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 النظام الداخلي للمجلس السوري للتغيير 

 

 

 

 الفصل األول: المقّدمة
 

واقع الحال في الجمهورية العربية السورية، بعد أعوام طواٍل  استدعى منّا الواجب الذي فرضه

من سيياسية اللتو والتييريد ويدديد ملدرال الييعب السيوري و اداغ التايير الديمو رافي والتمتر  

خلف الحو األمني والعسيرري لللاياع على الرورا السيورية و دم جمال الييعب السيوري و را يه 

 التايير. اداغإل  في العيش الرريم، السعي

نظراً لسيياسيال اظام اتسيتددا  الحا م التي أ ل  لى يحويو الوطن  لى سيااة  يراق لتحلي   ف

 المصالم الدولية على اساب مصالم اليعب السوري وسيا ا الدولة السوريّة.

ومع األخذ بعين اتعتدار ما و ييلإ  ليه العملية السييياسييية من أف  مسييدو ، ومحاوتل العديد 

 2118قليميية واليدوليية اللعل على بيياي جنيف وعلى اللرارال اليدوليية خيا يييية اللرار  من اللوى اإل

 ، والتي يُعتدر الحد األ اى لمطالب اليعب السوري.2015لعام  2254و 2013لعام 

ييداعيإ مجموعية من النُايب السييييوريّية للعميو على يواييد الطياقيال ويوجيههيا اسييييتعيدا اً   فليد

ذر يايير يمرن أي يُعرض على شييييعدنا. وقد يو ييييلإ يلب الناب بعد للمرالة اللا مة التي يحمو اُ 

الاشيال عميلة ومسيتعياية  لى ضيرورا  ايياع جسيد سيياسيي يايم بين  يعوفه مجموعة من الروا ر 

المدايّة والعسييررية والعررية والسييياسييية واللااواية واتجتماعية واتقتصييا ية والتربوية من  افة 

وااطل  ااإ الطةُ اتاطالق من محافظة  رعا لتروين هذا الجسيد، شيراحم المجتمع السيوري. وقد  

 لتوسيع  احرا يمريله بام أ در عد  من السوريال والسوريين. بعدها

 

 الفصل الثاني: التعريف

 
 تعريف المجلس السوري للتغيير -( 1المادة )

 

وعلى التسياوي   هو يجمع وطني يايم  وا ر من السيوريال والسيوريين من ماتلف الييراحم

، يسعى تستعا ا اللرار الوطني السوري وللمساهمة في عملية اتاتلال السياسي من  وي يميل بينهم

اتسييتددا   لى الديملراطية وللميييار ة في بناع  ولة المواطنة، عن طري  يجميع اللوى المجتمعيّة 

 دالة.الماتلعة لتحلي  مطالب السوريّين الميروعة بالررامة والحرية والع

 

 شخصيّة المجلس -( 2المادة )
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 يتمتع المجلس بياصيّة اعتدارية مستللة.  -1

 ملره الرحيس في العا مة  مي  بعد زوال اظام اتستددا . -2

يحلي  أهيدا  الرورا السييييوريية المتمرّلية بدنياع  ولية المواطنية وسييييييا ا  يعميو المجلس على  -3

الحرم اتسييييتديدا ي  لى الحرم الليااوي واميايية  رامية اإلاسييييياي والوقيه واتاتليال من  

الحو النهاحي اللاحم على اتاتلال السييييياسييييي وفلاً للمرجعيال   ، ويتدنّىالديملراطي المداي

 .الدولية

 

 الفصل الثالث: مبادئ المجلس وأهدافه
 

 مبادئ المجلس -( 3المادة )
 

 الحعاظ على وادا الجمهورية العربية السورية. -1

المعتللين عند  افة األطرا  والماتعين والمايّدين قسييييرياً والسييييعي الداحم متابعة قايييييّة   -2

 لإلفراج عنهم وبياي مصير الماتعين والمايّدين منهم.

اعتما  مسيار وطني مترامو للعدالة اتاتلالية يايمن بييرو خال المسياعلة عن اتاتها ال   -3

تديار و عيا ا هيرلية أجهلا  والجراحم المريردية ويعوي  الاييييحياييا وأخيذ متطلديايهم بعين اتع

 الدولة.

الحعاظ على الحلوق العامة والاا يية والحعاظ على مسسييسييال الدولة الاييامنة لحماية هذه  -4

 الحلوق ويطديلها.

التييياور والتعاوي والتنسييي  بين أبناع المحافظال السييورية و ييوتً  لى خل  االة متنا مة   -5

 لسياسي.يعالج أسداب يأّزم الوضع الراهن ويدعم اتاتلال ا

 رف  أي يدخو خارجي يتعارض مع مصالم اليعب السوري ويمس بالمصالم الوطنية. -6

 عم الحراك المداي السيوري أينما وجد و يوتً  لى اتاتلال السيياسيي وزيا ا التوا يو مع  -7

 الحاضنة اليعدية للرورا للحعاظ على رواها اتى يحلي  أهدافها.

اللومي واليديني والطياحعي يسييييعى  لى رأب ااتهياج خطياب وطني جيامع بعييداً عن اليييييحن  -8

الصييدوق و عا ا بناع الُهويّة الوطنية السييورية على أسييس يحل  مصييالم جميع السييوريال  

أ يييولهم اللومية المتعد ا وعلاحدهم الدينية الماتلعة  والسيييوريين أفرا اً وجماعال ويحترم  

 ثلافايهم وقيمهم ويارياهم ويعلزها.ويحافظ على 

اللوى العاعلة والمسثرا في الميهد السوري ااطالقاً من أولوية المصلحة الوطنية التعامو مع  -9

 السورية.

السييعي للحعاظ على اسييتلالل اللرار السييوري في  طار  يملراطي لتحلي  طمواال  -10

  .السوريينالسوريال و
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 أهداف المجلس -( 4المادة )
  

يلوم على مديا   سييييييا ا الليااوي  التي  ولية المواطنية   دنياعيحلي  أهيدا  الرورا السييييوريية ب -1

يامن التي يحرمها اظام وطني  يملراطي  والعصو بين السلطال وااترام الوق اإلاساي، و

 .يرعو  رامة اإلاساي والحرية والعدالة والمساوااو  اتاتلال السلمي للسلطة

لصيييلة ووفلاً لللرارال األممية ذال ا وااديحلي  اتاتلال السيييياسيييي وفلاً لدياي جنيف رقم  -2

 .2254و 2118وخا ة اللرارين 

رفد مسسسال الدولة بالروا ر المتاصصة والسعي الى  سنا  األمر  لى أهو الادرا والرعاعا   -3

 في جميع المجاتل.

 بذل الجهو  إلعا ا  عمار سوريا لتعو   ولة مستللة قوية ذال سيا ا. -4

 والميار ة فيها وف  مدا   المجلس.اتستعدا  والتحاير لعمليّة اتاتلال السياسي  -5

 

 الفصل الرابع: الهيئة العامة للمجلس
 

 

 تعريفها -( 5المادة )
 

هي مجموق األعايييياع المنتسييييدين ليه والمسييييجلين على قيو ه وهي   الهيئية العيامية للمجلس

 المرجعية العليا له.

 

 صالحياتها -( 6المادة )
 

 مناقية أعمال األمااة العامة. -1

 ملدار اشترا ال العاوية.يعديو  -2

 ه ويطوير آليال عمله.و أهدافيويعد المجلس ع اياطالييوس -3

 .المصا قة على الميلااية العاّمة السنوية للمجلس بعد مناقيتها -4

بنياًع على   أو عيدّا أعايييياع منهياواايد  اجيب الرلية عن األميااية العيامية  ياملية أو عن عاييييو  -5

ويروي اجيب الرلية بموجيب اجتمياق عيا ّي أو طيار  للهيئية   ،أعاييييياحهيا  ثلي ملترل من  

 .العامة

ااتااب أعايياع األمااة العامة من بين المترشييحين أو  قرار يل يتهم في اال اقتصيير عد    -6

 النظام الداخلي.أارام مااة وف  المترّشحين على العد  المعتمد ألعااع األ
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و افة أوراق المجلس المتعللة بالمدا    للمجلس ويعديو مدواة السلوك يعديو النظام الداخلي   -7

 األساسية أو برؤيته السياسية أو اتقتصا ية أو برؤيته للعدالة اتاتلالية.

 

 وقراراتها اجتماعاتها –( 7المادة )

 

 اجتماعاتها

 
يجتمع الهيئية العيامية مّرا  يو عيامين تاتاياب األميااية العيامية، واجتمياعياً عيامياً سيييينويياً مّرا   -1

إلقرار الموازاة وخّطة األمااة العامة وبرامج العمو، وبييرو  وري  و سيتة أشيهر  واادا  

 لمناقية أعمال األمااة العامة.

