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 الباب األّول.

 املنصة املدنية السورية

 

 التعاريف. .1

 االسم: املنّصة املدنّية السورّية -

ة مع دمج اللون ن األخضار وال را ّي  - ة مل خريجة جفرافّية لساورية كداللة علم القضاية المل ععمل علملنا املنصاّ ف شاعار املنصاّ
ّ
 الشاعار: يتلل

 املدّون ناللفت ن العربية واإلنكل زية.في الخريجة، واالسم 

ية: هي ماموعة املنظمات واألفراد الذيل اّتفقوا علم االنضمام للمنّصة في نجاق جفرافّي معّ ن -
ّ
 .املنّصة املحل

ف مل فري  يتّم ععيينه وف  سااااااااااااياسااااااااااااة  -
ّ
وإجراءات توظيف السااااااااااااكرتاريا التنفيذّية: هي األدا  التنفيذّية للمنصااااااااااااة املدنية السااااااااااااورية، وتتلل

 .واضحة

ية. -
ّ
بة مل املنّصات املحل

َ
نتخ

ُ
 اللجنة الوطنّية: هي اللجنة امل

 النظام الداخلّي: هو النظام الداخلّي للمنّصة املدنّية السورّية، ويشمل ماموعة مل األحكام المل تحكم عمل املنّصة. -

 .ماعها التلسيس ّل األّول ورقة املبادئ: هي ماموعة األحكام المل اّتفقت علملنا املنّصة في اجت -

 اللوائح التنظيمّية: هي ماموعة اإلجراءات والتعليمات المل تنّضم عمل املنّصة. -

 

 .الرؤيا .2

 .نسعم إلم ماتمع يسوده السالم والحّرية والعدالة

 :املهّمة .3

سااااات في  ة ي ر ربحّية وي ر حكومّية، تلساااااّ
ّ
ة املدنّية الساااااورّية: هي شااااابكة مساااااتقل ف مل ماموعة مل املنظمات  ،2016شاااااباط 8املنصاااااّ

ّ
تتلل

ي والوطنلّ 
ّ
والعمل علم تضميننا في اتفاقية  ،واألفراد المل عسعم إلم اق راح تصّورات للحّل السياس ّل وللمرحلة االنتقالّية علم املستوى املحل

الم واالنتقال الساااياسااا ل الذي يلّول طموحات الشاااعب الساااورّي نكافة انتماءاته ويااامان حقوق جميع الساااوري ن ناالعتماد علم مبدأي السااا

 .التشاور والتضم ن

 الِقَيم التي نسعى إليها: .4

 .الحّرية، العدالة، املساوا ، التسامح، التعّددية

 املبادئ الحاكمة لعمل املنّصة. .5

والي شاااااااااااااملاات  ٢٠١٨شااااااااااااابااط مل العاام  ٨الحااكماة لعمال املنصااااااااااااااة هي تلا  املباادئ المل وردت وثيقاة التالسااااااااااااايس يوم  ورقاة املباادئ

 التنّوع، االستقاللّية((  ، التشاور، املشاركة، الشفافّية،))التضم ن

content/uploads/2016/04-https://www.scplatform.net/wp/املبادىء.-ورقة-السورية-املدنية-املنصةpdf 

 

https://www.scplatform.net/wp-content/uploads/2016/04/المنصة-المدنية-السورية-ورقة-المبادىء.pdf
https://www.scplatform.net/wp-content/uploads/2016/04/المنصة-المدنية-السورية-ورقة-المبادىء.pdf
https://www.scplatform.net/wp-content/uploads/2016/04/المنصة-المدنية-السورية-ورقة-المبادىء.pdf
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 االنضمام.شروط ومعايير  .6

مة سورّية. -
ّ
 أن تكون املنظ

 مل أي إطار حز ّي أو حكومّي أو عسكرّي(. -
ً
ة، وال تنبع قراراتنا إال مل ذاتنا )ليست جزءا

