
هيئة التنسيق الوطنية 
في سورية   لقوى التغيير الوطني الديمقراطي

     مكتب الدراسات والتوثيق

النظام الداخلي
)31\3\2012(

اول" :مبادئ عامة :
 النظ!!!ام ال!!!داخلي للهيئة ه!!!و النظ!!!ام الساس!!!ي الن!!!اظم للعلق!!!ات الداخلي!!!ة بي!!!ن ق!!!وى الهيئة وأطره!!!ا وشخص!!!ياتها-1

ولعلقاتها مع الخرين .

 هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي ه!!ي اط!!ار سياس!!ي يض!!م التحالف!!ات الوطني!!ة والح!!زاب السياس!!ية-2
 والطر الثقافية والفنية , والقتصادية والمهني!!ة ونش!!طاء الح!!راك الش!!عبي والشخص!!يات المس!!تقلة المؤسس!!ة للهيئة

والمنضمة إليها .

 تهدف هيئة التنسيق الى اسقاط النظام الستبدادي القائم بك!!ل أرك!!انه ومرتكزات!!ه ب!!الطرق والوس!!ائل الس!!لمية , م!!ن-3
 اج!!ل إقام!!ة نظ!!ام ديمقراط!!ي جمه!!وري برلم!!اني تع!!ددي ت!!داولي يؤس!!س لبن!!اء دول!!ة مدني!!ة يتس!!اوى فيه!!ا جمي!!ع
, حكام!!!ا] ومحك!!!ومين أم!!!ام الق!!!انون , بغ!!!ض النظ!!!ر ع!!!ن انتم!!!اءاتهم الثني!!!ة والطائفي!!!ة  الم!!!واطنين رج!!!ال] ونس!!!اء]

والمذهبية .

ثانيا" : العضوية في الهيئة :
تقسم العضوية في الهيئة الى قسمين :

 عض!!وية الح!!زاب والتح!!ادات والهيئات المهني!!ة والفني!!ة والقتص!!ادية وتش!!كيلت الح!!راك الش!!عبي وغيره!!ا ,-1
ويشترط لقبول عضويتها موافقتها على خط الهيئة السياسي ووثائقها ونظامها الداخلي .

عضوية الفراد ,ويشترط لقبول عضويتهم.-2

أن يكون العضو سوريا أو من في حكمه وقد أتم الثامنة عشر من عمره .•

معروف بالنزاهة والمانة وحسن الخلق .•

أن يوافق على خط الهيئة السياسي ووثائقها ونظامها الداخلي .•

غير منضم الى هيئة آخرى تتعارض أهدافها مع اهداف الهيئة .•

يعمل لتحقيق أهداف الهيئة وسياستها وبرامجها .•

 يقدم طلبا خطيا] أو الكترونيا] الى أحدى المستويات القيادية في الهيئة يبين فيه رغبته ف!!ي النض!!مام ال!!ى الهيئة•
ويقبل الطلب بقرار من الهيئة المختصة .



ثالثا" : البناء الهيكلي للهيئة :
تتكون الهيئة من المستويات التنظيمية التية :

تنسيقيات الهيئة ب- فرع الهيئة  ج- المجلس الوطني ح- المجلس المركزي خ- المكتب التنفيذي د- المنسق العام-1

  تنسيقيات الهيئة :         -  1

 تتشكل في كل مدينة أو بلدة أو مجموعة قرى تنسيقيه أو أكثر للهيئة تدير شؤونها لجنة مكون!!ة م!!ن ثلث ال!!ى)1
خمسة أشخاص تنتخبهم الهيئة العامة للتنسيقية التي تتكون بدورها من جميع أعضاء التنسيقية .

تقوم التنسيقية بتنفيذ سياسات الهيئة ومهامها في نطاق عملها , وبنقل مطالب الشعب الى الهيئة .)2

  فرع الهيئة :         -  1

يشكل في كل محافظة فرع للهيئة ,يضم جميع التنسيقيات التابعة له بقرار من المكتب التنفيذي .)1

 % تسميهم أحزابه!!م40تدير الفرع قيادة تتكون من ممثلي الحزاب السياسية المتواجدين في المحافظة بنسبة )2
% من المستقلين والحراك الشعبي وينتخبون من قبلهم في هيئة الفرع.60و

يمارس الفرع جميع نشاطات الهيئة في نطاق تواجده .)3

  الفروع الخارجية :         -  2

 5_3يتشكل في كل دولة عربية أو أجنبية أو مجموع!!ة دول متج!!اورة تنس!!يقية للهيئة ت!!دير ش!!ؤونها لجن!!ة م!!ن )1
أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة للتنسيقية وذلك بقرار من المكتب التنفيذي.

