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 ُدس ُتورُ 

 ة ادلولَية للِحَمايَة الـَمَدِنيةاملنَظمَ 
 

تعترب املنظمة ادلولية للحامية املدنية وادلفاع املدين منظمًة حكومية، هدفها الرئييس املسامهة يف  -

تطوير هيالك ادلفاع املدين لدلول الأعضاء مب يضمن سالمة الساكن وممتلاكهتم والبيئة احمليطة هبم 

 أأخطاء برشية.  ضد الكوارث الطبيعة أأو النامجة جراء

 

يطلق عىل مثل هذه الأهجزة بأأسامء وصفات متعددة، اكمحلاية املدنية، أأو ادلفاع املدين، أأو السالمة  -

دارة الكوارث وحاالت الطوارئ.   املدنية حيث أأن مجيعها تشرتك يف ا 

 

ضاء من أأجل فاملنظمة ادلولية للحامية املدنية وادلفاع املدين جتمع اكفة الهيالك الوطنية لدلول الأع -

 حتقيق تعاون أأمشل ولتوطيد العالقات املتبادةل بيهنم. 
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 ُدس ُتورُ 

 املنَظَمة ادلولَية للِحَمايَة الـَمَدِنية وادلفاع املدين

كتوبر//17متبىن يف  م1966أأ  

م1972مارس//1دخل حزي التنفيذ يف   
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 ديباجة

 
ة الارتقاء ابلتنظاميت، والطرائق والوسائل من أأجل تكثيف اجلهود التمنوية وتنس يقها عىل نطاق عاملي بغي

ابن الزناعات،  التقنية الرامية لتويق أ اثر الكوارث الطبيعية زمن السمل واحلد مهنا، أأو تويق أ اثر اس تعامل الأسلحة ا 

 أأمجعت ادلول املتعاقدة عىل ادلس تور املوايل:

 

نشاء املنظمة –الفصل الأول   ا 
 1املادة 

لهيا فامي ييل ِبـ"املنظمة".تنشأأ مبوجب هذا ادلس تور ا -  ملنظمة ادلولية للحامية املدنية، املشار ا 

 

 وظائفها –الفصل الثاين 
 2املادة 

 يكون للمنظمة ما ييل من الوظائف:

بقاء عليه؛ (أأ  نقاذمه واال  قامة تعاون وثيق فامي بني الهيئات املعنية حبامية الساكن واملمتلاكت وا   العمل عىل ا 

امية املدنية يف البدلان املفتقرة لها والعمل عىل تمنيهتا ال س امي يف البدلان السعي ال نشاء منظمة للح (ب

نقاذ الساكن واملمتلاكت يف البدلان اليت تطلب ذكل؛ نشاء وتمنية تنظاميت محلاية وا   النامية، واملساعدة عىل ا 

قامة تعاون فعيل واحملافظة عليه مع الواكالت املتخصصة، والهيئات احلكومية، وامجلع  (ج يات املهنية وما ا 

 شابه ذكل من املنظامت لكام ارتأأت رضورة ذلكل؛

احلث عىل تبادل املعلومات، والتجارب، واملوظفني، واخلرباء بني خمتلف البدلان بشأأن حامية الساكن  (د

نقاذمه والتكفل بذكل؛  واملمتلاكت وا 

ات التنظمي، واملدربني، واخلرباء، مد الأعضاء مبا يطلبون من املساعدة التقنية املناس بة مبا يف ذكل خمطط هـ(

 والأهجزة، والأدوات حبسب احلاجة؛

نشاء ما يعترب رضوراي من الأقسام التقنية مبا يف ذكل مراكز التوثيق، وادلراسات، والأحباث،  (و ا 

خل بقاء علهيا؛… والتجهزيات، ا   واال 

شاعهتا بشأأن مبادئ التنظمي، وامحلاية، والتدخل فامي خي ز( ص الأخطار اليت قد تهتدد مجع املعلومات وا 

ثر فيضاانت، أأو زالزل، أأو اهنيارات جليدية، أأو حرائق كربى، أأو زوابع، أأو تصدع سدود، أأو  الساكن عىل ا 