 يمرن للهيئة العامة علد اجتماق عام استرناحي  لما  عإ الحاجة  لى ذلب. -2

 يتّم الدعوا تجتماعال الهيئة العامة من قدو رحيس المجلس.  -3

ال الطيارحية من قديو الرحيس منعر اً أو من قديو األميااية العيامية  يُتّايذ قرار اليدعوا لالجتمياعي -4

بأ لديّة األ يوال أو بناًع على طلب ملدّم  لى الرحيس من قدو عد  ت يلّو عن ثل  أعاياع 

 الهيئة العامة أو بناًع على  عوا من مرتب الرقابة مسيّد بربع أ وال أعااع الهيئة العامة.

ل الهيئة العامة بنسييييدة خمس وسييييدعين بالمئة من عد   يحد  النصيييياب اللااواي تجتماعا -5

سياعة    أربعٍ وعييرين األعاياع الرلي وفي اال عدم ا تمال النصياب يسجو اتجتماق مدا

 النصاب مرتمال بعدها بحاور النصف زاحد وااد من العد  الرلي.  ويعتدر

 

 قراراتها

 
م العلرا الايامسيييية من الميا ا يتايذ الهيئية العيامية قرارايهيا المتعللية بحجيب الرلية وف  أاريا -1

  .أ وال أعااحها الحاضرين ثة أرباقبأ ررية ثالالسا سة 

يتايذ الهيئية العيامة قرارايهيا المتعللية بتعيديو النظيام الداخلي للمجلس ومدواة السييييلوك وباقي   -2

 أوراقه بأ ررية ثلري أ وال أعااحها الحاضرين. 

د من أ ييييوال أعايييياحهيا ف زاحيد واايبيأ لديية النصيييييتايذ الهيئية العيامية بياقي قرارايهيا   -3

 الحاضرين.

 

 

 الفصل الخامس: العضوية في المجلس السوري للتغيير

 
 شروط العضوية -( 8المادة )

 

يح  لريو مواطنية سييييوريية ولريو مواطن سييييوري ممن يلدلوي بمديا   المجلس التليدّم بطليب 

 ااتساب للحصول على عاويته وف  اليروط التالية:
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 بالنظام الداخلي للمجلس وبمدّواة السلوك ويلتلم بهما.أي يلدو  -1

أي يروي من ذوي السيرا الحميدا مسمناً بأهدا  الرورا في يحلي  الحرية والعدالة والمساواا  -2

 وسيا ا اللااوي ومسمناً بالهويّة الوطنية السورية.

 العمو الجماعي.أي يتمتّع بالرورية والنلاهة واإليجابية والجديّة واللدرا على  -3

أت يروي منتميياً لهيئية أو  يياٍي أو مسسييييسييييٍة أو ينظيٍم يتعيارض مديا حه أو أهدافه مع مديا     -4

 المجلس وأهدافه، أو أي يروي في سيياسيايه أو في سيلوك قيا ايه أو أعاياحه معا اا واضيحة

 للمجلس.

 ا لذلب.أي يتلدّم بطلب ااتساب  لى مرتب األمين العام للمجلس وف  األ ول المحد  -5

 أي يروي قد أيّم الرامنة عير من عمره عند يلديم طلب اتاتساب. -6

 

 

 آليات االنتساب واكتساب العضوية –( 9المادة )
 

 موع اموذج خال بطلب اتاامام  لى المجلس وف  األ ول المعتمدا.  -1

يلديمه،  يتم الدإ في الطلب من قدو األمااة العامة خالل مهلة خمسييية عيييير يوماً من ياري    -2

 ويعتدر عدم الر  خالل المدا المذ ورا بمرابة الرف  الامني للطلب.

التلدّم بطلب جديد بعد مايييّي   ولمن لم يتّم الر  على طلده  يحّ  لمن ُرف  طلب ااتسيييابه - -3

 . أو ااتهاع مدّا الر   وي وقوعه  ثالثة أشهر على الرف 

 

 

 حقوق األعضاء -( 10المادة )
 

 السوري للتغيير بالحقوق التالية:يتمتّع أعضاء المجلس 

 

بميا ت يتعيارض مع المديا    -1 ا  التعدير و بيداع الرأي والنليام مع ااترام الرأي ارخر 

 العامة للمجلس وأهدافه واظامه الداخلي ومدّواة السلوك.

ا  الترشّيم لتولي المسيسوليال  اخو هيا و المجلس والمييار ة في اتاتاابال وفلاً لللواعد  -2

 .واإلجراعال المنصول عليها في النظام الداخلي

 اقترال األايطة والععاليال والميار ة فيها. -3

قصيياها ثالثة أشييهر في السيينة الواادا، ألسييداب يلدلها  أطلب يجميد العاييوية مسقتاً لمدا  -4

 األمااة العامة.
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قرار  يح  للعايو المرفوض طلده، التلدم بطلب يجميد العايوية مجد اً بعد شيهر من اادرام -5

 الرف  األول  ذا يوافرل لدية أسداب جديدا.

 

 واجبات األعضاء  -( 11المادة )
 

 يتوّجب على جميع أعضاء المجلس السوري للتغيير:

 

 األاظمة النافذا.باتلتلام بالنظام الداخلي للمجلس وبمدواة السلوك و -1

 تلتلام بأهدا  المجلس وقيمه.ا -2

 اتلتلام بعدم اير ما يجري  اخو المجلس  ت بما ياوله  ياه األاظمة النافذا.  -3

 .ااور اتجتماعال والللاعال الدورية واتسترناحية في مواعيدها -4

يجنب الاطاب المتعصيب والتمييل اللومي والديني والطاحعي والمناطلي واتاتلال من أي  -5

 .مرّوي من مرواال النسيج السوري

لعايو اسيتاالل منصيده أو عايويته في المجلس من أجو الحصيول على منافع يُحظر على ا -6

شيياصييية مرو قدول هدة أو يدرق أو  عااة أو ملايا عينية أو الدية مداشييرا أو  ير مداشييرا 

  .من أي جهة  ااإ

 يسديد اتشترا ال اليهرية أو السنوية. -7

سييواعأ أ ااإ جهة من الجهال أو  عدم التوا ييو الرسييمي باسييم المجلس مع أي شييا   -8

 منظمال أم  وتً أم يجمعال قدو الحصول على يعوي  رسمي.  

 

  فقدان العضوية -( 12المادة )
 

 تنتهي العضوية في المجلس في الحاالت التالية:

 

وت ينتهي العايوية  ت من ياري  الموافلة على  مرتب األمين العامالتلدّم باسيتلالة خطية  لى  -1

 من قدو األمااة العامة.طلب اتستلالة 

 ذا ارم بيييرو مدرم على العاييو بعلوبة يتعل  بجرم شيياحن أو ماّ ٍ بالنلاهة في الدلد الذي  -2

 يليم فيه.

 رف  المهام المو لة للعاو  اخو المجلس  وي عذر ملدول.  -3

 .العامة بناًع على مطالعة خاّ ة من مرتب األمين العام ألمااةالعصو بلرار معلّو من ا -4

 .فلداي أاد شروط العاوية -5

 .فلداي األهلية  -6

 .الوفاا -7
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 الجزاءات -( 13المادة )
 

يُعرُض بلرار من األميااية العيامية، وبيالتيدّرج من ايي  يريييب شييييديهيا، وبنياًع على اقترال من 

 مرتب األمين العام، بح  األعااع الماالعين، الجلاعال التالية: 

 

( من ميدواية  11،  7،10،  6،  5،  4،  2عنيد مايالعية أي من الدنو  التي يحميو األرقيام  التندييه  -1

 السلوك.

في اال يرررل الماالعة التي اسييتوجدإ  و  ،( من مدواة السييلوك 1 دند  اإلاذار عند ماالعة ال -2

  .التنديه

( من مدواة السلوك أو يررار ما 9، 3عند ماالعة أي من الدنو   يجميد العاوية لمدا مسقتة  -3

  .المجلس طيلة مدّا التجميد ويحذ  الماالف من معرفال أعاله 2ور  في الدند 

ويدخو في   ،اإلسياعا اليياصيية المتعّمدا ألاد أعاياع المجلسالعصيو ويعرض في ااتل   -4

ويروي    ،باب اإلسيياعا المعتدرا ما يمرن أي يمّس الييير  أو العأرض أو الررامة الييياصييية

 ،لصيعم المجني عليه معاعيو  سيلاط العلوبة  وي آثار الععو لنااية التسيجيو في ذاييّة العايو

ويحّ    ،أعاله  3أو يررار مياور  في الدنيد  (  12عنيد مايالعية الدنيد رقم  ويعرض العصيييييو  

للعايو المعصيول طلب اتاايمام مجد اً بعد مايّي سينة على فصيله وف  شيروط اتاايمام  

 األساسية للمجلس.

الطر  ويعرض في ااتل اريراب العاييو في ايايه الييياصييية جراحم مالّة بالييير  أو  -5

بحرم قايياحي مدرم ويعرض  ذلب  جراحم  سيياعا األمااة أو جراحم اتاتيال و  ااته على ذلب 

عند اختال  أموال المجلس أو سيرقتها أو عند اتاتيال على المجلس للحصيول على أمواله 

وت يحّ  للعاييييو المطرو  طليب   (،4أو عنيد يررار ميا ور  في الدنيد    باير وجيه ا 

 اتاامام مجد اً  لى المجلس. 

