النظام األساسي
للدفاع املدني السوري
الباب األول االسم واملركز والغايات

املادة األولى :التعريفات والتفسيرات
أ -التعريفات:

1.1يكــون للكلمــات والعبــارات الــواردة يف هــذا النظــام االساســي املعانــي املخصصــة واملعتمــدة علــى القانــون
اإلنســاني الدولــي ومبــادئ املنظمــة الدوليــة للحمايــة املدنيــة وإعــان املبــادئ الصــادر عــن الدفــاع املدنــي
الســوري والــذي وقعــه تســعة وســتني قائــد مــن قــادة الدفــاع املدنــي الســوري ومت نشــره يف شــهر تشــرين
األول (أكتوبــر) عــام 2014
2.2يكــون للعبــارات التاليــة حيثمــا وردت يف هــذا النظــام  /الدســتور املعانــي املخصصــة لهــا مــا لــم تــدل
القرينــة علــى غيــر ذلــك:

الدفاع املدني

الدفاع املدني السوري.

النظام

النظام األساسي اخلاص بالدفاع املدني السوري.

الهيئة العامة

هــم ممثلــي املديريــات الجتمــاع الهيئــة العامــة ومــن املنتخبــن واملفوضــن
مســبقا مــن قبــل املتطوعــن واملتطوعــات يف الزمــر التابعــة للمراكــز ورؤســاء
املراكــز واالألفــراد والقــادة يف القطاعــات يف الداخــل الســوري ومــدراء
املديريــات وضبــاط االرتبــاط .

اإلدارة

مجلــس اإلدارة املنتخــب مــن قبــل الهيئــة العامــة إلدارة شــؤون الدفــاع املدني
السوري.

املدير

مديــر الدفــاع املدنــي الســوري والــذي يتــم انتخابــه داخليــا مــن قبــل مجلــس
إدارة الدفــاع املدنــي الســوري.

أمني السر

الذي يتم انتخابه من قبل مجلس إدارة الدفاع املدني السوري

املديرية

مديرية الدفاع املدني يف احملافظة.

مديراملديرية

مدير مديرية الدفاع املدني يف احملافظة.

ضابط اإلرتباط

هــو منــدوب عــن الدفــاع املدنــي و يقــوم بالتنســيق ومتابعــة التوثيقــات وتقارير
عمليات االســتجابة .

القطاع

قطــاع الدفــاع املدنــي التابــع ملديريــة الدفــاع املدنــي يف احملافظــة علــى ان
يضــم مركــزي دفــاع مدنــي علــى األقــل .

قائد القطاع

قائد القطاع يف منطقة جغرافية معينة.

املركز

مركز الدفاع املدني التابع لقطاع الدفاع املدني يف احملافظة.

الفريق

مجموعة من املتطوعني ( العناصر  /األفراد) العاملني ضمن نوبة واحدة.

قائد الفريق

هــو مــن يتــرأس عمــل مجموعــة مــن العناصــر واألفــراد داخــل املركــز و أثنــاء
العمليــات .

املتطوع

هو /هي الفرد أو العنصر العامل يف الدفاع املدني السوري.

صندوق بطل

صنــدوق يهتــم بالدعــم النفســي(املعنوي)واملالي ملصابــي الدفــاع املدنــي
الســوري ملســاعدتهم علــى إعــادة بنــاء حياتهــم الصحيــة واملهنيــة كمــا يقــدم
الرعايــة لعائــات شــهداء الدفــاع املدنــي الســوري الذيــن استشــهدوا أثنــاء
تأديــة واجبهــم يف إنقــاذ املدنيــن.

أصدقاء اخلوذ البيضاء

هــي املنظمــة املســجلة خــارج ســوريا يف دول صديقــة وتعــود ملكيتهــا للدفــاع
املدنــي الســوري.

املادة الثانية :مركز إدارة الدفاع املدني

*اتفق القادة املؤسسون أن يكون مقرها الرئيسي يف املناطق احملررة يف سوريا  ،ويكون النطاق اجلغرايف ألعمالها
يف كافة احملافظات السورية.

املادة الثالثة :األهداف والغايات واملهام:
أ-

تتمثل غايات الدفاع املدني وأهدافه مبا يلي :
1.1حلماية السكان املدنيني من األخطار الناجمة عن األعمال العدائية أو الكوارث األخرى
2.2لتسريع عملية التعايف من اآلثار املباشرة ملثل هذه األحداث
3.3لتوفير الظروف الالزمة للناجيني من السكان املدنيني.