ثر جهامت بواسطة أ الت حربية حديثة؛  غري ذكل من أألوان ادلمار أأو تلوث الهواء واملاء، أأو عىل ا 
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نقاذمه مجع الأعامل، وادلراسات، والبحوث، والواثئق املت (ح خصصة املتعلقة حبامية الساكن واملمتلاكت وا 

شاعة ذكل؛  وا 

زاء لك من الأخطار املعددة يف  ط( مجع معلومات عن التجهزيات واملعدات املالمئة املس تخدمة للتدخل ا 

شاعهتا؛  الفقرة )ز( وا 

احليوية  مساعدة الأعضاء عىل أأن يكون الرأأي العام مضن خمتلف رشاحئ اجملمتع عىل بينة من الرضورة (ي

زاءها؛  للتويق من الكوارث، وامحلاية مهنا، والتدخل ا 

املسامهة يف تبادل املعلومات والتجارب ودراس هتا فامي يتعلق ابلتدابري العملية اليت جيب اختاذها لتويق  ك(

 الأرضار اليت قد تنجم عن الكوارث؛

ذلها خمتلف املنظامت والفرق املعنية املسامهة عند نزول اكرثة واسعة النطاق يف تعزيز اجلهود اليت تب ل(

غاثة؛ نقاذ واال   ابال 

غاثة يف حال نزول اكرثة واسعة  م( احلث عىل املبادرات الصادرة عن الأعضاء واملسامهة يف تنظمي اال 

 النطاق؛

نقاذ وتكويهنم  ن( شاعهتا بشأأن تدريب اال طارات والعاملني يف أأهجزة امحلاية واال  دراسة املعلومات وا 

 وجتهزيمه؛

نقاذمه عن طريق اال عالم، ونرش ادلراسات،  س( احلث عىل البحوث يف جمال حامية الساكن واملمتلاكت وا 

 ولك وس يةل أأخرى مالمئة.

 

 العضوية –الفصل الثالث 
 3املادة 

 تكون العضوية يف املنظمة مفتوحة للك ادلول؛ -

 4املادة 

وفقا لأحاكم الفصل اخلامس عرش ووفقا ميكن أأن تصبح ادلول أأعضاء يف املنظمة بقبولها هذا ادلس تور  -

 لقوانيهنا ادلس تورية.

 5املادة 

حدى ادلول الأعضاء ابلزتاماهتا املالية جتاه املنظمة، أأو أأخلت بصورة أأخرى اباللزتامات  - ذا أأخلت ا  ا 

ن للجمعية العامة، بواسطة قرار يف هذا الشأأن، أأن توقف هذه  اليت يفرضها علهيا هذا ادلس تور، فا 

ىل أأن تفي مبا علهيا من  ادلوةل عن اس تعامل حقوقها والمتتع ابمتيازاهتا بصفهتا دوةل عضوا يف املنظمة ا 

 الواجبات املذكورة مالية اكنت أأو غري ذكل.
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 6املادة 

ىل  خياطهباللك عضو أأن ينسحب من املنظمة بعد أأن  - برغبته يف ذكل مبكتوب يقدم قبل عام مس بق ا 

 وره بذكل فورا لك أأعضاء املنظمة.بدالأمني العام للمنظمة، اذلي خيطر 

 

 

 أأهجزهتا –الفصل الرابع 
 7املادة 

 يقوم بتس يري املنظمة لك من:

 امجلعية العامة )املدعوة أأدانه "امجلعية"( (أأ 

 اجمللس التنفيذي )املدعو أأدانه "اجمللس"( (ب

 الأمانة العامة )املدعوة أأدانه "الأمانة"(   (ج

 

 

 امجلعية العامة –الفصل اخلامس 
 8ة املاد

 امجلعية العامة يه اجلهاز الأعىل للمنظمة وتتشلك من مندوبني ميثلون ادلول الأعضاء. -

 9املادة 

 للك دوةل من ادلول الأعضاء مندوب واحد ميثلها. -

 10املادة 

تعقد امجلعية دورة عادية يف أأمد ال يتجاوز س نتني، كام تعقد دورات اس تثنائية بقدر ما تشاء لكام  -

 وتعقد اجللسات الاس تثنائية، بطلب من اجمللس أأو أأغلبية ادلول الأعضاء. اقتضت الظروف ذكل،

 11املادة 

ختتار امجلعية يف أأثناء لك دورة عادية البدل اذلي س تعقد فيه دورهتا العادية املقبةل، وحيدد اجمللس  -

 ماكن الاجامتع فامي بعد. ويعني اجمللس املاكن اذلي تعقد فيه لك دورة اس تثنائية.

