مدونة قواعد السلوك
للدفاع املدني السوري
الديباجة:

باالعتماد على إعالن املبادئ اخلاص بالدفاع املدني السوري والذي وقعه  69من القادة و مت نشره بتاريخ
 2014/10/25ووفق إطار القانون اإلنساني الدولي وبناءا على االتفاقيات الدولية التي حتمي وتصون حقوق
اإلنسان والفئات الضعيفة  ،فقد ارتأت قيادة الدفاع املدني السوري اعتماد وإقرار مدونة قواعد السلوك التالية:

الغرض من قواعد السلوك:

* الغرض من قواعد السلوك هذه هو احلفاظ والعمل على صيانة سلوك أفراد ومتطوعي الدفاع املدني السوري،
وهي ليست بصدد تفاصيل العمليات ،ككيفية االستجابة للبحث أو طرق التدخل يف عمليات اإلنقاذ
لألرواح،بل من اجل توخي احلفاظ على درجة عالية من االستقالل واحليادية الواضحة والف ّعالة والتأثير الذي
تنشده املنظمات الدولية واملهنية العاملة يف مجال مواجهة الكوارث واحلروب والنزاعات على غرار احلركة
الدولية للصليب احلمر والهالل األحمر.
* ومنها حالة القصف والقتال التي يتضرر منها املدنيني يف سوريا حيث تفسر قواعد السلوك وتطبق وفقا
إلعالن املبادئ اخلاص بالدفاع املدني السوري والقانون اإلنساني الدولي.

قواعد السلوك:

مبادئ السلوك األساسية للدفاع املدني السوري يف مهامه ملواجهة حالة كوارث القصف و القتال التي يتضرر
منها املدنيون يف سوريا وعمليات البحث وإنقاذ واحلفاظ على اكبر قدر من األرواح.

 -1األولوية اإلنسانية للحفاظ على األرواح واإلنقاذ:

* إن احلق يف احلصول على املساعدة اإلنسانية ويف تقدميها هو مبدأ إنساني أساسي ينبغي أن يتمتع به
املدنيني السوريني ،وبوصفنا كأفراد ومتطوعني يف الدفاع املدني السوري نقر بالتزامنا وبكل قوة من خالل
جهودنا بإتاحة املساعدة اإلنسانية لشعبنا.
* وبالتالي فإن احلاجة إلى الوصول للسكان املدنيني املتضررين دون إعاقة تكتسي أهمية بالغة يف حتمل تلك
املسؤولية ،ودافعنا هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح.

 -2تقدمي مهمة البحث واإلنقاذ للمدنيني بغض النظر عن االنتماء العرقي ودون متييز معاد من
أي نوع وحتسب هذه املهمة على أساس احلاجة اإلنسانية وحدها:

*حياة الناس ثمينة وأرواحهم البشرية غالية كباقي البشر يف العالم ،لذلك ُن َس ّلم يف تنفيذينا لهذا النهج بالدور
احلاسم الذي تؤديه النساء يف املجتمعات املعرضة للحروب والكوارث يف العالم  ،وسنضمن هذا الدور ال
تقليله بواسطة مهمات البحث واإلنقاذ لألرواح بسب حاالت القصف والقتال التي يتضرر منها املدنيني يف
سوريا.

 -3عدم استخدام مهمات البحث واإلنقاذ لدعم موقف سياسي معني:

* نلتزم بتقدمي مهمة البحث وإنقاذ أرواح املدنيني دون اعتناق أية آراء سياسية معينة أو قبولها إذ أن عملنا نابع
من قيمنا ومبادئنا.

 -4لن نسمح بتسخيرنا أو استخدامنا كأدوات ألية جهات سياسية أو أجندات ال تتالءم مع
مهام البحث واإلنقاذ ألرواح املدنيني من شعبنا:

* لن نسمح أبد ّا باستخدامنا أو باستغالل أفرادنا ومتطوعينا عمد ّا أو بسبب اإلهمال يف جمع معلومات
سياسية أو عسكرية أو اقتصادية هامة لصالح هيئات أو جهات قد تخدم أغراضا غير األغراض اإلنسانية
وإنقاذ أرواح املدنيني.

* نحن يف الدفاع املدني السوري على استعداد لتلقي اخلبرات واملساعدات من أجل االستجابة لعمليات
البحث واإلنقاذ على مبدأ تبادل املعرفة واخلبرة ومبدأ التبادل املهني واملؤسساتي.
ونثمن العمل التطوعي والدعم املالي الذي تساهم فيه املؤسسات واملنظمات واألفراد املهتمني بدعم
* كما ّ
أنشطتنا اإلنسانية لإلنقاذ  ،و ُنس ّلم باستقاللية األعمال التي تتأتى بدافع طوعي كهذا  ،ومن أجل حماية
استقاللنا سنسعى إلى متابعة مصادر متويل متعددة وجتنب التبعية ملصدر متويل واحد.