ب -تتمثل مهامه  /ه مبا يلي :
1.1التحذيــر :الدفــاع املدنــي الســوري يقــوم بالتوعيــة املجتمعيــة واســعة النطــاق والتوعيــة
باملخاطــر .تشــمل األنشــطة اإلنتــاج والنشــر للدليــل الشــامل حلمايــة املجتمــع  ،األنشــطة
يف املــدارس ومــع الفئــات الضعيفــة (مبــا يف ذلــك النســاء) وتشــغيل شــبكة إنــذار عامــة أو
صفــارات اإلنــذار.
2.2اإلخــاء :إذا ّ
توغــل القتــال يف املناطــق املأهولــة باملدنيــن ،تقــوم فــرق الدفــاع املدنــي بإجــراء
عمليــات اإلجــاء إلبعــاد املدنيــن عــن املخاطــر.
3.3إدارة املالجــئ :قبــل نــزع فتيــل الصــراع يف ســوريا ،ســوريا لــم تقــم بعمــل شــبكة مــن
املالجــئ ضــد الغــارات اجلويــة .قــام عــدد مــن الفــرق بتطويــر مالجــئ عامــة والتــي مت توفيرهــا
لإلســتخدام مــن قبــل املجتمــع املدنــي.
4.4اإلصــاح الطــارئ للمرافــق العامــة التــي ال غنــى عنها :تقــوم الفــرق بانتظام بإجــراء اإلصالح
الطــارئ للمرافــق العامــة ،مبــا يف ذلك شــبكات الكهربــاء و املياه و إصــاح الطرق.
5.5البحــث و اإلنقــاذ :تقــوم الفــرق بإجــراء عمليــات البحــث واإلنقــاذ يف حــاالت الطــوارئ
حيــث نقطــة التفجيــرات والهجمــات.
6.6اخلدمــات الطبيــة ،مبــا يف ذلــك اإلســعافات األوليــة :كفــرق غالبـ ًا مــا يكونــون أ ّول إســتجابة
منظمــة  ،فإنهــم يقومــون بإجــراء دعــم احليــاة الطــارئ مــا قبــل املستشــفى حلــاالت الصدمــات
وجتميــع املرضــى لتســليمهم إلــى اخلطــوط األولــى للمرافــق الطبيــة .يف العديــد مــن املناطــق،
يعمــل الدفــاع املدنــي الســوري علــى شــبكة االســعاف احملليــة.
7.7مكافحة احلريق :توفّر الفرق للمجتمعات احمللية خدمات االستجابة ملكافحة احلرائق.
8.8كشــف ووضــع العالمــات علــى املناطــق اخلطــرة :يتــم إســتدعاء الفــرق بانتظــام لوضــع
العالمــات علــى مواقــع الذخائــر غيــر املنفجــرة وتوضــع مســئولية التخلــص اآلمــن مــن الذخائر
غيــر املنفجــرة علــى عاتقهــا بشــكل متكــرر.

تعرضــت لضربات تتضمــن عوامل
9.9إزالــة التلــوث والتدابيــر الوقائيــة املماثلــة :يف املناطــق التــي ّ
كيميائيــة ،تضــع فــرق الدفــاع املدنــي علــى عاتقهــا مســؤولية إزالــة التلــوث مــن الســكان
املدنيــن.
 1010توفيــر اإلقامــة يف حــاالت الطــوارئ واإلمــدادات؛ يتــم توفيــر توزيــع املســاعدات اإلنســانية
مــن قبــل منظمــات املجتمــع احملليــة األخــرى .قــد لعبــت فــرق الدفــاع املدنــي الســوري دورا
نشــط ًا كفــرق منظمــة يف بنــاء مخيمــات ّللجئــن مثــل نصــب اخليــام.
 1111دفــن املوتــى يف احلــاالت الطارئــة؛ الدفــاع املدنــي الســوري ،يعمــل مــع الســلطات الدينيــة
احملليــة ،لتجهيــز املقابــر اجلماعيــة ويضمــن أن عمليــة تســجيل املتوفــى قــد جــرت بالفعــل.
 1212املساعدة يف احلفاظ على األشياء الضرورية للبقاء على قيد احلياة
 1313تقدمي املساعدة الطارئة يف اعادة وحفظ النظام يف املناطق املنكوبة
 1414ادارة تدابير التعويض الطارىء يف حالة انقطاع اخلدمات
أي مــن املهــام املذكــورة أعــاه ،بشــكل تضمينــي،
 1515األنشــطة التكميليــة الالزمــة لتنفيــذ ّ
وليــس علــى ســبيل احلصــر.

املادة الرابعة:

يقدم الدفاع املدني خدماته إلى املدنيني من املواطنني على السواء وعلى أساس تطوعي دون أن تهدف إلى
جني األرباح أو اقتسامها أو حتقيق أية منفعة ألي من أعضائه أو ألي شخص محدد بذاته سواء بصورة
مباشرة أو غير مباشرة ،أو حتقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة األحزاب السياسية أو
املجموعات العسكرية أو حتقيق أهداف طائفية.