ّ
مة مستقل

ّ
 أن تكون املنظ

 أن يكون قد مّر سنة ميالدية علم تاريخ تلسيس املنظمة. -

لون في املنّصة  -
ّ
 ن يتمث

ّ
ة.\نصفتنّل العضوات واألعضاء املستقل

ّ
 م املستقل

 أن تل زم املنظمة نالشرعة الدولية لحقوق اإلنسان. -

 .أن يكون/تكون مل الفاعل ن نالشلن املدنّي والشلن العامّ  -

 يكون/تكون مل مرتكول االنتناكات في سورية -
ّ
 .أال

ت عليه القرارات أن يؤمل/تؤمل نحاجة سااااااورية للدخول في مرحلة انتقالية يتّم فملنا نقل الساااااالجة إلم جساااااام حكومّي  - توافقّي وف  ما نصااااااّ

 .الدولية، وععمل علم الدفع بنذا االتااه

  .أن يؤمل/تؤمل ناالنتقال نحو نظام مدنّي ديمقراطّي ععّددّي  -

 

 الباب الثاني.

 الهيكلّية واملهاّم.

 

ية. .7
ّ
 املنّصات املحل

ل املجتمع املدنّي 
ّ
عتَبر كل  -املنضاااااااااوية  –ماموعة املنظمات واألفراد المل تمث

ُ
ة املدنّية الساااااااااورّية، وع يااااااااامل نجاق جفرافّي محّدد في املنصاااااااااّ

ي نما ال يتعارظ مع النظام الداخلّي 
ّ
ية سااّيد  نفسااها علم املسااتوى املحل

ّ
ة محل ة املدنّية السااورّية واملبادئمنصااّ  .والِقَيم األساااسااية للمنصااّ

 :املهاّم والصالحّيات

 .انتخاب أعضاء اللجنة الوطنّية -

ية -
ّ
 .املصادقة علم م زانية املنّصة املحل

 اّتخاذ القرارات دون الرجوع إلم  -
ً
ية، ولكل ال يحّ  لها منفرد 

ّ
يةيحّ  لجميع املنظمات تمثيل املنّصة في املحافل املحل

ّ
  .املنّصة املحل

ية مساءلة أعضاء اللجنة الوطنية عل أي تقص ر أو مخالفة للنظام الداخلّي أو ورقة املبادئ -
ّ
 .يحّ  للمنّصة املحل

ل اللجنة الوطنية إذا وجدت أسباب موجبة لذل  وف  األحكام العاّمة. -
ّ
ية أن تقوم نحجب الثقة عل ممث

ّ
 يحّ  للمنّصات املحل

-  
ّ
ة املحل   نلعضاااااااااااااء اللجنة الوطنية مل خالل اإلنانة أو التفويد في حاالت محّدد  وف  اللوائح يحّ  للمنصااااااااااااّ

ّ
ية إجراء عفي رات فيما يتعل

 .التنظيمّية

ياااااااااة إجاااااااااراء عااااااااافااااااااايااااااااا ااااااااارات فاااااااااي لاااااااااجاااااااااناااااااااة الاااااااااباااااااااراماااااااااج والااااااااانشااااااااااااااااااااااطاااااااااات إذا اقاااااااااتضااااااااااااااااااااات الضااااااااااااااااااااارور  -
ّ
ة املاااااااااحااااااااالااااااااا  .ياااااااااحاااااااااّ  لااااااااالااااااااامااااااااانصاااااااااااااااااااااّ

 :آلّية عقد االجتماعات
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ة املحلية بشااااكل دورّي كل - شااااهر ندعو  مل السااااكرتاريا التنفيذية، ولها أن ععقد اجتماعات بشااااكل اسااااتطنا ّي نناء علم طلب  تاتمع املنصااااّ

ية علم أن يتّم توييح الفاية مل االجتماع في الجلب
ّ
 .مل السكرتاريا أو أعضاء اللجنة الوطنية أو نصف أعضاء املنّصة املحل

ة، وفي حال -  نحضااااااااور ثل ل أعضاااااااااء املنصااااااااّ
ً
لم يكتمل النصاااااااااب تتّم الدعو  إلم اجتماع ثانب خالل أساااااااابوع واحد مل  ُيعتبر النصاااااااااب مكتمال

 يقّل الحضور عل ثلث أعضاء املنّصة
ّ
 .الدعو  األولم علم أال

 .ال ياوة التفويد أو اإلنانة في التصويت -

 ناستطناء االنتخانات، يتّم االق راع بشكل سّرّي  -
ً
 .ياري التصويت علنا

خذ القرارات في املنّصة امل - يةُتتَّ
ّ
قة أي )النصف ةائد واحد( مل أعضاء املنّصة املحل

