ميثاق املبادئ
الدفاع املدني السوري
من نحن

نحن ،فرق الدفاع املدني السوري وأعضاءه نعمل بحيادية وإنسانية وبدون متييز .ال ندين بالوالء ألي حزب أو
جماعة سياسية .نحن نخدم كل الشعب السوري  -فنحن من الشعب وللشعب.

مهمتنا

إنقاذ أكبر عدد ممكن من األرواح يف أقصر وقت ممكن واحلد من اإلصابات بني الناس والضرر على املمتلكات.

والؤنا

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.

عملنا

نحن نعمل وفق ًا للقانون اإلنساني الدولي .وكما هو محدد يف البروتوكول األول (املادة رقم  )٦١من اتفاقيات
جنيف لعام  ١٩٤٩فإننا نتعهد بتقدمي اخلدمات املذكورة يف الفقرة اخلامسة ههنا لتحقيق األغراض التالية:
• حماية السكان املدنيني من األخطار الناجمة عن األعمال العداوانية أو الكوارث األخرى.
• تسريع التعايف من اآلثار املباشرة لهذه األحداث.
• توفير الظروف الضرورية لبقاء السكان املدنيني.

مبا يتوفر من إمكانيات ،فنحن نسعى لتقدمي اخلدمات التالية لشعب سوريا:
.1

حتذير السكان املدنيني من الهجمات واملخاطر.

.3

إخالء السكان املدنيني من مناطق القتال التي فيها انتهاكات

.5

إطفاء احلرائق.

.2

.4

.6

.7

.8

.9

البحث واإلنقاذ يف املناطق السكنية.

توفير اخلدمات الطبية  -مبا يف ذلك اإلسعافات األولية  -عند موقع االصابة.
إدارة مالجئ الطوارئ؛

كشف ووضع عالمات على املناطق اخلطرة (مثل املناطق التي فيها ذخائر غير منفجرة).
توفير سكن الطوارئ واللوازم؛

اإلصالح الطارئ للمرافق العامة التي ال غنى عنها؛

 .10إزالة التلوث وتدابير وقائية مماثلة.

 .11املساعدة يف احلفاظ على املتطلبات الضرورية للبقاء على قيد احلياة.
 .12تقدمي املساعدة الطارئة يف إعادة وحفظ النظام يف املناطق املنكوبة.
 .13تأمني املقابر يف احلاالت الطارئة.

 .14إدارة تدابير التعويض الطارئ يف حاالت انقطاع اخلدمات.

 .15األنشطة التكميلية الالزمة لتنفيذ أي من املهام املذكورة أعاله.

رؤيتنا

نحن نأمل وندعو من أجل وقف القصف والقتال الذي يستهدف املدنيني ومن أجل السالم واالستقرار.
نتعهد بأنه ومبجرد أن ينتهي القتال ،فستلتزم منظمة الدفاع املدني السوري بالشروع يف مهمة إعادة بناء
سوريا كأمة مستقرة ومزدهرة ومحبة للسالم والتي ميكن فيها حتقيق تطلعات الشعب االجتماعية واالقتصادية
والسياسية.