 

من المجلس اتعتراض على العلوبة يح  للعايو في اال يجميد عايويته أو فصيله أو طر ه 

 المرتب نعذ قرار، ويُ خالل مهلة أربعٍ وعيرين ساعة من ياري  يدلياه اللرار أمام المرتب التحريمي

 اال  دوره.

التظلّم أمام الهيئية العيامة في أّول الذي اعترض أمام المرتيب التحريمي ويدلى من ا  العاييييو  

 .لهيئة العامة مدرمجلسة ااعلا  عا ي أو استرناحي، وقرار ا

 

 

 الفصل السادس: األمانة العامة للمجلس السوري للتغيير
 

 

 تكوين األمانة العامة -( 14المادة )
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يتروي األمااة العامة من خمسية عيير عايواً منتادين من بين أعاياع الهيئة العامة للمجلس  -1

 أارام النظام الداخلي.بااتاابال اّرا ومداشرا لييالوا مهامهم المو لة  ليهم بموجب 

يعتدر هستع األعايييياع المنتادين الجهية التنعييذيية للمجلس والماولين بمميارسيييية أعميال    -2

 التصر  واإل ارا وفلاً للوتية المستمدا من أارام النظام الداخلي.

يس ي أعاييييياع األميااية العيامية المنتادين في الجلسييييية األولى اليمين أميام رحيس المجلس   -3

 بالصياة اريية:

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

أقسممم باا العظيم أن أيدي مهامي ومسمماولياتي القانونية بتفانخ و خالن وأن ألتزم بت بي   

 .النظام الداخلي ومدّونة السلوك واللوائح التنظيمية بأمانة وصدق وهللا على ما أقول شهيد

 

 

م وف  أ ييول العليدا التي يعتنلها أو وف  المراسييم التي  -4 يمرن للعاييو أي يطلب يأ ية اللَسييَ

 يراها مناسدة شريطة أّت ياالف النظام العام. 

 

 عضوية األمانة العامة والتزامات األعضاء -( 15المادة )
 

 مدا العاوية في األمااة العامة  ورا ااتاابية  املة مديها عاماي  امالي. -1

لم أعايييياع األمااة العامة في مناقيييييايهم ومداوتيهم وفيما يتاذواه من قرارال بأارام  يلت -2

 النظام الداخلي ومدّواة السلوك واللواحم التنظيمية.

ا  -3 يرأ  الجلسييية األولى تجتماعال األمااة العامة للمجلس السيييوري للتايير أ در أعاييياحهأ

 المنتادين سنًا من الحاضرين.

المسقإ في   ارا الجلسيية األولى و جراع ااتاابال تختيار الرحيس ينحصيير مهمة الرحيس    -4

 وااحده واألمين العام أو يعيينهم بالتل ية.

 .يمار  أعااع األمااة العامة مهامهم بدوي أجر -5

يجوز لألميااية العيامّية أي يلرر ياصييييي  بيدتل أو يعوياييييال في ايال التعّر  ألّي من  -6

  ليهم في اال وجو  اعتماٍ   اٍ  في  ندوق المجلس.و لة مأعااع المجلس عن المهام ال

 

 

 اجتماعات األمانة العامة -( 16المادة )
 

  أوالً: االجتماعات الدورية

 

 يجتمع األمااة العامة  ورياً  ّو أسدوعين بدعوا من رحيس المجلس. -1
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ا تمال  يروي النصياُب مرتمالً بحايور النصيف زاحد وااد من عد  األعاياع وفي اال عدم   -2

 النصاب يحد  الرحيس موعداً آخر.

يعلد اتجتماق بمن اايير في اال يعذر ااعلا  اتجتماق ثالغ مرال متتالية بعا ييو زمني  -3

 ت يلو عن أربع وعيرين ساعة بين الدعوا واألخرى.

يتاذ اللرارال بأ لدية الحاضييرين وفي اال يسيياوي عد  األ ييوال يروي  ييول الرحيس  -4

 مرجحاً.

 

  ثانياً: االجتماعات االستثنائية

 

يجتمع األمااة العامة للمجلس بييرو اسيترناحي بدعوا من رحيسيها وبلرار منه أو باقترال ملدم   -1

من أاد أعاييياحها أو بطلب من خمسييية عيييير عايييواً من أعاييياع الهيئة العاّمة يلدّم  لى 

 .الرحيس بالطرق المعتمدا  لما  عإ الارورا لذلب 

 بحايور النصيف زاحد وااد من عد  األعاياع وفي اال عدم ا تمال  يروي النصياب مرتمالً  -2

 النصاب يحد  الرحيس موعدا آخر خالل أربع وعيرين ساعة ويعلد اتجتماق بمن اار.

  

 مهام األمانة العامة  -( 17المادة )

 

 أوالً: تمارس األمانة العاّمة المهام التالية:

 

أو يعيينهم    بأ ررية النصيف زاحد وااد  بين أعاياحهاااتااب الرحيس وااحده واألمين العام من  -1

 بالتواف  بين أعااحها.

   ارا شسوي المجلس. -2

  . قرار خطط عمو مرايدها واإلشرا  على ينعيذها -3

 الدإ بتنازق اتختصا ال بين مرايب األمااة العامة. -4

و عن براامج عملها ومنجلايها قدو أسيدوق وااد على األقو من   -5 اتجتماق ايير يلرير معصيّ

 الدوري للهيئة العامة.

من العصيو العاشير من  27منم عايوية اليير  وف  األارام المنصيول عليها في الما ا   -6

 النظام الداخلي.

 

 

 ثانياً: مكتب األمين العام ومهامه 
 

 يتألف مرتب األمين العام من األمين العام وعد  من أعااع الهيئة العامة للمجلس. -1

اع المرتب بمعرفته بعد التياور مع الرحيس ويوّزق المهام واألعمال ياتار األمين العام أعا -2

أعايياع المرتب ويييير  عليهم ويمرنه زيا ا عد  أعايياع المرتب أو  الا ييهم اسييب   بين

 ظرو  العمو بلرار معلو.
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يليدّم األمين العيام خطية مرتديه للعميو خالل شييييهر من ااتايابيه لألميااية العيامية لمنياقيييييتهيا   -3

 والمصا قة عليها.

برو ما يتعلّ  بيييسوي العاييوية في المجلس ويمسييب سييجالل  يات  مرتب األمين العام -4

 العاوية وذاييّة األعااع. 

اعظ أرشييف المجلس وجميع وثاحله ومسيتندايه وقرارال مرايب هيئته العامة وأمااته العامة  -5

 ومرايدها. 

 اعظ اساة عن السجالل والمستندال المالية الاا ة بالمجلس. -6

   ارا بنب الرعاعال السورية ويطويره واعظه. -7

 

 الفصل السابع: صالحيات الرئيس ونائبه
 

 (: صالحيات الرئيس 18المادة )
 

 يمرو الرحيس المجلس وهو المتحدغ باسمه ويرأ  األمااة العامة وهو آمر الصر .  -1

 يرأ  اجتماعال الهيئة العامة واألمااة العامة ويتابع أعمالهما.  -2

يح  للرحيس ااييور اجتماعال أي مرتب من مرايب األمااة العامة ويتولى في هذه الحالة   -3

 رحاسة اتجتماق ويح  له  بداع الرأي ويلديم اتقترااال  وي أي يروي له ا  التصويإ.

 .بالتنسي  مع األمين العام متابعة يطدي  وضماي ااترام النظام الداخلي ومدّواة السلوك  -4

 النهاحية لنير قرارال األمااة العامة ومتابعة ينعيذها.  عطاع الموافلة   -5

  عوا األمااة العامة والهيئة العامة لالجتماعال الدورية واتسترناحية. -6

 اإلشرا  على ينعيذ خّطة عمو األمااة العامة وبرامجها الماتلعة. -7

 بدع  مهامه. المجلسيعوي  ااحده أو من يراه من أعااع  -8

من  جراعال وقرارال في الحاتل المسيتعجلة والظرو  الطارحة بما ايااذ ما يراه مناسيداً   -9

ويح  لألميااية العيامية وقف ينعييذهيا أو يعيديلهيا أو  لاياحهيا  ذا اتج    ،يتواف  مع النظيام اليداخلي

ويدلى الرحيس مسييسوًت أمام مرتب الرقابة عما اياذه من   ،أضييرار بالمصييلحة العامة  اعنه

 قرارال لمعالجة يلب الحاتل.

يح  للرحيس وبالتيياور مع رحيس المرتب المالي يأجيو  فع اتشيترا ال المالية لمدا  -10

محد ا بناًع على طلب خال من  ييااب العالقة يلدّم وف  اليييروط المنصييول عنها في 

 الالححة المالية.

