،ومالحقة مرتكبً جرائم
الحرب والجرائم ضد اإلنسانٌة وغٌرها من االنتهاكات للقانون الدولً فً حق الفلسطٌنٌٌن وغٌرهم
.
ج .وفً سبٌل ذلك ٌؤسس الصندوق حسابٌن :
– حساب الوقفٌة لتحقٌق الغاٌات أعاله .
– حساب مستقل من عائدات الوقفٌة والتبرعات المباشرة .
 – 4التنظيم واإلدارة
ٌتكون تنظٌم الصندوق من :
 مجلس أمناء ٌضم فً عضوٌته المؤسسٌن ومن ٌتقرر انضمامهم إلٌه . مجلس إدارة ٌتكون من تسعة أعضاء ٌنتخبهم مجلس األمناء . اإلدارة التنفٌذٌة التً تتكون من مدٌر تنفٌذي وجهاز إداري حسب إمكانٌات الصندوق واحتٌاجاته،وتعمل بتوجٌه من مجلس اإلدارة وتحت إشرافه .
 – 5المهام العاجلة لمجلس اإلدارة التأسيسي :
أ .تفوٌض مجلس اإلدارة التأسٌسً باإلشراف على وضع الوثائق الالزمة للتسجٌل انطالقا من مذكرة التفاهم
هذه .
ب .اإلشراف على تقدٌم الطلبات الالزمة للتسجٌل والحصول على الترخٌص القانونً فً لبنان وغٌره .
ج .فتح الحسابات المصرفٌة الضرورٌة .
د .وضع خطة لجمع التبرعات والقٌام بالحمالت واالتصاالت الشخصٌة الضرورٌة لهذه الغاٌة ،ووضع
التصور القانونً لتحقٌق غرض الصندوق .
وفً ختام هذا اللقاء قام المشاركون فً االجتماع من المؤسسٌن باختٌار الدكتور سلٌم الحص رئٌسا لمجلس
األمناء وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة التأسٌسً حٌث أسفرت نتائج االنتخاب كالتالً :
أ .إبراهٌم العبد هللا ،د .أمٌن مكً مدنً ،د .أنٌس القاسم ،د .أنٌس فوزي قاسم ،أ .خالد السفٌانً ،أ .رفعت
النمر ،أ .صباح المختار ،د .علً خلٌفة الكواري ،أ .محمد فائق .
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د .سلٌم الحص( لبنان )،أ .إبراهٌم الدقاق ( فلسطٌن ) ،أ .إبراهٌم العبد هللا ( لبنان ) ،د .احمد الرٌسونً( المغرب ) ،د .احمد سٌف
بالحصا (اإلمارات) ،أ .احمد نجٌب الشابً ( تونس ) ،د .إسماعٌل صبري عبد هللا ( مصر ) ،د .أمٌن مكً مدنً ( لبنان  /السودان
) ،د .أنٌس القاسم (برٌطانٌا  /فلسطٌن ) ،د .أنٌس فوزي قاسم ( األردن ) ،أ .جمٌل مطر ( مصر) ،أ .جهاد أبو زنٌد ( فلسطٌن ) ،د.
حسام عٌسى ( اإلمارات  /مصر ) ،د .حسن الشرٌف ( لبنان ) ،أ .خالد السفٌانً ( المغرب ) ،د .خٌر الدٌن حسٌب ( لبنان  /العراق
) ،أ .راجً الصورانً ( فلسطٌن ) ،أ .رفعت النمر( لبنان  /فلسطٌن ) ،أ .صباح المختار ( برٌطانٌا  /العراق ) ،أ .صالح الدٌن
حافظ ( مصر ) ،د .طاهر المصري ( األردن ) ،د .عامر خٌاط ( برٌطانٌا  /العراق ) ،د .عبد العزٌز الدخٌل ( السعودٌة ) ،د .عبد
العزٌز النوٌضً ( المغرب ) ،أ .عبد المحسن القطان ( برٌطانٌا  /فلسطٌن ) ،د .عزمً بشارة (فلسطٌن ) ،د .علً خلٌفة الكواري (
قطر ) ،د .علً فخرو ( البحرٌن ) ،أ .علً ناصر محمد ( سورٌا  /الٌمن ) ،أ .فارس أبو حسن ( فلسطٌن ) ،أ .فاروق أبو عٌسى (

مصر  /السودان ) ،أ .قدورة فارس( فلسطٌن ) ،د .محمد الركن ( اإلمارات ) ،د .محمد المجذوب ( لبنان ) ،أ .محمد فائق ( مصر
) ،د .مضر قسٌس( فلسطٌن ) ،أ .هشام عبد الرازق ( فلسطٌن ) ،أ .وائل جاسم الصقر ( الكوٌت ) ،د .ولٌد خدوري ( قبرص /
العراق ) ،دٌ .وسف الحسن ( اإلمارات ) ،أٌ .وسف جاسم الدروٌش ( قطر ) .