 يتشكل على المستوى الوطن العربي ,وفي كل من أوربة , والقارة المريكية الخ.. ف!!رع أو أك!!ثر يض!!م جمي!!ع)2
التنسيقيات التابعة له.

 % تس!!ميهم أحزابه!!م40تدير الفرع قيادة تتكون من ممثلين للحزاب السياسية المتواج!!دة بنس!!بة ل تزي!!د ع!!ن )3
والباقي ينتخبون من هيئة الفرع.

يمارس الفرع جميع نشاطات الهيئة في نطاق تواجده.)4

  المجلس الوطني :         -  2

 المجل!!س يتش!!كل م!!ن أعض!!اء قي!!ادات الف!!روع ف!!ي المحافظ!!ات المنتخ!!بين وم!!ن ممثل!!ي الح!!زاب السياس!!ية)1
 والتحادات والهيئات المؤسسة والمنض!!مة ال!!ى الهيئة , وم!!ن ممثل!!ي الح!!راك الش!!عبي ف!!ي المحافظ!!ات بحي!!ث

% للخرين.60% تسميهم أحزابهم و40تكون نسبة ممثلي الحزاب 

يعد المجلس الوطني أعلى مستوى قيادي في هيئة التنسيق والمسؤول عن :)2

- وضع السياسة العامة للهيئة .

- انتخاب المجلس المركزي .

- المصادقة على النظام الداخلي .

- المصادقة على التقارير التي يقدمها المكتب التنفيذي .



 يعقد المجلس الوطني اجتماعا] دوريا] ك!!ل س!!تة أش!!هر ويج!!وز دع!!وته ال!!ى عق!!د اجتماع!!ات ط!!ارئة م!!ن قب!!ل أكثري!!ة
المكتب التنفيذي المطلقة أو ثلث أعضاء المجلس المركزي , في حال اقتضت الضرورة لذلك وبصورة خاصة :

النظر في تغيير سياسة الهيئة أو نظامها الداخلي -

الموافقة على التفاقيات التي تعقدها الهيئة مع الغير .-

سحب الثقة من المجلس المركزي بأغلبية الثلثين في المجلس الوطني.-

النظر في حل الهيئة أو اندماجها في غيرها بأغلبية الثلثين في المجلس الوطني.-

ينتخب المجلس رئيسه ونائبه ومقرريه في بداية الجتماع.
   المجلس المركزي :         -  3

 % للح!!زاب –تس!!ميهم أحزابه!!م- و50ينتخ!!ب المجل!!س المرك!!زي م!!ن قب!!ل المجل!!س ال!!وطني , او ب!!التوافق نس!!بة -1
% من المستقلين والحراك ينتخبون من أعضاء المجلس الوطني المستقلين وأعضاء الحراك.50

 يمارس المجلس المركزي صلحيات المجلس الوطني في الف!!ترة بي!!ن م!!ؤتمرين للمجل!!س ال!!وطني ويق!!وم بص!!ورة-2
خاصة بــ :

تقويم أداء المكتب التنفيذي والرقابة عليه .•

مناقشة التقارير التي يقدمها المكتب التنفيذي والمصادقة عليها .•

 قبول استقالة أعضاء المكتب التنفيذي أو سحب الثقة منهم بالكثرية المطلقة ويلزم الحزب الذي سحبت الثق!!!ة•
من ممثله أن يعين بديل عنه.

 % من أعض!!اء50% من المستقلين والحراك و50ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه مكتبا] تنفيذيا] بنسبة -1
الحزاب تسميهم أحزابهم .

المجلس المركزي مسؤول أمام المجلس الوطني.-2

 يعقد المجلس المركزي اجتماعه دوريا] كل ثلثة أشهر ,ويجوز دعوته الى اجتماع استثنائي م!!ن ثل!!ث أعض!!ائه أو-3
من أكثرية المكتب التنفيذي المطلقة،على أن ينتخب رئيسه ونائبه ومقررين في بداية الجتماع.