 

 (: صالحيات نائب الرئيس19المادة )
 

 ييييالاييال الرحيس في هيذه الحيال ينوب عن الرحيس اياحديه في ايال  ييابيه ويتمتّع بنعس   -1

 باسترناع التعوي  بمهامه أو بجلع منها.
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ياتّ  ااحب الرحيس في األاوال العا يّة بالتنسيييي  مع رؤسييياع المرايب اللااواية والرقابية  -2

والتحريميية و يرهيا من مرياييب الهيئية العيامية التي ت يتدع لألميااية العيامية، ويروي  ييييلية 

 لعامة.الو و بينهم وبين األمااة ا

يح  لناحب الرحيس اايور اجتماعال مرايب األمااة العامة ويرأ  اتجتماق الذي يحايره  -3

اعس اتجتمياق ويمرنيه  بيداع الرأي في المواضيييييع   ي لم يرن رحيس المجلس اياضييييراً 

 المطرواة  وي ا  التصويإ عليها. 

 لعرضها على األمااة العامة.يللّي التلارير التي يلدّمها رؤساع المرايب على اختالفها  -4

 يمريو األمااة العامة لدى مرايب الهيئة العامة عند طلب المرايب ذلب. -5

 

 االستقاالت من األمانة العامة –( 20المادة )
 

يلدّم الرحيس استلالته من الرحاسة لألمااة العامة بالطرق المعتمدا مع بلاحه عاواً في األمااة  -1

 العامة وفي المجلس.

 ااة العامة باتستلالة بجلسة عا يّة أو استرناحية.يدّإ األم -2

  .يحّو ااحب الرحيس محلّه في   ارا شسوي المجلس ريرما يدّإ األمااة العامة باستلالته -3

ينطد  اعس األارام السييابلة في اال يلدّم الرحيس باسييتلالته من الرحاسيية ومن األمااة العامة  -4

 ة العامة في الحالتين األخيريين وف  األ ول. أو من المجلس أيااً مع وجوب يرميم األماا

يلدم ااحب الرحيس واألمين العام ورؤسيييياع المرايب التابعة لألمااة العامة وأعايييياع األمااة  -5

 العامة استلالتهم للرحيس مداشرا.

  .يدعو الرحيس األمااة العامة لعلد جلسة عا ية أو استرناحية للدإ باتستلالة -6

لعامة أو أاد أعاياحها من  يالايال الهيئة العامة، ويتم ذلب بطلب اجب الرلة عن األمااة ا -7

أعايييياع الهيئة العامة على األقو، ويتاذ اللرار بجلسيييية عا ية أو اسييييترناحية    ثل يلدّم من 

 أعااع الهيئة العامة الحاضرين بعد ا تمال النصاب اللااواي. الثة أرباق أ والبأ لديّة ث

  من مهيامهم في األمااة العيامة مع بلياع عاييييويتهم فيها   قالة الرحيس أو ااحديه أو األمين العيام -8

 .بأ لدية ثلري عد  أ وال أعااحها من  الايال األمااة العامة

أي أاد من أعاياع األمااة العامة  ذا خال منصيب رحيس المجلس أو ااحده أو األمين العام أو  -9

ألي سيييدب  اي، يتم التعوي  من خالل  االل المرشيييم أو المرشيييحين الحا يييلين على 

األ ييوال األقرب في اتاتاابال السييابلة، و ذا لم يلدو أّي من الحا ييلين على األ ييوال 

 التالية الدخول في األمااة العامة يتّم اللجوع  لى ااتاابال جلحية للترميم. 

في اال يلدّم باتسييتلالة عد  من أعايياع األمااة العامة يليد على الرل   وي أي يصييو  -10

 لى النصيف زاحد وااد فتتم الدعوا  لى علد اجتماق اسيترناحي للهيئة العامة يُاصّي  إلجراع  

ااتايابيال جلحيية يلتصيييير على ااتاياب الديدتع اتى ولو  ياايإ األميااية العيامية قيد اجحيإ 

في هذه الحال أياييياً يعيين الددتع بالتل ية  ي لم يتجاوز عد  المرشيييحين   بالتل ية، ويمرن

 العد  المطلوب للترميم.

يروي الترميم العر ي أو الجماعي الذي ت يصييو عتدة النصييف زاحد وااد من أعايياع  -11

 األمااة العامة محد ا بالعترا المتدلية من وتية األمااة العامة التي جرى فيها الترميم.
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في اال بلغ عد  أعاييياع األمااة العامة المسيييتليلين النصيييف زاحد وااد  فعة واادا  -12

يُعتدر األمااة العامة  لّها بحرم المسيييتليلة ويتّم الدعوا لعلد اجتماق هيئة عاّمة اسيييترناحي من 

 قدو الرحيس وذلب إلجراع ااتاابال جديدا.

، ي اال اعتدارها بحرم المسيييتليلة، أو ففي اال اسيييتلالة جميع أعاييياع األمااة العامة -13

 يدلى مرلّعة بتسيير األمور لحين ااتااب أمااة عامة جديدا.

برتاب يرفعه الرحيس أو ااحده أو األمين العام يلدّم اسيييتلالة األمااة العامة للهيئة العامة  - 14

 .لرحيس المرتب التحريمي

 احها لالاتاابال الجديدا.ت يمنع استلالة األمااة العامة من يرّشم أي من أعا - 15

 

 الفصل الثامن: العملية االنتخابية 
 

 مبادئ عامة –( 21المادة )
 

اتاتاابال ا  وواجب وهو مسيييسولية جميع األعاييياع تختيار ممرليهم في األمااة العامة  -1

 وباقي مرايب ولجاي المجلس التي يُيرو بطري  اتاتااب.

 عملية اتاتاابية.المرجعية العليا للالمرتب التحريمي هو الجهة  -2

يعتم المرتب التحريمي باب التطّوق أمام أعاياع الهيئة العامة ممن ت ير دوي الترشيم ألي  -3

 لجنة ااتاابية يعمو على ييسير العملية اتاتاابية.لتيريو من منا ب المجلس 

 يسمم بالترّشم فلط  وي الترشيم.  -4

م عن   -5 ر دته في الترشييم أمام الهيئة العامة بيييرو واضييم  ير قابو يجب أي يعلن المترشييّ

 للتأويو.

 يمنع التو يو في مسألة الترّشم والتصويإ. -6

 خال  ذلب. خالأ  مدا الترشم ألية ااتاابال ثمايأ وأربعوي ساعة مالم ير  ا أ  -7

طلوب بعد مايّي المدا المحد ا أعاله  وي ا تمال العد  الميدلى مهلة الترشّيم ألية ااتاابال   -8

معتواة  لى أي يتحل  العيد  المطلوب ليييييايو الموقع أو المهمية بالحيد األ اى الريافي للتل يية 

 على األقو.

 

 شروط الترشح وآليات التصويت واالنتخاب  –( 22المادة )
 

 شروط الترشح لمناصب المجلس السوري للتغيير

 

بريع الذمة المالية يجاه المجلس اتى اليييييهر السيييياب  لموعد  جراع   المترشييييم  أي يروي -1

 اتاتاابال.

أت يروي قد يعّرض لعلوبة مدرمة من قدو المجلس خالل األشييهر السييتة السييابلة على موعد   -2

  جراع اتاتاابال.
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التلام العاييييو اليداحم بريافية اييييياطيال المجلس وعيدم يايديه المتررر عن اتجتمياعيال  وي   -3

 عذار مسدلة.أ

 سابلاً بحرم يمس الير  أو األمااة في بلد  قامته. أت يروي قد ارم -4

 

 آليات التصويت

 

 تجري االنتخابات وف  اآللية التالية:

 

على أت يليو بيأي ايال من   شييييهر من موعيد اتاتايابيال  خالل مهليةيتم فتم بياب الترشييييم   -1

األاوال عن أسيدوعين بلرار من المرتب التحريمي بعد و يوله  تاب األمااة العامة بموعد  

 اتستحلاق اتاتاابي.

 .سدوعين من موعد اتاتاابالأقدو  طلدال الترّشمالمرتب التحريمي في قااواية  يدإّ  -2

لمترشيييحين على الوسييياحو الرسيييمية للمجلس وبطريلة عا لة  يُعتم باب الدعاية اتاتاابية ل -3

 .ينظمها اللجنة اتاتاابية

 .ت يجوز استادام المال أو المناطلية أو الطاحعية أو الحلبية في الدعاية اتاتاابية -4

لجوع المترشم ألاد األساليب المو وفة  لمرتب التحريميت ٍ في اال ثدإ لم يعتدر الترشّ  -5

 .في العلرا السابلة

سييياعة من موعد اتاتااب ويلاى يرشيييم    ثماٍي وأربعينالصيييمإ اتاتاابي قدو  فترا ددأ  ي -6

 .العاو الذي ياالف الصمإ اتاتاابي

يتم فتم باب اتاتااب في السييياعة الرامنة  يييداااً من يوم اتاتاابال بتوقيإ  ميييي  ويتم   -7

 .  القه في الرامنة من  دال اليوم التالي

ً يعتدر الورقة  -8  .الديااع  وياً ااتاابياً  حيحا

رتب  يوالنتاحج   المرتب التحريمييعلن  اصيياع األ ييوال وبعد  اهاية العملية اتاتاابية  في  -9

 مجمو العملية وينيره  اخلياً تطالق أعااع المجلس.عن  اً يلرير

 

 طريقة التصويت 

 

 يجري التصويإ بيرو سري. -1

 للناخب اختيار من يياع من المرشحين.يتم التصويإ وف  قاحمة معتواة بحي  يح   -2

يعتميد األسييييمياع األولى المطيابلية للملياعيد التي يجري عليهيا اتاتاياب والوار ا في الورقية   -3

 اتاتاابية في اال زا ل عن العد  المطلوب.