 12 املادة

تنتخب امجلعية رئيسا لها، وانئب رئيس، والأعضاء ال خرين مبكتهبا يف بداية لك دورة عادية، ومه  -

 يضلون يف وظائفهم حىت انتخاب خلفاهئم.

 13املادة 

 تعمتد امجلعية نظاهما اخلاص هبا. -
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 14املادة 

ظائف الأساس ية زايدة عىل الصالحيات املناطة بعهدهتا يف مواد أأخرى من هذا ادلس تور، فا ن الو  -

 للجمعية يه:

 ؛2حتديد التدابري العامة من أأجل تنفيذ همام املنظمة كام هو منصوص عليه يف املادة  (أأ 

 اختيار ادلول الأعضاء املدعوين لتعيني ممثل عهنا يف اجمللس التنفيذي؛ (ب

 تعيني الأمني العام؛ (ج

 ا؛اس تعراض تقارير اجمللس والأمني العام ونشاطاهتام واملوافقة علهي د( 

نشاء اللجان اليت قد تكون رضورية لنشاطات املنظمة؛ هـ(  توجيه اجمللس عند الرضورة وا 

 مراقبة الس ياسة املالية للمنظمة واس تعراض مزيانيهتا واملوافقة علهيا؛ (و

نشاء  ز( نقاذ وتوجهيها ابالعامتد عىل املوظفني ابملنظمة أأو اب  تعزيز لك أأعامل البحث يف ميدان امحلاية واال 

ات دراسة وحبوث تكون خاصة هبا، أأو ابلتعاون مع املؤسسات الرمسية أأو غري الرمسية التابعة للك مؤسس

 دوةل من ادلول الأعضاء مبوافقة حكومهتا؛

نشاؤها؛ ح(  نشاء ما شابه ذكل من املؤسسات اليت قد يطلب ا   ا 

حمل مسؤوليات مماثةل دعوة لك املنظامت ادلولية أأو الوطنية، احلكومية أأو غري احلكومية اليت تت ط(

ىل تعيني ممثلني ليشاركوا، دون حق التصويت، يف دوراهتا أأو دورات اللجان واملؤمترات  ملسؤوليات املنظمة، ا 

ال بقبول  املنعقدة حتت سلطهتا، مع مراعاة الرشوط اليت تقررها امجلعية العامة؛ وال ميكن توجيه ادلعوات ا 

 احلكومة املعنية؛

 تنص عىل لواحئ خمتلف أأهجزة املنظمة، وخاصة النظام العام، والنظام املايل، ونظام وضع التنظاميت اليت ي(

 املوظفني ابملنظمة؛

نشاء جلان فنية وفقا لأحاكم الفصل التاسع، وحتديد صالحياهتا، وتنس يق نشاطاهتا، والنظر يف  ك( ا 

 توصياهتا؛

 حتديد مقر الأمانة العامة ادلامئ؛ ل(

ليه املنظمة.اختاذ ما يالمئ من ا م( ىل حتقيق ما تريم ا   ال جراءات الأخرى اليت من شأأهنا أأن تؤدي ا 

 

 15املادة 

للك دوةل من ادلول الأعضاء صوت واحد عند التصويت يف امجلعية. وتتخذ القرارات بأأغلبية الثلثني  -

 من الأصوات احملصاة مؤيدة أأو معارضة.

 16املادة 

ر رضوري لضامن احلصول عىل النصاب القانوين يف حضور مندوبني عن أأغلبية ادلول الأعضاء أأم -

 اجامتعات امجلعية.