الباب الثاني العضوية

املادة اخلامسة :األعضاء املؤسسون

األعضــاء املؤسســون للدفــاع املدنــي الســوري هــم املتطوعــون والقــادة الذيــن انبثقــوا مــن امليــدان مــن رحــم
الشــعب الســوري وثورتــه يف كافــة محافظاتــه.

املادة السادسة :شروط العضوية

أ :يحــق ألي شــخص تقــدمي طلــب لالنتســاب إلــى عضويــة الدفــاع املدنــي الســوري شــريطة أن تتوافــر فيــه
الشــروط التاليــة:
1.1أن يكون متمتع ًا باجلنسية السورية ملدة التقل عن خمس سنوات ومن يف حكمهم .
2.2ان يجيد القراءة والكتابة .
3.3أن يكون قد أمت  ١٨من عمره ولم يتجاوز اخلامسة و الثالثني وأن يكون الئقا جسديا.
4.4أن ال ينتمي ألي فصيل عسكري.
5.5أن يكون حسن السيرة والسلوك .
6.6أن يكون حاصال على تزكية من شخصني ثقات من منطقته.
7.7أن يكون كامل األهلية.
8.8أن يعمل على خدمة أهداف الدفاع املدني واملساهمة يف تنفيذ أعماله ونشاطاته.
9.9أن يوافق على النظام األساسي للدفاع املدني السوري خطيا.

ب -التعهد بالوالء:
يلتزم جميع أعضاء الدفاع املدني السوري بالتعهد بالوالء على الشكل التالي:
أنا ………(االسم) ……… أشارك الدفاع املدني السوري قيم احلماية واملساعدة للجميع.
إلي بروح القيم األساسية للدفاع املدني وهي احليادية واإلنسانية وعدم
وأتعهد بتنفيذ جميع املهمات املوكلة ّ
التمييز.
وأتعهد بأن أقدم نفسي للعمل بتفان.

املادة السابعة  :زوال العضوية

تزول العضوية يف أي من احلاالت التالية:
1.1االنسحاب
2.2الوفاة
3.3نقص األهلية أو فقدانها
4.4الفصل

يفصــل العضــو بقــرار تتخــده إدارة الدفــاع املدنــي الســوري وفقــا ألحــكام هــذا النظــام يف أي مــن احلــاالت
التاليــة:
أ-

إذا أدى عمال من شأنه أن يلحق بالدفاع املدني السوري ضررا جسيما ماديا أو أدبيا.

ب -إذا استغل انضمامه للدفاع املدني السوري سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو
لتحقيق منفعة شخصية.
ت -إذا خالف العضو النظام األساسي للدفاع املدني السوري واستمرت املخالفة رغم إشعاره خطيا بضرورة
وقف هذه املخالفة.

املادة الثامنة :الهيئة العامة

الباب الثالث الهيئة العامة

تتكــون الهيئــة العامــة مــن جميــع املتطوعــن العاملــن وفقــا للتعريــف احملــدد يف املــادة (األولــى) الــواردة يف
البــاب األول مــن هــذا النظــام.

املادة التاسعة  :اجتماعات الهيئة العامة

أ -جتتمــع الهيئــة العامــة إجتماع ـ ًا عادي ـ ًا مرتــن كل ســنة علــى األقــل ،ويجــوز دعــوة الهيئــة العامــة
الجتماعــات غيــر عاديــة كلمــا اقتضــت الضــرورة لذلــك.

ب -يدعــو مجلــس اإلدارة الهيئــة العامــة لالجتماعــات يف أي مــكان يحــدده مجلــس اإلدارة ،بإشــعار
خطــي يتــم تســليمه الــى إدارة احملافظــة ،وتكــون الدعــوة قبــل تاريــخ انعقــاد االجتمــاع بأســبوعني علــى األقــل
مرفق ـ ًا بهــا جــدول أعمــال االجتمــاع.
ت -علــى مجلــس اإلدارة إشــعارمدراء املديريــات خطيــا مبوعــد اجتمــاع الهيئــة العامــة ومكانــه وجــدول
أعمالــه وذلــك قبــل موعــد انعقــاده بشــهر علــى األقــل ،وإال ال يعتبــر انعقــاد االجتمــاع قانونيــا.
ث -علــى مجلــس اإلدارة أن يرســل للمديريــات نســخة عــن القــرارات الصــادرة عــن هيئتهــا العامــة
خــال مــدة خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ إصدارهــا.

املادة العاشرة :رئيس االجتماع

يــرأس اجتماعــات الهيئــة العامــة مديــر الدفــاع املدنــي أو مــن ينــوب عنــه يف حــال غيابــه ،ويف حالــة غيــاب
املديــر أو مــن ينــوب عنــه تنتخــب الهيئــة العامــة مــن بــن أعضــاء مجلــس اإلدارة رئيســا لذلــك االجتمــاع
باألغلبيــة املطلقــة لألعضــاء احلاضريــن.