 يجب ذ ر اسم المرّشم بيرو  امو  وي أللاب أو  عال أو لواا . -4

  

 اللجنة االنتخابية  -( 23المادة )
 

يترّوي اللجنة اتاتاابية من خمسييية أعاييياع من الهيئة العامة ممن ت ير دوي بالترشيييم،   -1
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 ويمرنها اتستعااة بادراع يلنيين من بين أعااع الهيئة العامة في  ّو ما يحتاجه من مساعدا.

 دو المرتب التحريمي.اتاتاابية واعتما ها من ق يتم فتم باب الترشم للجنة -2

  

 مهام اللجنة االنتخابية -( 24المادة )

 

ياييييع اللجنة اتاتاابية ارليال التلنية واللوجسييييتية الالزمة للعملية اتاتاابية قدو بدع العملية 

 .ويلوم بعلد اجتماق يعريعي لرافة اتعااع ليرل  و ما يتعل  بالعملية اتاتاابية قدو بدع العملية

 امو معا يو العمليّة اتاتاابية بدعاً من فتم باب الترشيم ويحديد ياري  بدع   للجنةيييمو مهام ا

العملية اتاتاابية و ييييوتً  لى يحديد المهو والمد  مروراً بعترال الحمالل اتاتاابية والصييييمإ 

بها من اتاتاابي وااتهاًع بإعالي النتاحج النهاحية سيواعأ بعد االاياع مهلة اتعتراضيال أو بعد النظر 

 قدو المرتب التحريمي.

 ييمو هذه المهام على سديو المرال ت الحصر:

 .يجهيل النماذج اتاتاابية -1

 .استالم طلدال الترشم -2

 .ينظيم برامج الدعاية اتاتاابية -3

 . اصاع األ وال -4

 . عالي النتاحج -5

 

 البّت بال عون على العملية االنتخابية  -( 25المادة )
 

اتاتاابية والمتعللة برف  طلدال الترشيم  لى رحيس   يلدّم الطعوي الاا ية بلرارال اللجنة -1

المرتب التحريمي خالل مهلة أربعٍ وعيييرين سيياعة من  عالي قاحمة المرشييحين الملدولين 

 ساعة.ويتّم الدإ بها خالل أربعٍ وعيرين 

 .ساعةثماٍي وأربعين ولمدا  هايُعتم باب اتعتراض على اتاحج اتاتاابال من ساعة  عالا -2

من ياري  اسييتالم رحيس  سيياعة  ثماٍي وأربعين المرتب التحريمي باتعتراضييال خالل  يدّإ   -3

 المرتب آخر اعتراض.

 يصدر قرار المرتب التحريمي مدرماً  ير قابو للطعن. -4

المحد ا للدإ باتعتراضيييال  اللااواية    ةاهاية المهلالنتاحج في   يميالمرتب التحريعلن رحيس   -5

 ويعلنها  اخلياً تطالق أعااع المجلس.

 

 أحكام انتخابية عامة

 

 ييول ااتاابي وااد فلط وت يجوز له يعديو أو  لااع  ييويه بعد  مجلسلرو عاييو في ال -1

 . رسالهيلديمه أو 

 .اتاابيةتتحالعال ا جراع الالترشم فر ي ويجوز  -2
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 يعلن عنه ويلدمه المترشم بذايه.شاصي  ا  الترشم -3

  التو يو به.اتاتااب شاصي وت يجوز  -4

فيما يتعل  ت يجوز لألمااة العامة التدخو في أي معصيييو من معا يييو العملية اتاتاابية  ت  -5

 .اللجنة اتاتاابية التي يحد ها ويطلدها بالنوااي التنظيمية

اليذي يرفع يلريره للمرتيب  المرتيب الرقيابي  لرقيابية مدياشييييرا من  يااييييع العمليية اتاتايابيية -6

 التحريمي خالل أربعٍ وعيرين ساعة من ااتهاع العملية اتاتاابية.

للمرتب التحريمي يح  ألي مرشيييم المطالدة بمراجعة ملعال العملية اتاتاابية بطلب يوجه   -7

 الذي يدّإ به بلرار مدرم.

 .لتوجيه اتاتاابالعااع يمنع ممارسة الااوط على األ -8

 أرشيف المجلس وت يجوز  يالفها.يتم اعظ  افة ملعال العملية اتاتاابية في  -9

 

 الفصل التاسع: مكاتب المجلس
 

 مكاتب المجلس -( 26المادة )

 
ومرتب يلييم األ اع ومرتب اللااواية والرقابية والتحريمية  و  السييييياسييييية باسييييترناع المرايب -1

يتّم يييييريو المرايب الداحمة والمسقتة من قدو األمااة العاّمة للمجلس اسيييب الحاجة المتابعة 

 وف  أارام النظام الداخلي. 

يرأ  المرياييب التيابعية لألميااية العيامية أايد أعايييياحهيا ويروي الميدير التنعييذي فيهيا من أهيو   -2

ويروي عد  أعايياع  عند وجو  الحاجة  ليه رتباتختصييال ويتم يعيينه من قدو رحيس الم

 أي مرتب فر يّاً.

في اال أ دم عد  أعااع أّي مرتب زوجياً ألي سدٍب  اي يدلى قااواي التيريو  لى أي يتّم   -3

 يرميمه ويتّاذ قرارايه بأ لديّة األ وال وعند التساوي يروي  ول الرحيس مرجحاً.

األ اع ومرتيب يلييم  مرتيب و ةوالتحريميي ةلرقيابييوا  ةالليااواييالسيييييياسيييييية وفيميا عيدا المرياييب  -4

يُحيدّ  طديعية عميو المريايب ومهيامهيا وعد  أعايييياحهيا وطريلية يرميمهيا عنيد الحياجة  المتيابعية

 بلرار التيريو أو بلرار تا  يتّاذ من قدو األمااة العامة.

التطّوق   في اال  اي المرتب مما يُيييييّرو بالتطّوق من قدو أعايييياع الهيئة العامة يُال  باب -5

أمّيا في ايال عيدم ا تمياليه فيدلى بياب التطّوق معتواياً اتى يتم    ،بمجّر  ا تميال العيد  المطلوب

مع ا  الرحيس أو من يعّوضيه بذلب التوا يو مع أعاياع الهيئة العامة لحرّهم على   ،ات تمال

بلغ  وفي اال لم يتّم ا تمال النصياب يح  لألعاياع المتطوعين مهما  ،شياو المهام المطلوبة

عيد هم اقترال أسييييمياع محيد ا إل ميال النصيييياب ويليديمهيا لرحيس المجلس إل ييييدار قرار  

 الترليف.
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يتّم يرميم العاييييويّة في هذه المريايب عن طري  الهيئية العيامة مدياشييييرا وت يروي لألمااة   -6

 العامة في هذه الحال  ت  ورها التنظيمي المعتا .

 اله واياطايه ويتم اعظها لدى أمااة سر المرتب. يلتلم  ّو مرتب بأرشعة جميع قرارايه وأعم -7

يجتمع المرايب بييرو  وري ويتم ينظيم محاضير اجتماعال مرتوبة يحعظ لدى أمااة سير  ّو  -8

 مرتب.

في اال عدم وجو  ا  في النظام الداخلي يعو  لألمااة العامة اختصييال ييييريو المرايب  -9

م ليييياو المهام فيها وينظيم عمله ا ويرميمها و و ما من شيييأاه يسييييير  أو فتم باب الترشيييّ

 شسواها.

يح  لألمااة العامة اسييتحداغ مرايب جديدا عند الحاجة،  ما يح  لها  اهاع عمو أي  -10

ومرتب يلييم    اللااواية والرقابية والتحريميّةالسييياسييية ومرتب بلرار معلّو باسييترناع المرايب 

 .األ اع ومرتب المتابعة

يمرن لألمااة العامة وبالتنسييي  مع رؤسيياع المرايب يعديو مهام أي مرتب من مرايب  -11

 األمااة العامة اسب ظرو  الحال.  

يتوجب على رؤسياع المرايب أياً  ااإ مرجعيتها يلديم اسياة من أرشييف مرايدهم  لى  -12

شيييييف لمن مرتب األمين العام عند ااتهاع الدورا اتاتاابية،  ما يتوجب عليهم يسييييليم األر

 يالعهم في مهامهم.

 

 المكتب السياسيأوالً: 

 

يتألف المرتب السييييياسييييي من ثالثة أعايييياع  احمين خالل  ورا ااتاابية واادا هم رحيس   -1

المجلس وااحده واألمين العام ومن أربعة مسقتين يسييييميهم رحيس المجلس بعد التييييياور مع 

 ااحده واألمين العام من بين أعااع المجلس. 