  _ المكتب التنفيذي:         -  3

 المكتب التنفي!!ذي أعل!!ى س!!لطة تنفيذي!!ة ف!!ي الهيئة , ول!!ذلك فه!!و يم!!ارس ص!!لحيات واس!!عة لتنفي!!ذ سياس!!ة الهيئة , وبرامجه!!ا
وقراراتها ,وبصورة خاصة يعمل على:

متابعة العمل اليومي لنشاط أعضائه ومكاتبه •

تأمين جميع مستلزمات قيامه بعمله على أكمل وجه .•

تشكيل المكاتب التي يراها ضرورية ,ويحدد صلحيات ,ونطاق عملها وبصورة خاصة يشكل :•

 ) مكت!!ب4) مكت!!ب الح!!راك والش!!باب والغاث!!ة 3) مكتب العلقات الخارجي!!ة 2مكتب الشؤون التنظيمية )1
 )مكتب العلقات الداخلية.7) مكتب الدراسات والتوثيق 6) مكتب المالية 5العلم 

يمثل الهيئة أمام الجهات الوطنية والعربية والقليمية والدولية من خلل وفوده إليها.•



يعد الخطط والبرامج التنفيذية للهيئة ويشرف على تنفيذها بعد مصادقة المجلس المركزي عليها •

يصادق على التفاقيات والبيانات المشتركة وغيرها التي يعقدها موفدوه او مكاتبه مع الغير .•

يعد التقارير عن عمله الى المجلس المركزي والى المجلس الوطني .•

 يعد الق!!وائم المالي!!ة للهيئة  بالتع!!اون م!!ع المكت!!ب الم!!الي ويش!!رف عل!!ى تنفي!!ذها بع!!د المص!!ادقة عليه!!ا م!!ن قب!!ل•
المجلس المركزي .

 ينتخب من بين أعضائه المنسق العام ونوابه وأمين السر ورؤس!!اء المك!!اتب المختص!!ة ,ويح!!دد المه!!ام المن!!اط•
بكل منهم.

 يجوز للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنة تسمى لجنة المستشارين, تتك!!ون م!!ن شخص!!يات العام!!ة س!!واء م!!ن بي!!ن•
 أعضاء الهيئة أو من خارجها ويحدد عدد أعضائها وذلك لتقديم المشورة والنصح للمكت!!ب التنفي!!ذي , ويج!!وز
 دعوتها الى اجتماعات المكت!!ب التنفي!!ذي خصوص!!ا] عن!!د مناقش!!ة قض!!ايا ذات أهمي!!ة خاص!!ة أو تتعل!!ق بمس!!ائل
 استراتيجية ,ويجوز دعوة أعضاء هذه اللجنة كض!!يوف ش!!رف ال!!ى اجتماع!!ات المجل!!س المرك!!زي والمجل!!س

الوطني , ويمكنهم المشاركة في النقاشات بدون أن يكون لهم الحق بالترشح او التصويت .

  _ المنسق العام :         -  4

يعد المنسق العام الناطق الرسمي باسم الهيئة ويمثلها أمام الغير ويسهر على حسن سير العمل فيها.-

يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي.-

يدعو المكتب التنفيذي لجتماعات طارئة .-

يقترح دعوة المجلس المركزي والمجلس الوطني إلى دورات عادية أو استثنائية.-

في حال غيابه يتولى نائبه الول صلحياته .-

يجوز له أن يفوض بعض صلحياته مؤقتا] لبعض أعضاء المكتب التنفيذي .-

  الدورة النتخابية:         -  4

مدتها سنتان وتمارس كل هيئة قيادية صلحياتها لتسيير العمال إلى أن يتم انتخاب بديل عنها.

رابعا" : مالية الهيئة واوجه صرفها :

تتكون موارد الهيئة المالية من :

رسوم النتساب. •

اشتراكات الحزاب والحركات والهيئات المنضوية في إطار الهيئة.•

اشتراكات العضاء.•

العانات والتبرعات غير المشروطة من أية جهة جاءت ل تتعارض مع سياسة الهيئة.•

يدير مالية الهيئة مكتب مختص.•

يتولى المكتب التنفيذي تحديد أوجه صرف مالية الهيئة ويشرف عليها.•



توضع أموال الهيئة في حساب خاص في أحد المصارف المعتمدة عند توفر الظروف القانونية الملئمة .•

يوقع المنسق العام ورئيس المكتب المالي جميع أوامر الصرف التي يقررها المكتب التنفيذي.•

خامسا": أحكام ختامية:

 يعد هذا النظام الداخلي   نافذا] بعد مصادقة المجلس المركزي عليه ويعرض على المجلس ال!!وطني للتص!!ديق-1
عليه في أول دورة يعقدها. 

 