املادة احلادية عشرة :انعقاد االجتماعات
أ-

نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي:

يكــون اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي قانونيــا بحضــور أغلبيــة أعضــاء الهيئــة العامــة فــإذا لــم يتوفــر النصــاب
القانونــي لالجتمــاع خــال اليــوم األول مــن الوقــت احملــدد لبدئــه يؤجــل االجتمــاع إلــى موعــد آخــر بعــد
خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ االجتمــاع األول ويبلــغ األعضــاء الذيــن تغيبــوا عــن االجتمــاع األول باملوعــد
اجلديــد ،ويكــون االجتمــاع الثانــي قانونيــا بحضــور مــا ال يقــل عــن العــدد املقــرر ألعضــاء الهيئــة العامــة
احملــدد يف هــذا النظــام.

ب -نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
يكــون اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العــادي قانونيــا بحضــور مــا ال يقــل عــن ثلثــي أعضــاء الهيئــة العامــة فــإذا
لــم يتوفــر النصــاب القانونــي لالجتمــاع خــال اليــوم األول مــن الوقــت احملــدد لبدئــه تســقط الدعــوة ويجــوز
الدعــوة الجتمــاع غيــر عــادي مــرة أخــرى.

املادة الثانية عشرة :جدول أعمال الهيئة العامة*
أ-

أعمال الهيئة العامة يف اجتماعها العادي:

تبحث الهيئة العامة يف اجتماعها العادي األمور التالية:
1.1تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الدفاع املدني وحالتها خالل الفترة السابقة
2.2التصديق على البيانات املالية اخلتامية
3.3إقرار التقارير املالية املقدمة من احملاسب القانوني.
4.4إقرار مشروع املوازنة السنوية.
5.5انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بتمثيل كل املديريات باالقتراع السري.
6.6عزل مجلس اإلدارة أو أي من أعضائها اذا وجد ما يبرر ذلك.
7.7تعيني محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس اإلدارة.
8.8إقرار السياسة العامة للدفاع املدني واخلطط االستراتيجية.
9.9الرقابة على إدارة أموال الدفاع املدني.
1010مناقشــة وإقــرار األنظمــة الداخليــة والتعليمــات والسياســات املاليــة واإلداريــة واملــوارد البشــرية
اخلاصــة بالدفــاع املدنــي مبــا يف ذلــك املتعلقــة منهــا بعمــل املديريــات يف كل احملافظــات.
ب -أعمال الهيئة العامة يف اجتماعها غير العادي:
1.1أي أمر ميس سمعة الدفاع املدني وتتخذ القرارات بشأنه باألغلبية املطلقة للحضور.
2.2تعديل النظام األساسي للدفاع املدني فيما يتعلق بأهدافه وغاياته.
3.3دمــج الدفــاع املدنــي يف الســلطة التنفيذيــة الســورية املســتقبلية بنــاءا علــى توافــق وطنــي يتــم
اعتمــاده مــن قبــل مكونــات الشــعب الســوري للمرحلــة اإلنتقاليــة وأيــة خارطــة طريــق وطنيــة
توافقية.

املادة الثالثة عشر :قرارات الهيئة العامة

أ -مــع األخــذ بعــن االعتبــار مــا ورد يف الفقــرة (ب) مــن املــادة الثانيــة عشــرة أعــاه ،تتخــذ القــرارات
يف اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي باألغلبيــة املطلقــة للحضــور مــن أعضــاء الهيئــة العامــة ،وبأغلبيــة ثلثــي
األعضــاء احلاضريــن يف اجتمــاع الهيئــة العامــة غيــر العــادي.

ب -ال يجــوز لعضــو الهيئــة العامــة للدفــاع املدنــي االشــتراك بالتصويــت إذا كان املوضــوع املعــروض علــى
الهيئــة العامــة هــو إبــرام اتفــاق معــه أو رفــع دعــوى عليــه أو إنهــاء دعــوى بينــه وبــن الدفــاع املدنــي ،وكذلــك
عندمــا تكــون لــه مصلحــة شــخصية يف القــرار املطــروح للتصويــت فيمــا عــدا انتخــاب مجلــس اإلدارة وغيرهــا
مــن الهيئــات أو اللجــان املتصلــة بالدفــاع املدنــي.

املادة الرابعة عشرة :سجل االجتماعات

تــدون قــرارات الهيئــة العامــة يف محاضــر جلســات ويوقــع عليهــا مديــر الدفــاع املدنــي وأمــن الســر ويذكــر
يف محضــر اجللســة أســماء أعضــاء الدفــاع املدنــي الــذي لهــم حــق احلضــور وأســماء احلاضريــن ،والقــرارات
الصــادرة وعــدد األصــوات التــي حازتهــا.