9 

 

 اجمللس التنفيذي –الفصل السادس 
 17املادة 

 اجمللس التنفيذي هو اجلهاز التنفيذي للمنظمة. -

 18املادة 

حتدد امجلعية العامة عدد الأعضاء يف اجمللس التنفيذي وختتار ادلول املطلوب مهنا تعيني مندوب عهنا  -

 لس، مع اعتبار التوزيع اجلغرايف العادل.يف اجمل

 19املادة 

 ينتخب أأعضاء اجمللس لأربعة س نني؛ وجيدد نصف الأعضاء لك عامني. -

 20املادة 

 جيمتع اجمللس مرة يف الس نة عىل الأقل وحيدد حمل انعقاد لك اجامتع. -

 21املادة 

جراءات اليت حدده - ا النظام، وذكل بعد أأن حيصل يس تطيع اجمللس أأن يعقد دورة اس تثنائية وفقا لال 

 الأمني العام عىل طلبات بذكل من أأغلبية أأعضاء اجمللس.

 22املادة 

 ينتخب اجمللس الرئيس وانئب الرئيس من بني أأعضاءه. -

 23املادة 

ن وظائفه الأساس ية  زايدة عىل الصالحيات اخملصصة للمجلس التنفيذي يف مواد أأخرى من هذا ادلس تور، فا 

 يه:

 ارات امجلعية وتس يري نشاطات املنظمة وفقا ملرايم هذه القرارات؛تنفيذ قر  أأ( 

نقاذمه عىل صعيد دويل؛ ب(  النظر يف لك مسأأةل هتم حامية الساكن واملمتلاكت وا 

V) عداد برامج أأعاملها؛ عداد جدول أأعامل امجلعية العامة وتوجيه اللجان الفنية يف ا   ا 

 عية؛تقدمي تقرير عن نشاطاته للك دورة تعقدها امجل  د( 

 اال دارة املالية للمنظمة وفقا لأحاكم الفصل العارش من هذا ادلس تور؛ هـ(

اال شارة عىل امجلعية العامة يف املسائل اليت تعرض علهيا عن طريق هذا اجلهاز واملسائل اليت حتال  و(

 للمنظمة عن طريق معاهدات، واتفاقات، وتنظاميت قانونية؛

 ة ببادرة منه؛عرض أ راء واقرتاحات عىل امجلعي ز(

 عرض برانمج معل عام ميتد عىل فرتة معينة عىل امجلعية العامة، للنظر فيه واملصادقة عليه؛ ح(

 النظر يف لك مسأأةل اتبعة الختصاصه؛ ط(

اختاذ لك تدبري مس تعجل عند ما يطرأأ حادث يس توجب معال فوراي وذكل يف نطاق وظائفه واملوارد  ي(

 املالية للمنظمة؛
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غاثة يف حال نزول اكرثة؛تلكيف الأ  ك(  مني العام ابختاذ التدابري الالزمة للقيام بأأعامل اال 

القيام بلك ادلراسات أأو البحوث اليت قد يدعى للقيام هبا بصفة طارئة من قبل دوةل من ادلول الأعضاء  ل(

 أأو من قبل الأمني العام؛

 القيام بلك ما قد تلكفه به امجلعية من وظائف أأخرى. م(

 

 24املادة 

 يكون للك عضو صوت واحد عند التصويت يف اجمللس، وتتخذ القرارات ابلأغلبية اجملردة للمصوتني. -

 25ملادة ا

 حضور ثليث الأعضاء رضوري ليكمتل النصاب القانوين يف جلسات اجمللس. -

 

 الأمانة العامة –الفصل السابع 
 26املادة 

ام وسكل املوظفني الفنيني واال داريني الالزم لتنفيذ تتكون الأمانة العامة ادلامئة للمنظمة من الأمني الع -

 أأعامل املنظمة.

 27ملادة ا

يعني الأمني العام من طرف امجلعية، ابقرتاح من اجمللس وعىل أأساس الرشوط اليت حتددها امجلعية.  -

 ويعترب الأمني العام املوظف الفين واال داري الأعىل للمنظمة.

 28ملادة ا

ان أأمينا للجمعية وللمجلس، وهل احلق يف املشاركة يف جلسات اللجان. وهل أأن يعترب الأمني العام قانو -

 يفوض لغريه القيام بوظائفه.