-5يخضع األفراد يف الدفاع املدني وبصرامة للمساءلة أمام قيم وحيادية وعدم انحياز وإنسانية
الدفاع املدني وأمام روح مدونة قواعد السلوك هذه وسياسات الدفاع املدني السوري كافة

ألن الدفاع املدني السوري يستمد شرعيته من متطوعيه ،من األهمية مبكان أن يخضع عناصر الدفاع املدني
السوري جميعا ألعلى مقاييس احملاسبة الشخصية .فمع إدراكنا لصعوبات العمل يف حاالت القصف والقتال
التي يتضرر منه املدنيون ،إال أنه يحظر على عناصر الدفاع املدني السوري ،حتت طائلة الطرد،القيام مبا يلي:
1.1ارتكاب أمور مثل االختالس أو الفساد أو عدم األمانة أو القيام بأي عمل يجرح النزاهة ،والتي قد
تخل بأداء الدفاع املدني السوري لواجباته ،أو تسيء لسمعته وموقفه اجليد مع متطوعيه واملجتمعات
التي يخدمونها واجلهات الداعمة.
2.2القيام بأي نشاط من شأنه اإلساءة لسمعة الدفاع املدني السوري بوصفه منظمة حيادية وغير منحازة
ومستقلة وإنسانية ،أو القيام مبا يناقض روح القيم التي تطرحها هذه املدونة.

-6احترام الثقافات والتقاليد:

* نسعى إلى احترام ثقافات وهياكل وتقاليد السكان املدنيني من شعبنا السوري الصامد وسنعمل على
ضمان احترامنا للجميع ،ومنتنع عن تأدية أي عمل يعد مؤذي ًا ألي طيف من أطياف املجتمع السوري.

-7دعم اإلمكانيات والقدرات احمللية:

* إن لدى شعبنا بشكل عام وأفرادنا ومتطوعينا بشكل خاص قدرات عظيمة  ،ولكن حني وجود مواطن
ضعف سنسعى بكل جهدنا لتعزيز هذه القدرات والعمل على تقوية مواطن الضعف والتزود بالدعم واإلسناد
الفني واملهني من اجلهات الدولية الشريكة.
* سنضع هذه الشراكات يف مكانها الصحيح يف مجال االستجابة للبحث وإنقاذ أكبر قدر من أرواح املدنيني.

-8إيجاد الوسائل الكفيلة بإشراك أفرادنا و متطوعينا يف إدارة مهام البحث واإلنقاذ:

* ينبغي أن ال تفرض علينا وعلى أفرادنا ومتطوعينا أبد ّا املساعدات املقدمة يف حاالت الكوارث.وميكن
الفعالة عن طريق التأهيل الدائم على أفضل وجه من خالل مشاركتهم يف حتديد
التوصل إلى املساندة ّ
االحتياجات وتلقيهم برامج التأهيل والتدريب املهني والفني وتنمية القدرات.

-9مسؤولياتنا أمام املانحني:

* باالعتماد على مهمتنا األساسية واملتمثلة يف االستجابة للبحث وإنقاذ أكبر قدر من أرواح املدنيني على
أيدي أفرادنا ومتطوعينا  ،فإننا سنعكس كل معامالتنا مع املانحني مبواقف تتسم بالنزاهة والوضوح  ،ونقر
الفعالية وبطريقة منفتحة.
باحلاجة إلى تقدمي التقارير املتعلقة بهذه األنشطة من ناحية التمويل أو من ناحية ّ
* وسنستمر بعمليات البحث واإلنقاذ باالستناد إلى معايير عالية من املهنية واخلبرة التفاعلية بغية التقليل
من أي هدر للموارد الثمينة.

-10االعتراف يف أنشطتنا اإلعالمية والدعائية يف إنقاذ أرواح املدنيني السوريني املتضررين من
حاالت القصف والقتال باعتبارهم بشر ذوي كرامة وليس مجرد أشياء بائسة:

* ينبغي أن ال نغفل أبد ّا عن احترام ضحايا حاالت القصف والقتال من املدنيني من شعبنا السوري بوصفهم
بشر يحتاجون إلنقاذ أرواحهم ،ويجب أن نعطي يف إعالمنا إلى اجلمهور يف العالم صورة موضوعية عن حالة
الضحايا املدنيني من شعبنا.
* االلتزام بالتعاون والتنسيق مع وسائل اإلعالم الدولية واإلقليمية واحمللية يف تغطية وتوثيق مهمات وعمليات
إنقاذ الضحايا من املدنيني من شعبنا السوري التي ينفذها أفرادنا وعناصرنا ومتطوعونا يف امليدان.

 -١١احلفاظ وااللتزام باملواثيق واملعاهدات الدولية

احلفاظ وااللتزام باملواثيق واملعاهدات الدولية التي حتمي وتصون املدنيني وتطبيقها على أرض الواقع واجلاهزية
لإلندماج يف السلطة التنفيذية السورية املستقبلية بناءا على توافق وطني يتم اعتماده من قبل مكونات
الشعب السوري للمرحلة اإلنتقالية وأية خارطة طريق وطنية توافقية.

اخلامتة:

* إدارة الدفاع املدني السوري إذ تعتمد مدونة قواعد السلوك هذه ألفرادها ومتطوعيها  ،لتأمل من منظمات
املجتمع الدولي واحلكومات واملنظمات الدولية غير احلكومية أن تعترف بأنشطتها ومهماتها يف البحث واإلنقاذ
ألرواح املدنيني السوريني وحتترم استقاللية الدفاع املدني السوري وعمله اإلنساني املهني دون انحياز.
* إدارة الدفاع املدني السوري تعتبر هذه القواعد والتوجيهات هي إلرشاد أفراده وعناصره ومتطوعيه العاملني
يف مختلف احملافظات السورية إلنقاذ أكبر قدر من أرواح املدنيني السوريني.