َ
ية ناألكثرية املجل

ّ
 .حل

 

 السكرتاريا التنفيذّية. .8

ية، وتقوم نتنفيذ جميع ال
ّ
عتبر السكرتاريا الجسم التنفيذّي للمنّصة املدنّية السورّية، وتقوم نمتابعة وتقييم عمل املنّصات املحل

ُ
قرارات ع

ل ماركاز املاجاتاماع املاااااادناّي والاااااادياماقاراطايااااااةالصااااااااااااااااااادر  عال الالاجانااااااة  بااااااَ لااااااة نااااااالافاريا  الااااااذي ياتاّم عاعايايانااااااه مال قاِ
َّ
 CCSD |الاوطانايااااااة، وهاي ماماثا

  مهاّم السكرتاريا التنفيذّية:

  .تقديم الدعم التقنّل والفّنل للجنة البرامج والنشاطات واللجنة الوطنية واللجان املنبثقة عننا -

 الوطنية واللجان املنبثقة عننا.تنسي  وتيس ر اجتماعات اللجنة  -

  .إدار  الشبكة الرقمّية للمنّصة وإنشاء وسائل االتصال عبر تقنيات التواصل االجتماعّي الضرورية للعمل وإدارتنا -

ية، و  -
ّ
ية واللجان املنبثقة عنناتيس ر اجتماعات املنّصات املحل

ّ
 .متابعة وتقييم عمل املنّصات املحل

 مل زانية املنّصة. اإلدار  الفّنية والتقنية -

 قياد  خجط الحشد واملناصر  بفية تحقي  أهداف املنّصة. -

 إلم جنب مع أعضاء اللجنة الوطنية إذا اقتضت الضرور . -
ً
 تمثيل املنّصة املدنّية جنبا

ية.  -
ّ
 القيام ندور أعضاء اللجنة الوطنية في حال وجود خلل أو يياب في تمثيل املنّصة املحل

 وجلب التمويل للمنصة املدنية السورية.جمع التبرعات  -

 

 اللجنة الوطنّية. .9

ة نرجاال وامرأ  ل كاال منصاااااااااااااّ
َّ
يااة علم أن ُتمثاا

ّ
ات املحل ب ن مل املنصاااااااااااااّ

َ
ف اللجنااة الوطنيااة مل ماموعااة مل األعضااااااااااااااء املتجّوع ن املنتخ

ّ
  .تتاالل

 :املهاّم والصالحّيات

ية لضمان تضم ن  -
ّ
 .آرائنا وإيصالها إلم أصحاب القرارالتضم ن والتشاور مع املجتمعات املحل

ي والوطنّل، وتمثيل املنّصة املدنّية السورّية في املحافل الدولية -
ّ
 .الحشد واملناصر  علم املستوى املحل

ية بعضها نبعد -
ّ
  .ربط املنّصات املحل

 .ويع الخجط اإلس راتياّية علم املستوى الوطنلّ  -
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 رأي املنّصة املدنّية السورّية وف  آلّيات العمل املّتف  علملنا ونشرها وف  أصول النشر.إصدار البيانات واملواقف المل ععّبر عل  -

 .ُيعتَبر موقع املنّصة املدنّية السورّية في وسائل التواصل االجتماعّي الجهة الرسمية للتواصل مع املستنَدف ن -

قة ننشاط أعضاء اللجنة الوطنية إلم  -
ّ
يةتقديم التقارير والتحديثات املتعل

ّ
 .املنّصات املحل

هااااااا إذا اقااتضاااااااااااااااااات الضاااااااااااااارور .  -  ياااااوة ألعضاااااااااااااااااااء الاالااجاانااااااة الااوطااناايااااااة االسااااااااااااااتااعااااااانااااااة نااااااالااخااباارات الااالةمااااااة ملساااااااااااااااااااعاااااادتاانااااااا عاالاام تااناافاايااااااذ مااهااااااامااّ