 29ملادة ا

ىل اجمللس. -  عىل الأمني العام أأن يعد لك س نة التقارير املالية ومرشوع مزيانية املنظمة ويقدهما ا 

 30ملادة ا

ظفني اذلي وضعته امجلعية. وما ينبغي أأن يؤخذ بعني يعني الأمني العام موظفي الأمانة وفقا لنظام املو  -

الاعتبار أأساسا فامي خيص تعيني املوظفني هو أأن تكون الفعالية والزناهة، والصبغة ادلولية لمتثيل الأمانة 

ىل أأعىل درجة. وتؤخذ أأيضا بعني الاعتبار أأمهية اختيار املوظفني عىل أأساس أأوسع متثيل  مضمونة ا 

 جغرايف.

 31ملادة ا

وط اخلدمة فامي خيص موظفي املنظمة تكون حبسب اال ماكن مطابقة لرشوط املنظامت ادلولية رش  -

 الأخرى.
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 32ملادة ا

ال يطلب الأمني العام وال املوظفون عند قياهمم بواجباهتم وال يقبلون تعلاميت من أأية سلطة خارجة  -

. وجيب عىل لك عضو من عن املنظمة. وميتنعون عن أأداء أأي معل يتناىف وصفهتم مكوظفني دوليني

أأعضاء املنظمة أأن حيرتم الصفة ادلولية احملضة لوظيفة الأمني العام واملوظفني، وأأال يسعى للتأأثري علهيم 

 يف قياهمم ابملهام اليت تلكفهم هبا املنظمة.

 

 املؤمترات –الفصل الثامن 
 33املادة 

امة حملية من بني أأش ياء أأخرى، وندوات، ، بتنظمي مؤمترات ع2تؤدي املنظمة هماهما املعددة يف املادة  -

وملتقيات وغري ذكل من الاجامتعات الفنية. وميكن أأن يشارك يف هذه الاجامتعات ممثلو ادلول غري 

الأعضاء ومندوبو املنظامت ادلولية والوطنية، حكومية اكنت أأم ال بصفهتم مالحظني. وحيدد اجمللس 

 أأو امجلعية وجه هذا المتثيل.

 34ملادة ا

 كفل اجمللس والأمني العام بأأمر متثيل املنظمة يف املؤمترات اليت قد جيدون فائدة فهيا.يت -

 

 اللجان -الفصل التاسع 
 35املادة  

ينشئ اجمللس اللجان الفنية اليت قد تأأمر هبا امجلعية، ويس تطيع ببادرة منه أأو ابقرتاح من الأمني العام،  -

 ذات صةل ابملنظمة. أأن ينشئ أأية جلان أأخرى يراها صاحلة لأغراض

 36ملادة ا

بقاء عىل لك جلنة  - ىل اال  ىل حني، وعىل لك حال مرة يف الس نة، يف احلاجة ا  ينظر اجمللس من حني ا 

 فنية.

 37ملادة ا

 لأعضاء املنظمة احلق يف أأن يفوضوا من ميثلهم يف اللجان الفنية. -

 38ملادة ا

حق التصويت يف اجامتعات امجلعية  لك جلنة فنية تنتخب رئيسها، وميكن للرئيس أأن يشارك دون -

 واجمللس.

 39ملادة ا

للمجلس أأن ينشئ جلاان خمتلطة مع منظامت أأخرى أأو يرشك املنظمة فهيا. وهل أأن ميثل املنظمة يف جلان  -

 أأنشأأهتا أأهجزة أأخرى.
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 المتويل –لفصل العارش ا
 40املادة 

عىل اجمللس. وينظر اجمللس يف هذه  يعد الأمني العام تقديرات املزيانية الس نوية للمنظمة ويعرضها -

 التقديرات ويعرضها عىل امجلعية مصحوبة ابلتوصيات اليت يراها مناس بة.

 41ملادة ا

 حتدد امجلعية املبلغ الأقىص لنفقات املنظمة عىل أأساس تقديرات املزيانية اليت يعرضها علهيا اجمللس. -

 42ملادة ا

 للجدول اذلي حتدده امجلعية.توزع نفقات املنظمة بني أأعضاء املنظمة وفقا  -

 43ملادة ا

ختول امجلعية السلطة الالزمة للمجلس ليصادق عىل النفقات الس نوية للمنظمة يف احلدود اليت تعيهنا  -

 امجلعية.