الباب الرابع مجلس اإلدارة

املادة اخلامسة عشرة :إدارة الدفاع املدني السوري

يديــر الدفــاع املدنــي مجلــس إدارة عــدد أعضائــه يتمثــل بعدداحملافظــات بحيــث يكــون ممثــل عــن كل محافظــة
ويعــوض املديــر ونائــب املديــر مرشــح آخــر مــن املديريــة.
تنتخبهــم الهيئــة العامــة باألنتخــاب الســري وفقــا ألحــكام هــذا النظــام ،وتكــون مــدة عضويــة أعضــاء
مجلــس اإلدارة ســنتني حلــن وضــوح النظــام السياســي املســتقبلي لســوريا.

املادة السادسة عشرة :شروط عضوية مجلس اإلدارة.

يشــترط يف عضــو مجلــس اإلدارة إضافــة الــى الشــروط الواجــب توفرهــا يف العضــو املتطــوع العامــل يف مــا
يلــي:
1.1أن ال يقل عمره عن  25عاما.
2.2أن ال تقل مدة تطوعه عن سنة يف الدفاع املدني .
3.3ان يكون مشهود له باحلراك الثوري.
4.4ان يكــون حاصــل علــى شــهادة أعــدادي كحــد أدنــى للــدورة االنتخابيــة احلاليــة بشــكل
اســتثنائي ويف الــدورات القادمــة تكــون شــهادة الثانويــة العامــة علــى اقــل تقديــر.

املادة السابعة عشرة :شغور منصب

أ -إذا شــغر منصــب عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال مــدة واليتــه ألي ســبب مــن األســباب
يقــوم أعضــاء الهيئــة العامــة يف احملافظــة التــي شــغر منصــب ممثلهــا بانتخــاب عضــو مجلــس ادارة .

ب -تطبــق أحــكام املــادة (الســابعة) مــن هــذا النظــام علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بــزوال
العضويــة.

املادة الثامنة عشرة :صالحيات مجلس اإلدارة

تشــمل صالحيــات مجلــس اإلدارة كل مــا يتعلــق بــإدارة شــؤون الدفــاع املدنــي وعلــى وجــه التحديــد مــا
يلــي:
1.1إدارة شــؤون الدفــاع املدنــي وتشــمل األشــراف الكامــل علــى كل املديريــات يف كافــة احملافظات
السورية .
2.2تعيني مدراء املديريات والوظائف السامية واإلجراءات املتعلقة بها.
3.3االشــراف علــى املكاتــب الرئيســية للدفــاع املدنــي الســوري والتــي لهــا عالقــة مباشــرة مبجلس
إدارة الدفــاع املدني الســوري.
4.4اإلشــراف علــى إعــداد األنظمــة الداخليــة والسياســات والتعليمــات املاليــة واإلداريــة اخلاصــة

بالدفــاع املدنــي الســوري وفروعهــا وعرضهــا علــى الهيئــة العامــة للدفــاع املدنــي إلقرارهــا.
5.5اإلشــراف علــى إعــداد مشــروع املوازنــة الســنوية والتقريــر الســنوي والبيانــات املاليــة اخلتاميــة
وعرضهــا علــى الهيئــة العامــة للدفــاع املدنــي إلقرارهــا.
6.6تشــكيل اللجــان اإلداريــة املتخصصــة ملســاعدة مجلــس اإلدارة علــى إدارة الدفــاع املدنــي
الســوري والبرامــج التابعــة لهــا وحتديــد صالحياتهــا وأســس عملهــا ومراقبتهــا.
7.7تفويــض التوقيــع بالنيابــة عــن إدارة الدفــاع املدنــي يف بعــض الشــؤون املاليــة واإلداريــة
والقضائيــة اخلاصــة بــه ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مجموعــة منهــم.
8.8اعتماد البنوك الذي تودع فيه أموال الدفاع املدني السوري.
9.9إدارة أمــوال الدفــاع املدنــي املنقولــة وغيــر املنقولــة وفــق السياســات املاليــة املقــرة مــن الهيئــة
العامــة .
1010االشــراف واملتابعــة لصنــدوق» بطــل» اخلــاص باملصابــن والشــهداء مــن الدفــاع املدنــي
وتعيــن رئيــس وأعضــاء اللجنــة املشــرفة عليــه (انظــر سياســة العمــل اخلاصــة بصنــدوق بطــل
املرفقة).
1111االشــراف علــى منظمــة اصدقــاء اخلــوذ البيضــاء وفروعهــا يف الــدول الصديقــة وحتديــد
واختيــار وتكليــف اعضــاء مجالــس ادارة فيهــا ممثلــن عــن الدفــاع املدنــي الســوري (انظــر
االنظمــة االساســية اخلاصــة لفــروع منظمــة اصدقــاء اخلــوذ البيضــاء املرفقــة).
1212أية مهام أو صالحيات أخرى تفوضه بها الهيئة العامة.