  :شروط ومعايير اختيار أعضاء اللجنة الوطنّية

ية في اللجنة الوطنية نرجل وامرأ  -
ّ
ل كل منّصة محل

َّ
 .تمث

لها \أن ت  -
ّ
ية المل يمث

ّ
 مل قبل أعضاء املنّصة املحل

ً
 .يكون العضو منتخبا

 .ات في الشلن املدنّي والشلن العامّ \  مل الفاعل ن\تكون العضو\أن يا  -

ل\تكون عضاو\أن ياااااااااااااا  -
ّ
ل صافته\  اللجنة الوطنية يمث

ّ
ياوة تمثيل أّي حزب أو حركة أو تّيار ساياسا ّل أو حكومّي أو ال ها الشاخصاّية، و\تمث

  .رّي عسك

 .  ناالنتقال نحو نظام ديمقراطّي مدنّي ععّددّي \تؤمل العضو\أن يا -

له\تحظى العضو \أن يا  -
ّ
ي الذي يمث

ّ
 كما تم تحديدها في دليل اإلجراءات.   نالقبول العاّم مل ِقَبل املجتمع املحل

لها\أن يا  -
ّ
ية المل يمث

ّ
 في املنجقة الجفرافّية للمنّصة املحل

ً
 .تكون مقيما

 :آلّية عقد االجتماعات

 تاتمع اللجنة الوطنية بشكل دورّي كّل شهر ندعو  مل السكرتاريا التنفيذية عل طري  وسائل التواصل االجتماعّي املخّصصة للمنّصة. -

  .أشهر 6تاتمع اللجنة الوطنية بشكل ف زيا ي كل  -

جنة الوطنية الدعو  إلم عقد اجتماع طارئ نناء علم دعو  ثلث أعضاء اللجنة الوطنية، ويكتمل النصاب  -
ّ
 ناأليلبيةياوة لل

 )أي ثل ل أعضاء اللجنة الوطنية(.املجلقة  

خاذ القرارات
ّ
 :آلّية ات

 أعضاء اللجنة الوطنية.ثل ل ُيعتبر اجتماع اللجنة الوطنية كامل النصاب في حال حضور  -

 يقّل الحضاااااااااور عل ثلث أعضااااااااااء   نفي حال لم يكتمل النصااااااااااب تتّم الدعو  إلم اجتماع ثانب خالل أسااااااااابوع -
ّ
واحد مل الدعو  األولم علم أال

 .اللجنة الوطنية

 .ناألكثرية املجلقة )النصف ةائد واحد( مل أعضائناتّتخذ اللجنة الوطنية قراراتنا  -

ية -
ّ
ات املحل ة املدنّية السااااااااااورّية، ياري عريااااااااااها علم املنصااااااااااّ  القرارات املصاااااااااا رية المل لم يتّم ذكرها في أدنّيات ومخَرجات اجتماعات املنصااااااااااّ

ّية نليلبية الثلث نالّتخاذ القرار املناسب نآلية تصويت 
ّ
ية)أي ثل أعضاء املنّصات املحل

ّ
 .( ل أعضاء املنّصة املحل

 .الباب الثالث

 اللجان الفرعّية.
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 لجنة النشاطات والبرامج. .10

ف لجنة البرامج والنشاطات مل ماموعة مل املنظمات واألفراد وعددها مل 
ّ
مات وشخصّيات متنّوعة مل حيث التوّةع  5حمى  3تتلل

ّ
منظ

 تقّل نسبة تمثيل النساء عل 
ّ
ية. علم أال

ّ
 .% 30الجفرافّي وقجاع العمل، ويتّم اختيارها أو ععييننا مل ِقَبل املنّصة املحل

 مهاّم لجنة البرامج والنشاطات:

لة.تنفيذ الخجط المل يتّم االّتفاق علملنا في اللجنة الوطنية  -
ّ
 نالتنسي  والتعاون مع السكرتاريا التنفيذية املتمث

ية نما يتواف  مع تحقي  أهداف الخجط املّتف  علملنا -
ّ
 .تصميم البرامج والنشاطات املجتمعية املحل

ية. -
ّ
 إصدار األوراق المل مل شلننا دعم القضايا املحل

  .املنّصةجمع معلومات وعشكيل قاعد  نيانات تُصّب وتخدم أهداف  -

ي -
ّ
ية نما يحّق  تضم ن صوت املجتمع املحل

ّ
 .تنفيذ االستشارات املحل

 .الدعو  إلم عقد االجتماعات وتنظيمها -

ية نتقارير النشاطات والتقارير املالية واإلحصائيات بشكل دورّي  -
ّ
  .تزويد املنّصة املحل

 