 44ملادة ا

للجمعية أأو اجمللس العامل ابمسها، الصالحية لقبول التربعات والهبات اليت متنح للمنظمة ولتدبريها.  -

رشوط املتعلقة هبذه التربعات أأو الهبات مقبوةل للجمعية أأو اجمللس وأأن تتطابق مع عىل أأن تكون ال 

 همام املنظمة وس ياس هتا.

 

 الواثئق اليت يقدهما الأعضاء –الفصل احلادي عرش 
 45املادة 

ىل املنظمة القوانني، والتنظاميت، والتقارير الرمسية، واال حصاءات املنشورة يف بدله  - يقدم لك عضو ا 

نقاذمه. خبصوص  حامية الساكن واملمتلاكت وا 

 الوضع القانوين –لفصل الثاين عرش ا
 46املادة 

تمتتع املنظمة يف البدل اذلي به مقرها ابلكفاءة القانونية والتسهيالت الالزمة لها يف قياهما مبهاهما وممارس هتا  -

 لوظائفها.

 47ملادة ا

 لالزمة لها يف قياهما مبهاهما وممارس هتا لوظائفها.تمتتع املنظمة يف البدل اذلي به مقرها ابالمتيازات ا -

 48ملادة ا

ن املعينني يف الوظائف واملوظفني ابملنظمة يمتتعون يف البدل اذلي به مقر املنظمة ابلتسهيالت اليت  - ا 

لهيم من طرف املنظمة.   متكهنم من أأن ميارسوا بلك اس تقالل أأعامهلم املولكة ا 
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 التعديالت –الفصل الثالث عرش 
 49املادة 

ىل ادلول الأعضاء قبل س تة أأشهر  - يبلغ الأمني العام نصوص التعديالت املعروضة عىل هذا ادلس تور ا 

ىل لك ادلول الأعضاء حني تعمتدها  من نظر امجلعية فهيا. وتصبح التعديالت سارية املفعول ابلنس بة ا 

نظمة ادلس تورية اخلاصة بلك امجلعية بأأغلبية الثلثني، وتقبلها ادلول الأعضاء بأأغلبية الثلثني وف قا للأ

 مهنا.

 

 العالقات ابملنظامت الأخرى –الفصل الرابع عرش 
 50املادة 

تقمي املنظمة عالقات فعلية مبنظامت أأخرى حكومية أأو غري حكومية، وتعمل معها يف تعاون وثيق لكام  -

 جمللس.رأأت ذكل مناس با. ولك اتفاق رمسي يربم مع هذه املنظامت جيب أأن يصادق عليه ا

 

 دخول ادلس تور حزي التنفيذ –الفصل اخلامس عرش 
 51املادة 

 يضل هذا ادلس تور مفتوح الباب لتوقيع لك ادلول وقبولها مع مراعاة أأحاكم الفصل الثالث. -

 52ملادة ا

 يدخل هذا ادلس تور حزي التنفيذ عندما يبلغ عدد ادلول الأطراف فيه عرشا. -

 53ملادة ا

نفيذ ابلنس بة للك دوةل من ادلول املصادقة أأو املنضمة بعد مرور ثالثني يدخل هذا ادلس تور حزي الت  -

ليه. يداعها لصكوك املصادقة أأو انضامهما ا   يوما من ا 

 

 ن املوقعني أأدانه، بعد التخويل ختويال اكمال من قبل حكومات ومصداقا ملا تقدم لك مهنم، وقعوا عىل ، فا 

 هذا ادلس تور.

 

 أأكتوبر/ترشين الأول عام أألف وتسعامئة وس تة وس تني يف نسخة  يف السابع عرش من حرر يف موانكو

أأصلية واحدة حررت ابللغات اال نلكزيية والصينية واال س بانية والفرنس ية والروس ية ابعتبار لك النصوص 

متساوية احلجية، ويوضع أأصهل يف أأرش يف أأمانة املنظمة ادلولية للحامية املدنية اليت تسمل نسخا مطابقة 

ىل مج   يع ادلول املوقعة واملنضمة.للأصل ا 


