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لورقة المقدمة الى 

المؤتمر االستثنائي األول 

 لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية للتغيير الديمقراطي في 
المهجر 

بخصوص القضية الكردية، و حقوق أألقليات و حقوق المرأة 

بعد االطالع على الوثيقة التأسيسية لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية لتغيير الديمقراطي. 

 وبعد االطالع على عهد الكرامة و الحرية المعتمدة من قبل الهيئة. 

 وانسجامًا مع مواقف وتصريحات القوى السياسية األساس المكونة لهيئة التنسيق والشخصيات القيادية المستقلة في الهيئة.

، 1966ووفقًا لميثاق هيئة األمم ألمتحدة، واإلعالن العالمي لحقوق أإلنسان، وعهدي حقوق اإلنسان الموقّعين في عام 
وخاصة المواد التي تتعلق بحقوق اإلنسان أفرادًا  وجماعات، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وبعد االطالع على المداوالت 

التي سبقت الصياغة النهائية لهذه الوثائق واألسباب الموجبة لها. 

مذّكرين بالدور الوطني الذي قام به  أبناء الشعب الكردي في المساهمة الفّعالة في ضم مناطقهم إلى الدولة السورية، 
. ونظرًا لما 1926وتفضيلهم الجنسية السورية على الجنسية التركية عندما أعطي حق الخيار ألبناء المناطق الحدودية عام 

يتعرض له الشعب الكردي من سياسات شوفينية وما لحق به من غبن واضطهاد على يد السلطات الدكتاتورية. 

باعتبار تحقيق الحقوق األساسية القومية للشعوب من سمات حقبتنا وعصرنا، ونظرًا للطابع الوطني والديمقراطي للحركة 
الوطنية الكردية،  

آخذين باالعتبار واقع التعددية الدينية والقومية في سوريا، وضرورة بناء مؤسسات سياسية تعكس ارادة الشعب السوري بكل 
أطيافه، وتفعيل مختلف االنتماءات من أجل تمتين أواصر الوحدة الوطنية، و تطوير البالد. 

ونظرًا لما تعانيه المرأة السورية حاليًا من وضع تعسفي بسبب جنسها ال يتناسب مع المواثيق الدولية ومبادئ العدالة، ويعطل 
قسمًا كبيرًا من الطاقات الوطنية. 
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يقرر المؤتمر االستثنائي لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية للتغيير الديمقراطي في المهجر ما يلي: 

العمل على تحويل مؤسسات الدولة السورية إلى جمهورية ديمقراطية برلمانية،  تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات  -  1
ومدنية الدولة، عبر صياغة دستور  يحترم  حقوق اإلنسان والشعوب ومختلف االنتماءات القومية والدينية لكل  المواطنين. 
ويوفق بين  ضرورة تمتع السلطات المركزية  بالوحدة والقوة الالزمتين، وضرورة تمتع  مؤسسات الحكم المحلية بالسلطات 

الالزمة لتحقيق االدارة الذاتية الديمقراطية لمختلف المناطق. 

 ايجاد حل ديمقراطي وعادل لقضية الشعب الكردي في العمل على االقرار الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي و- 2
بحق هذا  العنصرية والتميزية المطبقة القرارات جميع وٕالغاء الوحدة الوطنية،الدولية ضمن اطار و العهود يق ث وفقا للموا،سوريا

 والعمل على حماية وتطوير اللغة والثقافة السريانية واحترام  اثارها ومعالجة تداعياتها وتعويض المتضررين منها .وٕازالة الشعب،
الحقوق الثقافية للجماعات التركمانية واألرمنية والشركسية.  

- العمل على تطوير المناطق التي عانت من سياسات التهميش واإلهمال في المرافق والخدمات العامة واالستثمار، وٕاقامة 3
نظام يضمن التوزيع العادل للثروات بين مختلف مناطق الدولة.  

العمل على استصدار قوانين تعتمد على اعتماد التمثيل العادل في االنتخابات التشريعية والمحلية، لتسهيل مشاركة مختلف - 4
شرائح المجتمع في القرارات السياسية في البالد. 

جميع العهود  المتوافقة مع ميثاق األمم المتحدة و االعالن العالمي لحقوق اإلنسان، و ن- العمل على استصدارا القواني5
  .والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق االنسان

العمل على توفير الحماية الدستورية الالزمة لكل المواطنين السوريين في حقهم في التعبير عن آرائهم الفكرية والسياسية، - 6
 .وفي ممارسة معتقداتهم الدينية

وفق اتفاقية إلغاء أشكال التمييز بين الجنسين التي صدقت عليها سورية، بما يكفل  المرأةحقوق الدستوري لضمان ال- 7
. في كافة المجاالت في الحقوق والواجبات، وبينها وبين الرجلالتامة المساواة 
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