 اللجنة القانونّية واملالّية. .11

ف اللجنة مل  مالي( –قانوني ) لجنة ذات اختصااااااااا تقوم اللجنة الوطنية نتشااااااااكيل 
ّ
أعضاااااااااء متجّوع ن مل أعضاااااااااء اللجنة  5علم أن تتلل

 مل 
ً
الوطنّية مّدتنا ساااااااانة واحد ، يتّم إعاد  انتخاب لجنة جديد  بعد انتخانات أعضاااااااااء اللجنة الوطنية، ويكون أعضاااااااااء اللجنة حصاااااااارّيا

 .وهي املسااااااااااااؤولاة عل صاااااااااااايااياة النظاام الاداخليّ  واالختصاااااااااااااا .ل ذوي الخبر  أعضااااااااااااااء اللجناة الوطنياة مع إمكاانياة أخاذ اسااااااااااااتشاااااااااااااارات م

 :املهاّم والصالحّيات

مات المل يتّم إحالتنا عل طري  اللجنة الوطنية. -
ّ
 تلّقي الشكاوى والتظل

بة مل ِقَبل أعضاء اللجنة الوطنية،   -
َ
ك
َ
 وتقديم مق رحات للجنة الوطنية الّتخاذ القرار.البّت في املخالفات املرت

 حّل النزاعات المل قد تنشل ن ن أعضاء اللجنة الوطنية في حال تّم تكليفها مل ِقَبل اللجنة الوطنية. -

 .صياية وكتانة البيانات المل تقّررها اللجنة الوطنية -

ة، وأّي أمور قانونية يكتنفها الفموظ تواجه  تقوم - اللجنة القانونية نتفساااااااااااا ر األحكام والقوان ن المل تتناسااااااااااااب مع عمل وأهداف املنصااااااااااااّ

لب مننا
ُ
 .املنّصة في حال ط

ية في مخالفات أعضاء اللجنة الوطنية -
ّ
 .تقديم مق رحات إلجراءات املساءلة للمنّصات املحل

 

 لجان أخرى. .12

جنة 
ّ
ية عشااااااااااااكيل لجان محّدد  لتقوم نمهاّم محّدد  وبمّد  ةمنية محّدد  عند الحاجة، وينت ل عمل هذه يحّ  لل

ّ
ات املحل الوطنية واملنصااااااااااااّ

 اللجان عند االنتناء مل مهاّمها.
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 الباب الرابع

 الشكاوى واملساءلة.

 

 info@csplatform.net جميع الشكاوى يتّم إرسالها إلم إيميل املنّصة للشكاوى بشكل رسمّل  -

ية يتّم تقديم الشااااكوى إلم أعضاااااء اللجنة الوطنية والسااااكرتاريا، وهم املخّولون البّت  -
ّ
ات املحل في حال وجود أّي شااااكوى ن ن أعضاااااء املنصااااّ

 .فملنا

-  
ّ
ة املحل ية. في حال وجود شاااااكوى علم أعضااااااء اللجنة الوطنية يتّم تحويلها إلم الساااااكرتاريا التنفيذية، والمل ندورها تقوم نتحويلها إلم املنصاااااّ

ها تتّم 
ّ
ها، وفي حال عدم حل

ّ
ية لحل

ّ
ة املحل ها يتّم عشاكيل لجنة مكّونة مل الساكرتاريا وأعضااء مل املنصاّ

ّ
إحالتنا وفي حال عدم القدر  علم حل

ها، أو إحالتنا إلم اللجنة الق
ّ
ل في حل

ّ
 انونية.إلم اللجنة الوطنية. والمل يمكننا اّتخاذ قرار ناألمر بعد عقد اجتماع، أو عشكيل لجنة للتدخ

ها -
ّ
بشكل سريع، أو أن يتّم  في حال وجود أّي شكوى علم السكرتاريا التنفيذية يتّم تقديمها إلم املنّس  العاّم الّتخاذ التدان ر الالةمة. إّما نحل

 اإلشكالّية.لحّل  واللجنة الوطنيةعشكيل لجنة مل السكرتاريا 

في حال وجود شاااااااااااكوى ن ن أعضااااااااااااء اللجنة الوطنية، فيتّم تقديمها إلم الساااااااااااكرتاريا، والمل ندورها تقّدمها إلم اللجنة الوطنية المل ياب أن  -