 س المجلس بالتياور مع ااحده واألمين العام زيا ا مالك المرتب السياسي.يمرن لرحي -2

يات  المرتب السيياسيي بايااذ المواقف السيياسيية و  يدار الديااال والتصيريحال الصيحعية  -3

و عالي مذ رال التعاوي والتعاهم وايعاقيال العمو المييييترك والتحالعال التي يلّرها األمااة 

 العامة باسم المجلس.

يات  األعايياع الداحموي في المرتب السييياسييي باقترال العلوبال الداخلية بح  أعايياع  -4

رين في أ اع مهيامهم، ويديّإ األميااية العيامية مجتمعية بيالملترل بيأ ررية   األميااية العيامّية الملصييييّ

 النصف زاحد وااد من أ وال جميع أعااحها.

ذ العلوبية بعين اتعتديار عنيد يليدير يُنعّيذ العلوبية  اخليياً بمعرفية مرتيب األمين العيام، ويُسخي -5

م لالاتايابال وفلياً ألاريام العلرا الرياايية من الميا ا   من الميا ا من النظيام   22شييييروط الترشييييّ

 الداخلي.
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 التخ يط االستراتيجي  ثانياً: مكتب

 

 لمجلس.رحيس االتاطيط اتستراييجي بلرار من  مرتبيُيّرو  -1

التاطيط اتسييتراييجي من عد  فر ي من أعايياع المجلس المتطوعين للعمو   مرتبيتألف  -2

 فيه والمتاصصين أو أ حاب الادرا في مجال التاطيط اتستراييجي.

خّطة عمله ويعرضيييها على األمااة العامة إلقرارها خالل شيييهر من ياري    المرتبيايييع  -3

 ييريله.

ياتار األعاياع من بينهم رحيساً  للمرتب   ذا لم يعيّن رحيس المجلس في قرار التييريو رحيسياً   -4

 التاطيط اتستراييجي وأميناً للسر في أول جلسة لهم. لمرتب

مهيام وضييييع الاطط اتسييييتراييجيية للمجلس، وبيياي أشييييريال التموضييييع   المرتيبيتولى  -5

 اتستراييجي والتوجه اتستراييجي للمجلس.

 

 مكتب التواصلثالثاً:  

 

 يرأ  مرتب التوا و أاد أعااع األمااة العامة للمجلس. -1

2-  ً ، ويجوز له ياتار رحيس المرتب أعاييياعه بالتنسيييي  مع رحيس المجلس ويروي العد  فر يا

 زيا ا عد  األعااع بما يتناسب مع ملتايال العمو.

المرتب مسيسول عن بناع شيدرة العالقال الداخلية واإلقليمية والدولية من أجو الو يول  لى  -3

 أ حاب اللرار في  افة المجاتل.

يات  المرتيب بيالتوا ييييو مع األفرا  والجمياعيال بهيد  التنسييييي  معهم في  يو ميا يتعل   -4

وايييرها ويوسيييع قاعديه اليييعدية بهد  بناع عالقال العمو ه دافبيييرل مدا   المجلس وأه

 الميترك.

بين المجلس و يره من الريياايال    والتحيالعيال اقترال ميذ رال التعياهم والتعياوي والتنسييييي   -5

 والهيئال والمنظمال والجماعال.

 

 ً  : مكتب اإلعالمرابعا

 

 يرأ  مرتب اإلعالم أاد أعااع األمااة العامة للمجلس.  -1

2-  ً ، ويجوز له ياتار رحيس المرتب أعاييياعه بالتنسيييي  مع رحيس المجلس ويروي العد  فر يا

 زيا ا عد  األعااع بما يتناسب مع ملتايال العمو. 

ياتّ  مرتيب اإلعالم بيإ ارا جميع معّرفيال المجلس من وسيييياحيو التوا ييييو اتجتمياعي   -3

 ا من وساحو  عالمية يلليدية. و يره

يلوم المرتب بإيصيال  يول المجلس بالتوا يو مع  افة وسياحو اإلعالم المسيموعة والمرحية  -4

 والملروعا والرقمية. 
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 يستعين المرتب بمن يراه مناسداً من أعااع الهيئة العامة من التلنيين في أ اع مهامه. -5

 للمجلس وبالتعليمال التي يتللاها من الرحيس.يلتلم المرتب في أعماله بالسياسة العامة  -6

 .وللهيئة العامة وف  الحاجة يلدم المرتب يلاريراً  ورية عن أعماله واياطايه لألمااة العامة -7

 

 ً  : مكتب الدراسات خامسا

 

 يرأ  مرتب الدراسال أاد أعااع األمااة العامة للمجلس. -1

ً  ياتار رحيس المرتب أعاييياعه بالتنسيييي  مع رحيس المجلس -2 ، ويجوز له ويروي العد  فر يا

 زيا ا عد  األعااع بما يتناسب مع ملتايال العمو.

مهمية المرتيب  جراع األبحياغ واليدراسييييال و تيابية التليارير السيييييياسيييييية وارراع واألفريار   -3

 واقترال آليال العمو في ماتلف المجاتل التي يهّم المجلس ويلديمها لألمااة العامة.

العييامية للمجلس ويليدّم   -4 بعيييدا المييدى على األميااية  يلترل المرتييب برامج العمييو والاطط 

 استيارايه لألمااة العاّمة بيرو مرتوب. 

 يلدم المرتب يلاريراً  ورية عن أعماله واياطايها لألمااة العامة. -5

  اخو المجلس بحي  يس ي الى دوريةاتشيرا  على ورم العمو ووضيع الدرامج الرلافية ال -6

 .رول العمو الجماعي والتيار ي ةلهم على الميار ة وينميعيزيا ا يرليف األعااع ويح

المييار ة والتعاوي مع المرايب األخرى في يحايير المحتوى السيياسيي والعلمي واإلعالمي  -7

واإلشييييرا  على الندوال والللاعال والمسيمرال واتجتماعال السييييياسييييية و يرها ذال 

 .العالقة باليأي السوري

العيامية وللهيئية العيامية  التليارير اليدوريية عن أعمياليه واييييياطيايهيا لألميااية  ليدّم المرتيبي -8

 وف  الحاجة.

 ً  : المكتب الماليسادسا

 

 يرأ  المرتب المالي أاد أعااع األمااة العامة. -1

2-  ً ، ويجوز له ياتار رحيس المرتب أعاييياعه بالتنسيييي  مع رحيس المجلس ويروي العد  فر يا

 األعااع بما يتناسب مع ملتايال العمو.زيا ا عد  

يايع المرتب المالي خالل مهلة أسيدوعين من أول اجتماق له الالححة المالية ويعرضيها على  -3

 األمااة العامة للمجلس للنظر بها و قرارها.

 يمار  المرتب أعماله وف  أارام النظام الداخلي والالححة المالية. -4
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ع الموازاة والحسيابال الاتامية ومصيا ر التمويو واعظ ياتّ  المرتب المالية بتلديم ميياري -5

السيجالل المالية وينظيم أوامر الصير  والسيحب واإليداق و يرها من األعمال التي ينّ  

  عليها الالححة المالية.

بأموال المجلس في عهديه ويروي مسيسوتً    رحيس المرتب ومن يعوضيهم من أعاياحهيحتعظ   -6

 زمة.المالية الالسجالل عن مسب ال

 في  و  ولة يتم يسجيله فيها.يتم فتم اساب مصرفي باسم المجلس  -7

يييييير  رحيس المرتب على الحسيييياب الدنري وييييييارك  افة المعلومال السييييرية و يعية   -8

ويطلعهم على  ومن يللم من أعاييياع المجلس اسيييتادامها مع رحيس المجلس واألمين العام

    و عملية يجري على الحساب الدنري.

 رحيس المجلس. يصدي األمااة العامة وبعد  موافلةت بعد  مدلغ  ت يصر  أي -9

وللهيئة العامة وف   يلدم المرتب يلاريراً  ورية عن أعماله واييييياطايه لألمااة العامة -10

 .الحاجة

 

 ً  : المكتب القانونيسابعا

 

منهم ثالثة يتيألّف المرتيب الليااواي من عد  فر ي من أعايييياع الهيئية العيامة على أي يروي    -1

 الوقيين على األقو ويروي رحيسه الوقياً.

يحّ  لرحيس المرتب زيا ا عد  أعاياحه أو اتسيتعااة بأي عايو من أعاياع الهيئة العامة   -2

اوايية وف  الحياجية وملتاييييييال  ليديية خدرا معينية في أايد األمور المنظورا أميام اللجنية الليا

 العمو.

يات  المرتب اللااواي في يللي الدال ال واليييراوى والتحلي  فيها ومحاولة الها بالطرق  -3

ويروي قراراييه اهياحيية قيابلية للطعن بهيا أميام المرتيب الو يية واياياذ اللرارال الايا يييية بهيا  

 التحريمي.