املادة التاسعة عشرة :اجتماعات مجلس اإلدارة

يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماع ـ ًا شــهري ًا علــى األقــل للنظــر يف شــؤون الدفــاع املدنــي ،وتكــون اجتماعاتــه
قانونيــة بحضــور ( )%51مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة شــخصي ًا او عبــر وســائل االتصــال يف حــال تعــذر
امكانيــة حضورهــم وتصــدر القــرارات باألغلبيــة املطلقــة للحاضريــن وإذا تســاوت األصــوات يكــون للمديــر
صــوت مرجــح .

املادة العشرون :انتخاب املدير ونائب املدير وأمني السر

ينتخــب مجلــس اإلدارة يف أول اجتمــاع لــه بعــد اجتمــاع الهيئــة العامــة للدفــاع املدنــي مباشــرة مديــر ًا
للدفــاع املدنــي الســوري ونائبـ ًا للمديــر مــن بــن أعضائــه كمــا ينتخــب أيضــا أمــن للســر يف االجتمــاع ذاتــه،
وتتبــع االجــراءات ذاتهــا يف حــال شــغر أحــد املناصــب .

املادة الواحدة والعشرون :مهام وصالحيات مدير الدفاع املدني السوري
تتضمن صالحيات مدير الدفاع املدني السوري ومهامه ما يلي:

1.1ترؤس اجتماعات مجلس اإلدارة و إدارة الدفاع املدني السوري.
 2.2متثيل الدفاع املدني السوري لدى اجلهات الرسمية واحمللية واالقليمية والدولية.
3.3اإلشراف على أعمال مجلس اإلدارة واللجان التابعة له.
4.4أيــة مهــام أخــرى ينــص عليهــا هــذا النظــام أو تفوضــه بهــا الهيئــة العامــة للدفــاع املدنــي أو
مجلــس اإلدارة.

املادة الثانية والعشرون :مهام وصالحيات نائب املدير :
يقوم نائب املدير مبهام وصالحيات املدير يف حال غيابه .

املادة الثالثة والعشرون  :مهام وصالحيات أمني السر

تتضمــن صالحيــات أمــن الســر ومهامــه أعــداد جــدول أعمــال اجتماعــات الهيئــة العامــة واجتمــاع مجلــس
اإلدارة الشــهري وتدويــن محاضرهــا وحفــظ قيودهــا وســجالتها .

املادة الرابعة والعشرون :حضور االجتماعات

أ -ال يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة التخلــف عــن حضــور اجتماعاتهــا إال بعــذر مقبــول يقــدم قبــل انعقــاد
اجللســة.

ب -يجــب تبليــغ عضــو مجلــس االدارة مبوعــد االجتمــاع القــادم وفــق منــوذج موحــد موقــع عليــه مــن عضــو
مجلــس االدارة .
ت -كل عضــو تخلــف عــن حضــور ثالثــة اجتماعــات متواليــة بــدون عــذر مقبــول يفقــد عضويتــه يف
مجلــس اإلدارة ،ويجــب يف هــذه احلالــة علــى مجلــس اإلدارة اتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة املنصــوص عليهــا
يف املــادة (الســابعة عشــرة) مــن هــذا النظــام.

الباب اخلامس موارد الدفاع املدني السوري
وكيفية استغاللها والتصرف بها

املادة اخلامسة والعشرون :موارد الدفاع املدني

أ -تتكون املوارد املالية للدفاع املدني مما يلي :

1.1مــا يتــم رصــده مــن قبــل األعضــاء واملتطوعــن مــن جهــود واألفــراد مــن أموالهــم الشــخصية
لإلنفــاق علــى الدفــاع املدنــي الســوري لغايــات حتقيــق أهدافــه وغاياتــه.
2.2التبرعــات والهبــات واملنــح املاليــة والعينيــة مــن املانحيــن الدوليــن ومــن منظمــات دوليــة
وجهــات حكوميــة وغيــر حكوميــة مــن الشــعوب والــدول الصديقــة ومــن القطــاع اخلــاص .
3.3الدعم من صندوق بطل لصالح املصابني والشهداء من الدفاع املدني السوري.
4.4الدعم واإلسناد من فروع منظمات اصدقاء اخلوذ البيضاء املنتشرة يف الدول الصديقة.
5.5الوصايا والوقفيات .
6.6أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس اإلدارة.
ب -ريــع ومدخــوالت ماليــة مــن أيــة مشــاريع خدميــة لصالــح املدنيــن بالتنســيق مــع اجلهــات الفاعلــة يف
املناطــق الســكانية لصالــح صنــدوق الدفــاع املدنــي .