، أو فتح محضر استيضاح امل
ً
ها وّدّيا

ّ
ل لجنة لحل

ّ
 في دليل اإلجراءات.شكلة حسب الفورم عشك

 حاالت تقديم الشكاوى:

 أو خرق للنظام الداخلّي. وصريح،في حال كانت توجد مخالفات مليثاق األخالقّيات بشكل واضح  -

 في حاالت الفساد، مثل: السرقة أو االحتيال أو ال زوير. -

 في حاالت ارتكاب انتناكات حقوق إنسان مثبتة. -

 التحريد علم العنف والكراهية والعنصرية بشكل واضح وصريح ومتكّرر.في حاالت  -

 في حاالت اإلساء املتكّرر  والتقليل مل اح رام أي شخص في املنّصة وممارسة سلوك ي ر الئ . -

 

 

 

 

 

 .الباب الخامس

 اإلجراءات القانونّية.

 

mailto:info@csplatform.net
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 التنبيه: .13

 .وُيفرظ مل ِقَبل اللجنة القانونّية في الحاالت التالية: التقص ر أو التفّيب عل حضور اجتماع ن متتالي ن ندون ُعذر 

 اإلنذار:  .14

التقصااا ر وُيفرظ مل ِقَبل اللجنة القانونّية في الحاالت التالية: َمل صاااَدَر نحّقه إجراء التنبيه مّرت ن، أو في حال وجود تضاااارب مصاااالح، أو 

د  .نلداء واجباته بشكل متعمَّ

 حجب الثقة: .15

ة  ة، وُيعرظ علم املنصاااااااااااااّ ل اللجناة القاانونياّ رَح ِمل ِقباَ
َ
ب للجناة الوطنياة، ولكل ُيق 

َ
ة حجاب الثقاة عل عضااااااااااااو منتخا  ال يحّ  للجناة القاانونياّ

ية ذات الصلة للَبّت نالقرار في الحاالت التالية
ّ
  :املحل

  واملبادئ األساسية المل ننيت علملنا املنّصة.مخالفة األهداف  -

عان خالل ف ر  مشاركته في املشروع -
ّ
 .َمل صدر نحّقه انذاران متتاليان أو متقج

 .كل َمل سعم الستفالل املنّصة مل أجل خدمة أهداف شخصّية أو لصالح جهة سياسّية أو عسكرّية -

 مل داخل مشروع املنّصة.التهّجم نالكلمات، أو الحركات واإلشارات علم أي عضو يع  -

 .إثار  النعرات الجائفية والعقائدية والدينية داخل مشروع املنّصة -

 إفشاء أسرار املنّصة، وهي املعلومات المل يحصل علملنا خالل عمله يمل املنّصة، وهي ي ر مصرّح إلعالن عننا. -

م أمام اللجنة الوطنية خال -
ّ
ل ُيّتخذ نحّقهم أي إجراء سااااان ، التظل

َ
أيام مل تاريخ إناليهم نالقرار، وتقوم اللجنة الوطنية نالَبّت  5ل ياوة مل

م في أّول اجتماع لها
ّ
 .في ذل  التظل

ة ترك العمل ألسااباب شااخصااّية بعد إنالل السااكرتاريا التنفيذّية بشااكل رساامّل نقرار ال رك قبل  -  15يحّ  للعضااو املشااارك في مشااروع املنصااّ

 علم األقّل 
ً
 ندورها نإنالل املنصة املحلية واللجنة الوطنية.والمل تقوم  يوما

 أو الياوة لعضااااو اللجنة القانونّية املشاااااركة في املداو ال   -
ً
  نه شااااخصااااّيا

ّ
ت واّتخاذ القرار عندما يكون مويااااوع الشااااكوى أو املساااااءلة يتعل

ية المل يتبع لها أو أحد أعضائنا.
ّ
 ناملنّصة املحل

 

 

 

 

 

 الباب السادس

 السلوك.مدّونة قواعد 

 

  :املبادئ السلوكّية التالية تنجب  علم جميع املنضّم ن إلم املنّصة املدنّية السورّية
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ة ُيسااامح ألّي ال  .1 ة لتحقي  أهداف أو مكتسااابات شاااخصاااّية خاصاااّ أو أن يساااعم إلم  ،عضاااو أو منظمة أو شااابكة أن ُيَاّ روا موقعهم في املنصاااّ