  عدا  الدراسال اللااواية الاا ة بالمجلس. -4

 اتستعسارال الوار ا  لى األمااة العامة للمجلس في  ّو ما يتعلّ  بالنظام الداخلي. الر  على -5

  عطاع الرأي اللااواي في  و ما يحيله  ليه رحيس المجلس. -6

 

 اً: المكتب الرقابي  ثامن

 

يتيألّف المرتيب الرقيابّي من عيد  فر ي ت يليو عن ثالثية من أعايييياع الهيئية العيامية أايدهم  -1

 و.الوقي على األق

 يحّ  لرحيس المرتب زيا ا عد  أعااحه وف  الحاجة وملتايال العمو. -2
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ينتاب المرتب من بين أعايياحه رحيسيياً وأميناً للسيير في أّول اجتماق له وياييع خّطة عمله  -3

 خالل أسدوعين من ذلب.

 يلتلم المرتب بأارام النظام الداخلي ومدّواة السلوك. -4

 واإل ارية على أعمال األمااة العامة ومرايدها.ياتّ  المرتب بالرقابة المالية  -5

يليدّم المرتيب يلياريره للهيئية العيامّية في اجتمياعيايهيا اليدوريية واتسييييترنياحيية مرفلية بياأل لّية  -6

 والردوييّال مع اقترال اإلجراعال الممرن ايااذها.

الرقابي لمرتب لمع مراعاا أارام العلرا الاامسية من الما ا السيابعة من العصيو الرابع، يح   -7

  عوا الهيئة العاّمة لالاعلا  في جلسة استرناحية  ذا رأل وجو  يجاوزال خطيرا أثناع عملها.

يح  للمرتيب الرقيابي طليب السييييجالل واليدفياير والمسييييتنيدال لالطالق عليهيا في أميا ن   -8

ب على رحياسييييية المجلس ومرتيب األمين العيام ورحيس المرتيب الميالي  وجو هيا، ويتوجيّ

 ا.اتستجابة لطلده

يلوم المرتب بصيييا ة اظام  اخلي خال به ويعرضييه على الهيئة العامة عن طري  رحيس   -9

 المجلس إلقراره.  

 

 اً: المكتب التحكيميتاسع

 

ثلرهم على   يتألّف المرتب التحريمي من عد  فر ي من أعاييياع الهيئة العامة على أي يروي  -1

 .وهو المرجع اتستئنافي في المجلس األقو الوقيين

 يحّ  لرحيس المرتب زيا ا عد  أعااحه وف  الحاجة وملتايال العمو.  -2

التحليليال التي يجريهيا اللرارال الصييييا را بنياًع على يات  المرتيب التحريمي بيالنظر في   -3

 .المرتب اللااواي باليراوى الملدّمة من وااد أو أ رر من أعااع الهيئة العامة

يات  المرتب بالدإ باللرارال الصيييا را في الاالفال التي قد ينييييأ بين أعاييياع الهيئة  -4

مااة العامة، أو بين وااد أو أ رر العامة، أو بين وااد أو أ رر من أعايياع الهيئة العامة واأل

من أعايييياع الهيئة العامة وأي مرتب، أو بين مرايب المجلس، أو  اخو الهيئال والمرايب، 

مما لم يسييييتطع األمااة العامة الو ييييول فيه  لى او، ويروي ذلب بعد أي يسييييتنعد المرتب 

 اللااواي يحليلايه بالواقعة المطرواة. 

ن على أي يصيييير  أو قرار أو شييييروى لم يحيد  النظيام يات  المرتيب بالنظر في أي طع -5

 الداخلي مرجعاً للنظر به.

يلوم المرتب التحريمي بمهامه بو ييعها جهة قايياحية  اخلية عليا في المجلس، ويسييتند في   -6

عمليه  لى النظيام اليداخلي وميدّواية السييييلوك، وفي ايال عيدم وجو  ا  يتّم اللجوع  لى 

دا   اللااوي الطديعي وقواعد العدالة مع اتستعااة بأ وال  المصا ر الترميلية مرو العر  وم

 الليا  واتجتها .
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يُصدر المرتب قرارايه باتيعاق وعند يعذّره يلجأ للتصويإ ويروي اللرار اافذاً اال اصوله  -7

في اال يسييياوي األ يييوال يعتدر على النصيييف زاحد وااد من مجموق أعاييياع المرتب و

 ً  . ول الرحيس مرجحا

رال المرتيب مدرمية  ير قيابلية للطعن، ولرن يجوز ليه الرجوق عن قراره بموجيب  يروي قرا -8

من األمااة العامة وف  األ ييول المتّدعة إلعا ا   طلبٍ يرفعه المرتب اللااواي بناًع على     تاب

المحا مة في اللايييايا المداية في اللااوي السيييوري في اال يوفّر أاد شيييروطها و ذا رأل 

 موجداً لذلب.

عن أميام المرتيب التحريمي ثمياٍي وأربعين سيييياعية من يياري  من يياري  يدليغ قرار مهلية الط -9

المرتب اللااواي أل يييحاب العالقة، أو من ياري   يييدور التصييير  أو اللرار موضيييوق 

 .ما لم ير  ا أ خالأ خال  ذلب   الطعن

 مهلة الطعن هي مهلة سلوط ت يسري عليها معاعيو وقف التلا م واالطاعه. -10

لطعوي على التصيييرفال واللرارال والييييراوى و ذلب اتعتراضيييال  لى  يتّم رفع ا -11

رحيس المرتب التحريمي مداشييرا مع  شييعار باإلرسييال لرحيس المرتب اللااواي وألمين عام  

 المجلس.

يلتلم المرتب اللااواي وخالل ثماٍي وأربعين سياعة من و يول اإلشيعار  ليه، بإرسيال  -12

 و النلاق أو في اال  اي قراراه محّو اتعتراض.المستندال في اال  ااإ محو اليروى أ

يدّإ المرتب التحريمي بالطعن على الييييروى أو اللرار أو التصيييّر  أو اتعتراض   -13

 بلرار مدرم خالل مهلة خمسة أيام يددأ من ياري  الو ول  لى رحيس المرتب.

د يعتدر قرارال المرتيب التحريمي سييييواب  قيااوايية معتميدا ويجيب الرجوق  ليهيا عني -14

 فلداي الن  ما لم يتم يعديلها من قدله.

 

  تقييم األداءالمتابعة ومكتب : عاشراً 

 

من عد  فر ي من أعايييياع الهيئة العامة المتطوعين    يلييم األ اعالمتابعة ويتألّف مرتب   -1

 لمجلس.رحيس ايُيّرو بلرار من و للعمو ت يلو عن ثالثة

ويلييم األ اع في قرار التيييييرييو جلًعا من يح  لرحيس المجلس اعتديار مرتيب المتيابعية   -2

فري  التاطيط اتسيييتراييجي، ويصيييدم و يييعه عندها  المرتب العرعي لتلييم األ اع(  

وينتلو  ييالايال رحيسييه لرحيس مرتب التاطيط اتسييتراييجي الذي يمرنه وقتها يعيين  

 مدير للمرتب العرعي يعمو يحإ  شرافه.

 وف  الحاجة وملتايال العمو. يح  لرحيس المرتب زيا ا عد  أعااحه -3

ينتايب المرتيب من بين   ذا لم يعيّن رحيس المجلس في قرار التيييييرييو رحيسيييياً للمرتيب   -4

أعايياحه رحيسيياً وأميناً للسيير في أّول اجتماق له وياييع خّطة عمله خالل أسييدوعين من 
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  ذلب.

 يلتلم المرتب بأارام النظام الداخلي ومدّواة السلوك. -5

 يو ميا يصييييدر من قرارال ويراقيب ينعييذهيا ويصييييدر يلياريراً متيابعية  بيات  المرتيب   -1

  ورية للجهة الماتصة اول ذلب ضماااً لتنعيذ  و ما يصدر عنها.

متابعة واعظ اتقترااال والطلدال الصييا را عن أعايياع المجلس ويدويدها و رسييالها  -2

للمرتب  يااب اتختصيال ومتابعة ما يتم باصيو يها و  يدار يلارير  ورية بذلب 

 .يات  بتلييم أ اع المجلس مرايَب ولجاٍي وأفرا اً ،  ما هة المعنيةللج

يعتمد المرتب مسشييييراٍل يليس بها األ اع ويتّم وضييييعها بالتنسييييي  مع فري  التاطيط  -6

ويجري  ياييااها ألعايياع المجلس بيييرو  وري   ي لم يرن جلًعا منه  اتسييتراييجي

 وخا ة عند اير يلارير المرتب.

  ربع سنوية لألمااة العامة وسنوية للهيئة العامة.يلدم المرتب يلاريراً  -7

 

 مكتب المرأة  :أحد عشر

 
أعااع الهيئة السيدال واراسال  من عد  فر ي ت يلو عن ثالثة من   رأايتألّف مرتب الم -1

 لمجلس.رحيس ايُيّرو بلرار من و للعمو الالعامة المتطوع

 المرتب زيا ا عد  أعااحه وف  الحاجة وملتايال العمو. ةيحّ  لرحيس -2

ينتايب المرتيب من بين   ذا لم يعيّن رحيس المجلس في قرار التيييييرييو رحيسييييةً للمرتيب  -3

للسير في أّول اجتماق له ويايع خّطة عمله خالل أسيدوعين من   ةوأمين ةأعاياحه رحيسي

 ذلب.