املادة السادسة والعشرون :السنة املالية إلدارة الدفاع املدني وسجالته

أ -تبــدأ الســنة املاليــة إلدارة الدفــاع املدنــي بتاريــخ  1/1وتنتهــي بتاريــخ  12/31مــن كل ســنة ميالديــة.
إذا باشــرت إدارة الدفــاع املدنــي العمــل خــال النصــف الثانــي مــن الســنة فتنتهــي ســنتها املاليــة األولــى يف
نهايــة الســنة املاليــة التاليــة.
ب -تــودع أمــوال إدارة الدفــاع املدنــي يف البنــوك التــي يســميها مجلــس اإلدارة ،وال تتمتــع حســاباتها
بالســرية املصرفيــة يف مواجهــة أي استفســار مقــدم بشــأنها مــن اجلهــات القانونيــة والرســمية ذات العالقــة.
ت -مــع مراعــاة مــا ورد يف هــذه النظــام ،يقــوم مجلــس اإلدارة بإعــداد تعليمــات داخليــة تنظــم األمــور
املاليــة إلدارة الدفــاع املدنــي وحتــدد آليــة ســحب أيــة مبالــغ مــن أموالــه املودعــة يف البنــوك واحلــد األدنــى
للمصروفــات النثريــة وصالحيــة التوقيــع علــى الســندات وغيرهــا مــن األمــور املاليــة األخــرى.
ث -يف جميــع األحــوال ال يجــوز انفــاق أي مبلــغ مــن أمــوال الدفــاع املدنــي إال لتحقيــق أي غــرض مــن
أغراضــه وال يجــوز انفاقــه يف غيــر ذلــك.

جـ  -يحتفــظ الدفــاع املدنــي يف مكاتبــه الرئيســية بســجالت وقيــود ماليــة منظمــة وفــق األصــول املاليــة
احملــددة ملســك الدفاتــر احملاســبية.
ح -يجــب أن تدقــق ســنويا حســابات الدفــاع املدنــي الســوري مــن قبــل مدقــق حســابات خارجــي ،علــى
أن يتــم تدقيقهــا خــال مــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن انتهــاء ســنة الدفــاع املدنــي املاليــة.

املادة السابعة والعشرون :العمل بأجر

يحق ألعضاء مجلس إدارة الدفاع املدني السوري العمل بأجر .

الباب السادس احلوكمة

املادة الثامنة والعشرون :احلوكمة (اإلدارة الرشيدة)

أ -يحــرص الدفــاع املدنــي يف تنفيــذه لعملياتــه ومهامــه ونشــاطاته علــى تبنــي املمارســات واملعاييــر
واألنظمــة والتعليمــات والتــي مــن شــأنها تعزيــز اإلدارة الرشــيدة وقواعــد الشــفافية مــن خــال:
1.1تطبيــق معاييــر وممارســات تهــدف إلــى احتــرام الدفــاع املدنــي وأعضائــه ومجلــس اإلدارة فيــه
ومتطوعيــه يف املديريــات والقطاعــات واملراكــز وموظفيــه للقوانــن واألنظمــة واآلداب العامــة،
ويســعى إلــى حتقيــق الصالــح العام.واملشــاركة يف عمليــة ســامة املجتمــع ومنــع أيــة ممارســات
مــن شــأنها أن تؤثــر ســلبا علــى الصالــح العــام.
2.2تطبيــق معاييــر وممارســات تهــدف إلــى التــزام الدفــاع املدنــي وأعضائــه ومجلــس اإلدارة فيهــا
وموظفيهــا بالنظــام األساســي لــه والتعليمــات الداخليــة والسياســات التــي تتوافــق مــع القانون
اإلنســاني الدولــي وإعــان املبــادئ اخلــاص بالدفــاع املدنــي الســوري ومدونــة قواعــد الســلوك.
3.3تبنــي معاييــر وممارســات ســلوكية محكمــة حتــد مــن تضــارب املصالــح يف األمــور املاليــة
واإلداريــة والفنيــة واللــوازم وتأكيــد احتــرام الســرية لكافــة املعلومــات اخلاصــة بالدفــاع املدنــي
وأعمالــه مبــا ال يتعــارض مــع أحــكام التشــريعات النافــذة.
4.4تبنــي أنظمــة وتعليمــات إداريــة ُمحكمــة متكــن مجلــس اإلدارة مــن حتقيــق الرقابــة واإلشــراف
علــى عمليــات ومهــام الدفــاع املدنــي ونشــاطاته وفــرض املســاءلة اإلداريــة والقانونيــة وكذلــك
حتقيــق الفصــل يف الصالحيــات واملســؤوليات مــن أجــل تأكيــد ضمــان الرقابــة الســليمة.
5.5تبنــي أنظمــة وتعليمــات ماليــة ُمحكمــة تضمــن رقابــة ماليــة مســتمرة علــى مــوارد الدفــاع
املدنــي وســبل انفاقهــا ،وحتــرص علــى التــزام الدفــاع املدنــي باملصــادر املقــررة يف هــذا النظــام.
6.6تبنــي أنظمــة وتعليمــات حتكــم عمليــة التوظيــف يف الدفــاع املدنــي مــن خــال سياســة
التوظيــف يف املــوارد البشــرية بحيــث تعتمــد علــى الكفــاءة واالســتحقاق ،وتأمــن بيئــة
عمــل مناســبة للموظفــن.
7.7تبنــي معاييــر حتكــم عمليــة جمــع التبرعــات واملنــح وجتنيــد األمــوال للدفــاع املدنــي بحيــث
يســعى الدفــاع املدنــي مــن خاللهــا إلــى بنــاء الثقــة مــع اجلهــات املانحــة واملمولــة واكتســاب
دعمهــا.
8.8تبنــي معاييــر متقدمــة يف النزاهــة والشــفافية لتحقيــق أهــداف الدفــاع املدنــي ورســالته وتنفيــذ
مهامــه وعملياته.

