الورقة المقدمة الى
المؤتمر الستثنائي الول
لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية للتغيير الديمقراطي في المهجر
بخصوص القضية الكردية ،و حقوق ألقليات و حقوق المرأة
بعد الطلع على الوثيقة التأسيسية لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية لتغيير الديمقراطي.
وبعد الطلع على عهد الكرامة و الحرية المعتمدة من قبل الهيئة.
وانسجاما 0مع مواقف وتصريحات القوى السياسية الساس المكونة لهيئة التنسيق والشخصيات القيادية المستقلة في الهيئة.
3وقعين ف33ي ع33ام ،1966
ووفق 3ا 0لميث33اق هيئة الم33م ألمتح33دة ،والعلن الع33المي لحق33وق ألنس33ان ،وعه33دي حق33وق النس33ان الم4 3
وخاصة المواد التي تتعلق بحقوق النس33ان أف3رادا 0وجماع33ات ،وح33ق الش33عوب ف33ي تقري33ر مص33يرها ،وبع33د الطلع عل33ى الم33داولت
التي سبقت الصياغة النهائية لهذه الوثائق والسباب الموجبة لها.

الفعال33ة ف33ي ض33م من33اطقهم إل33ى الدول33ة الس33ورية،
م33ذ 4كرين بال33دور ال33وطني ال33ذي ق33ام ب33ه أبن33اء الش33عب الك33ردي ف33ي المس33اهمة 4
وتفضيلهم الجنسية السورية على الجنسية التركية عندما أعط33ي ح33ق الخي33ار لبن33اء المن33اطق الحدودي33ة ع33ام  .1926ونظ 3ار 0لم33ا
يتعرض له الشعب الكردي من سياسات شوفينية وما لحق به من غبن واضطهاد على يد السلطات الدكتاتورية.

باعتب33ار تحقي33ق الحق33وق الساس33ية القومي33ة للش33عوب م33ن س33مات حقبتن33ا وعص33رنا ،ونظ  3ار 0للط33ابع ال33وطني وال33ديمقراطي للحرك33ة

الوطني33ة الكردي33ة ،آخ33ذين بالعتب33ار واق33ع التعددي33ة الديني33ة والقومي33ة ف33ي س33وريا ،وض33رورة بن33اء مؤسس33ات سياس33ية تعك33س ارادة

الشعب السوري بكل أطيافه ،وتفعيل مختلف النتماءات من أجل تمتين أواصر الوحدة الوطنية ،و تطوير البلد.
ونظ ار 0لما تعانيه المرأة السورية حاليا 0من وضع تعسفي بسبب جنسها ل يتناس33ب م33ع المواثي33ق الدولي33ة ومب33ادئ العدال33ة ،ويعط33ل
قسما 0كبي ار 0من الطاقات الوطنية.

يقرر المؤتمر الستثنائي لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية للتغيير الديمقراطي في المهجر ما يلي:
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العمل على تحويل مؤسسات الدولة السورية إلى جمهورية ديمقراطي33ة برلماني33ة ،تعتم33د عل33ى مب33دأ الفص33ل بي33ن الس33لطات

ومدنية الدولة ،عبر صياغة دس3تور يح3ترم حق33وق النس33ان والش33عوب ومختل33ف النتم33اءات القومي33ة والديني33ة لك33ل الم3واطنين.

ويوف33ق بي33ن ض33رورة تمت33ع الس33لطات المركزي33ة بالوح33دة والق33وة اللزم33تين ،وض33رورة تمت33ع مؤسس33ات الحك33م المحلي33ة بالس33لطات

اللزمة لتحقيق الدارة الذاتية الديمقراطية لمختلف المناطق.

 -2الق 3رار الدس33توري بالهوي33ة القومي33ة للش33عب الك33ردي والعم33ل عل33ى ايج33اد ح33ل ديمقراط33ي وع33ادل لقض33ية الش33عب الك33ردي ف33ي

سوريا ،وفقا للمواثيق و العهود الدولية ضمن اطار الوحدة الوطنيةQ ،والغاء جميع الق اررات العنصرية والتميزية المطبقة بحق ه33ذا
الش33عبQ ،وا زال33ة اثاره33ا ومعالج33ة ت33داعياتها وتع33ويض المتض33ررين منه33ا  .والعم33ل عل33ى حماي33ة وتط33وير اللغ33ة والثقاف33ة الس33ريانية
واحترام الحقوق الثقافية للجماعات التركمانية والرمنية والشركسية.

 -3العمل على تطوير المناطق التي ع33انت م33ن سياس33ات التهمي33ش والهم33ال ف3ي المراف33ق والخ33دمات العام33ة والس33تثمارQ ،واقام33ة
نظام يضمن التوزيع العادل للثروات بين مختلف مناطق الدولة.

 -4العمل على استصدار قوانين تعتمد على اعتماد التمثيل العادل في النتخابات التشريعية والمحلية ،لتسهيل مش33اركة مختل33ف
شرائح المجتمع في الق اررات السياسية في البلد.

 -5العم33ل عل33ى استص33دا ار الق 3وانين المتوافق33ة م33ع ميث33اق الم33م المتح33دة و العلن الع33المي لحق33وق النس33ان ،وجمي33ع العه33ود
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النسان.

 - 6العمل على توفير الحماية الدستورية اللزمة لكل المواطنين السوريين في حقهم في التعبير عن آرائهم الفكري33ة والسياس33ية،

وفي ممارسة معتقداتهم الدينية.

 - 7الض33مان الدس33توري لحق33وق الم3رأة وف33ق اتفاقي33ة إلغ33اء أش33كال التميي33ز بي33ن الجنس33ين ال33تي ص33دقت عليه33ا س33ورية ،بم33ا يكف33ل
المساواة التامة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات ،وفي كافة المجالت.
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