  .لف رهتنفيذ عمل أو مهّمة لفايات شخصّية له أو 

ة  .2 ملصاااااااااالح  وجوب عدم اساااااااااتخدام أي عضاااااااااو أو منظمة أو شااااااااابكة ألي معلومات ساااااااااّرية تّم الحصاااااااااول علملنا خالل ف ر  العمل مع املنصاااااااااّ

  .املعلومات الخاصة المل تّم اكتسابنا خالل العمل في املنّصة االحتفاظ بسّرّيةشخصّية. وياب 

 .املنّصةوجوب ال زام أعضاء ومنظمات وشبكات املنّصة املدنّية السورّية ناللوائح الداخلّية التنظيمّية واملبادئ العاّمة في   .3

 يخر  يحّ  ألّي عضاو أو منظمة أو شابكة   .4
ّ
ية والدولية، ويحّ  لهم التحّد  في وساائل اإلعالم علم أال

ّ
ة في جميع املحافل املحل تمثيل املنصاّ

ة دون   يقوموا ناّتخاذ أّي قرارات ناسااااام املنصاااااّ
ّ
ح في النظام الداخلي وورقة املبادئ العاّمة، وعلم أال الرجوع عل اإلطار العاّم، كما هو موضاااااّ

جنة الوطنّية
ّ
  .لل

  .املنّصةاستخدام أّي عضو أو منظمة أو شبكة توّجهاتنم السياسّية بشكل قد يضّر ناستقاللّية ياب عدم  .5

ة املدنّية السااورّية عبر وسااائل التواصاال ا .6 د  في املنصااّ الجتماعي وجوب ال زام أعضاااء اللجنة الوطنية ناملبادئ العاّمة واملعاي ر والقيم املحدَّ

ريل في ماتمع
ّ
 .النزاعاتاتنم، واالنتعاد عل اللفة العنفّية ومدلوالت الجائفية والكراهية وتلجيج الخاّصة بنم كوننم مؤث

ُيمنع عل أي عضو أو منظمة أو شبكة الحصول علم تمويل مهما يكل نوعه ناسم املنّصة املدنّية السورّية ندون موافقة اللجنة الوطنية،  .7

ة ي ر املعلنة، وعدم السااااااااااااماح ناالسااااااااااااتعمال ي ر الالئ  أو الدخول في صاااااااااااافقات أو معامالت مالية نناًء علم املعلوما ة ناملنصااااااااااااّ ت الخاصااااااااااااّ

ة وي ر املعلنة لتحقي  يايات شاخصاّية لهم أو لف رهم ساواء مل خالل النصايحة أو التوصاية أو اإلفصااح ي ر املصاّرح  للمعلومات الخاصاّ

 .نه

 الّتخاذ اإلجراءات   .8
ً
 .القانونّيةاملناسبة مل ِقَبل اللجنة أّي خرق ملدّونة قواعد السلوك هذه قد تكون سببا

 

 الباب السابع

 األحكام العاّمة.

 

 .مناقشة وإقرار النظام الداخلّي مل ِقَبل أعضاء اللجنة الوطنية ناألكثرية املجلقة في أّول اجتماع لها -

ة محلية معّينة يحّ  لها التحّف  علم البند علم  - قة لجرحه علم في حال وجود أي َنند ال يراعي خصاااااااوصاااااااية منصاااااااّ
َ
أن يحظى ناألكثرية املجل

لهم
ّ
  .اللجنة الوطنية للَبّت فيه عل طري  ممث

  .يصبح التحفُّ  سارَي املفعول في حال حظي علم األكثرية املجلقة في اللجنة الوطنّية خالل التصويت -

  .مّد  تمثيل عضو اللجنة الوطنية هو سنة، ويحّ  له التاديد لثال  دورات فقط -

 ينوب عنه للف ر  املتبّقيةفي  -
ً
ية شخصا

ّ
 .حال وجود شاير ملقعد في اللجنة الوطنية ألي سبب كان، تحّدد املنّصة املحل

ل مقعديل يمل مقاعد اللجنة الوطنّية -
َ
 .ال يحّ  ألّي منظمة أو شبكة لدينا أكثر مل فرع في محافظة أو دولة أن عشف

 

 انتهى