ب -يحــرص الدفــاع املدنــي الســوري علــى احلفــاظ علــى حيويــة ونزاهــة قطــاع العمــل التطوعــي وتعزيــز
ثقــة املجتمــع بــه مــن خــال الشــفافية املاليــة واملعلومــات املوثقــة ،ولضمــان حتقيــق هــذه الغايــة وعــدم
اســتغالل الدفــاع املدنــي بــأي أعمــال غيــر مشــروعة فإنــه يلتــزم مبــا يلــي:
1.1بــذل العنايــة الواجبــة للتعــرف علــى هويــة اجلهــات املتبرعــة للدفــاع املدنــي والتأكــد مــن
أوضاعهــم القانونيــة ونشــاطهم والغايــة مــن عالقــة العمــل مــع الدفــاع املدنــي وطبيعــة عالقــة
العمــل هــذه.
2.2احلــرص علــى عــدم التعامــل مــع األشــخاص مجهولــي الهويــة أو ذوي األســماء الصوريــة أو
الوهميــة أو مــع البنــوك أو الشــركات الوهميــة و أن التكــون جهــات اجراميــة.
3.3مراعــاة أحــكام القانــون اإلنســاني الدولــي ومدونــة قواعــد الســلوك وإعــان املبــادئ اخلــاص
بالدفــاع املدنــي الســوري حلــن صــدور تشــريعات وقوانــن عــن اجلســم التشــريعي الوطنــي يف
ســوريا املســتقبل فيمــا يتعلــق بالتمويــل مــن جهــات أجنبيــة

الباب السابع اإلندماج يف السلطة التنفيذية السورية املستقبلية

املادة التاسعة والعشرون :دمج الدفاع املدني

يتــم دمــج الدفــاع املدنــي يف الســلطة التنفيذيــة الســورية املســتقبلية بنــاءا علــى توافــق وطنــي يتــم اعتمــاده
مــن قبــل مكونــات الشــعب الســوري للمرحلــة اإلنتقاليــة وأيــة خارطــة طريــق وطنيــة توافقيــة.

املادة الثالثون:

الباب الثامن أحكام عامة

أ -يجــوز للدفــاع املدنــي أن يشــكل مــع منظمــات دفــاع مدنــي أخــرى أو أكثــر ائتالفــا لتنفيــذ برامــج
مهنيــة وفنيــة مشــتركة يهــدف الــى حتقيــق أهدافــه وغاياتــه.
ب -يجــوز للدفــاع املدنــي االنضمــام الــى احتــاد قائــم أو املشــاركة يف تأســيس احتــاد جديــد وفقــا للقوانــن
النافــذة واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه.

املادة الواحد والثالثون:

يحــق للدفــاع املدنــي امتــاك العقــارات واألراضــي وغيــر ذلــك مــن األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة ولــه احلــق
يف بيــع ورهــن وتأجيــر أو التبــرع بــأي منهــا وفقــا ألحــكام هــذا النظــام وموافقــة الهيئــة العامــة.

املادة الثانية والثالثون:

تســري أحــكام القانــون اإلنســاني الدولــي ومبــادئ املنظمــة الدوليــة للحمايــة املدنيــة وإعــان املبــادئ الصــادر
عــن الدفــاع املدنــي الســوري واالتفاقيــات الدوليــة النافــذة واألنظمــة والتعليمــات الصــادرة مبوجبــه علــى أي
حالــة لــم ينــص عليهــا يف هــذا النظــام.