 يلتلم المرتب بأارام النظام الداخلي ومدّواة السلوك. -4

يهتم المرتب بييسوي المرأا السيورية ويسياهم في يوسيعة مجاتل مييار تها في الييأي  -5

 العام وعلى جميع األ عدا.

يعميو المرتيب على يمرين المرأا السييييوريية من خالل طرل برامج واقعيية قيابلية للتطدي   -6

 ومعيدا على الصعيدين النظري والعملي.

 نساحية السورية.يعمو المرتب على استلطاب الرعاعال والادرال ال -7

 

 

 اثنا عشر: مكتب الشباب
 

من عيد  فر ي ت يليو عن ثالثية من أعاييييياع الهيئية العيامية   يييييديابيتيألّف مرتيب ال -1

 لمجلس.رحيس ايُيّرو بلرار من و  للعمو ينالمتطوع

 يحّ  لرحيس المرتب زيا ا عد  أعااحه وف  الحاجة وملتايال العمو. -2

ينتايب المرتيب من بين   ذا لم يعيّن رحيس المجلس في قرار التيييييرييو رحيسيييياً للمرتيب   -3

ً أعايياحه رحيسيي ً وأمين  ا للسيير في أّول اجتماق له وياييع خّطة عمله خالل أسييدوعين من   ا
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 ذلب.

 يلتلم المرتب بأارام النظام الداخلي ومدّواة السلوك. -4

جاتل مييار تهم في الييأي يهتم المرتب بييسوي الييداب السيوري ويسياهم في يوسيعة م -5

 العام وعلى جميع األ عدا.

يعمو المرتب على يمرين اليييداب السييوري من خالل طرل برامج واقعية قابلة للتطدي   -6

 ومعيدا على الصعيدين النظري والعملي.

 يعمو المرتب على استلطاب الرعاعال والادرال اليدابية السورية. -7

 

 

 الختاميةالفصل العاشر: األحكام 
 

 

 عضوية الشرف –( 27المادة )

 

 تُمنح عضوية الشرف بقرار من األمانة العامة لألشخاص التاليين: -1
 من قّدم خدمات جليلة للمجلس السوري للتغيير. -أ

من تُقّدر األمانة العامة أّن وجوده في المجلس بصفة عضو شرف هو قيمة   -ب
ة أو أدبياة أو مضاااااافاة للمجلس لماا يتمتا باش هاما الشاااااخص من م ااناة علميا 

 اجتماعية أو سياسية.
عاييوية الييير   ييعة فارية في المجلس وت يتريب عليها التلامال مالية وت  -2

يتوجب على أعايياع الييير   فع اتشييترا ال في المجلس  ما ت يح  لهم يللّد 

 المنا ب والمهام اإل ارية.

وافلوا على يمرن أي يروي أعاياع اليير  ضيمن المرتب السيياسيي للمجلس  ذا  -3

 يسميتهم من قدو رحيس المجلس بعد مياورا ااحده واألمين العام.

 ت يااُ  أعااع الير   لى  ر  المجلس عدر وساحو التوا و اتجتماعي. -4

يمرن  عوا أعاياع اليير  للحايور والمييار ة في ايياطال المجلس الماتلعة  -5

 بلرار يتاذه رحيس المجلس.

 

 أحكام ختامية -( 28المادة )
 

تدر المليدمية والتعياريف واألاريام الاتياميية وميدّواية السييييلوك جلعاً أسيييياسيييييياً من النظيام يع -1

 .الداخلي

mailto:GS@scchange.org


 للتغييرالمجلس السوري 

The Syrian Council for Change 
 

 

 

 

  @GS@scchange.org            .orgscchangeInfo  للتواصل

شيعار المجلس السيوري للتايير هو رسيم وجهين متلابلين أادهما يرمل للح  وارخر للداطو  -2

يعصيو بينهما رسيم السييف الدمييلي الذي يرمل لعروبة سيورية وفيه مرلراي متعا سياي أولهما 

على بلوي أخاير ويرمل لحتمية ااتصيار  را ا التايير وثاايهما بلوي أامر ويرمل رأسيه لأل

 لحتمية هليمة اتستددا  الالعية امنمال شرقية يرمل لعراقة األرابسب الدميلي.

النظام الداخلي هو اظام أسياسيي بمرابة  سيتور ااظم لعمو األعاياع وت يجوز اتجتها  في  -3

و ييريم فيه،  ما ت يجوز   ييدار لواحم ينظيمية يتعارض مع ما اال وجو  اّ  واضييم  

 .ور  فيه

في اال خالف ا  من اصيول هذا النظام قااوااً أو قراراً   ارياً أو ارماً قاياحياً اافذاً في  -4

بلد ملّر المجلس أو في بلد  قامة أاد أعاياحه، يعتدر الن  الماالف في النظام الداخلي  ير 

  .افٍذ بالنسدة للمجلس  ما للعاوواجب التطدي  و ير ا

الهيئة العامة اقترال مسييييو ا يعديالل ضييييرورية على النظام   مرايبيح  لألمااة العامة و -5

اليداخلي ويليديمهيا للهيئية العيامية للنظر فيهيا، ويروي التعيديالل على النظيام اليداخلي ايافيذا في 

النصيياب اللااواي  اال اصييولها على ثلري عد  أ ييوال األعايياع الحاضييرين بعد ا تمال  

 للهيئة العامة ومرور  ورا ااتاابية  املة.

 .يتمتّع المجلس السوري للتايير بالياصية اتعتدارية المستللة -6

الرحيس هو ممرو المجلس أمام جميع الجهال بما فيها اللاييياع وهو آمر للصييير  والناط   -7

 الرسمي الوايد باسمه.

عايياع المجلس يلدّم له الميييورا في يح  للرحيس اختيار شيياصيييال اسييتيييارية من بين أ -8

 اللاايا والمساحو التي يعرضها عليها. 

يُسيييتادم في جميع يعامالل المجلس الييييعار ومعلومال التوا يييو والنماذج والمطدوعال   -9

   .المعتمدا من قدو المجلس أثناع المراسالل والمااطدال

ا ييه في جميع األعايياع متسيياووي بالحلوق والواجدال، ويعمُو  وأ ضييمن اختصيي -10

  . طار النظام الداخلي ومدواة السلوك والتعليمال التنعيذية الملررا والمعتمدا

 يلتلم جميع األعااع بالمحافظة على سرية المعلومال الاا ة بالمجلس. -11

يلتلم جميع األعاييياع بااترام ويطدي  النظام الداخلي ومدواة السيييلوك واللرارال  -12

 ئة العامة.الصا را عن األمااة العامة ومرايب الهي

ت يجوز التو يو بالحاييور والتصييويإ في اجتماعال الهيئة العامة واألمااة العامة  -13

  .ومرايب المجلس الماتلعة

يجوز التدليغ والمااطدة ويلديم الطلدال خطياً وبوساحو التوا و اتجتماعي المعتمدا  -14

 من قدو المجلس. 

 امة.يعتمد وساحو التوا و اتجتماعي بلرار من األمااة الع -15

 .يجوز علد اجتماعال الهيئة العامة واألمااة العامة عدر وساحو التوا و اتجتماعي -16

  .يعتدر معرفال المجلس الرسمية مرجعاً  حيحاً للتدليغ -17

يح  للمجلس ملاضييياا أي عايييو من أعاييياحه أمام محا م بلد  قامته في اال قيام   -18

 .لس أو ألاد األعااعالعاو بأية ماالعة سددإ ضرراً ت يمرن التااضي عنه للمج
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يتم يليدير طديعية الاييييرر واجميه واقترال الملياضيييياا من عدمه من خالل المرتيب    -19

اللااواي بناًع على طلب خال من األمااة العامة ورأي المرتب اسيتيياري  ير مللم لألمااة 

   .العامة

يحّ  للمجلس يملّيب واييازا األموال المنلولية و ير المنلولية ويح  ليه  برام العلو  ميا  -20

 .منعر ا عدا الهدة بإرا ا

 يمويو المجلس ذايي ويمرن قدول التدّرعال  ير الميروطة. -21

يحدّ  اشيييتراك العايييويّة الييييهري بمدلغ عييييرا يورو للمليمين  اخو  ول أوروبا  -22

وعييرا  وتر أمريري للمليمين خارج منطلة اليورو ويمرن يسيديده ملدماً بييرو سينوي أو 

 فصلي بحسب ر دة العاو. 

ابال المجلس المصيييرفية التي يلررها اللجنة المالية يسيييد  اتشيييترا ال عدر اسييي -23

 ويعتمدها األمااة العامة.

 

عند اّو المجلس يتّم يصيعية أمال ه ويسول أمواله  لى أية جمعية خيرية يهتم بييسوي   -24

  .ضحايا الرورا السورية

 العامة.يعتدر هذا النظام الداخلي اافذاً بعد أي يّم التصويإ عليه و قراره من الهيئة  -25
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