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 نشر المؤتمر الستثنائي الول لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية للتغيير الديمقراطي في المهجر المنعقد في باريس ف##ي
 الرابع عشر من نيسان الجاري تصوره بخصوص ك##ل م##ن القض##ية الكردي##ة، وحق##وق ألقلي##ات و حق##وق الم##رأة وذل##ك ف##ي

وثيقة ترسيم تلتزم بها الهيئة وتقرها بشكل دائم.

 تمخض ع##ن الم##ؤتمر الس##تثنائي لهيئة التنس##يق الوطني##ة ف##ي المهج##ر وثيق##ة مهم##ة لق##رار حق##وق الش##عب الك##ردي وحق##وق
القليات والمرأة في سوريا المستقبل.

ت بشكل نهائي ان##ه وبع##د الطلع عل##ى الوثيق##ة التأسيس##ية لهيئة التنس##يق الوطني##ة للق##وى الوطني##ة Vوجاء في الوثيقة التي اقر 
 للتغيير الديمقراطي، وبعد الطلع على عهد الكرامة والحرية المعتمدة من قبل الهيئة، وانسجاما] مع مواق##ف وتص##ريحات
 القوى السياسية الساس المكونة لهيئة التنسيق والشخصيات القيادية المستقلة في الهيئة،. ووفقا] لميثاق هيئة الم##م ألمتح##دة،
ين في عام الف وتسعمائة وستة وستين، وخاص##ة الم##واد Vوالعلن الع##المي لحقوق ألنسان، وعهدي حقوق النسان الموقع 
 ال##تي تتعلق بحقوق النسان، أفرادا] وجماع##ات، وح##ق الش##عوب ف##ي تقري##ر مص##يرها، وبع##د الطلع عل##ى الم##داولت ال##تي
 سبقت الصياغة النهائية لهذه الوثائق والسباب الموجبة لها، وبالتذكير بالدور الوطني الذي قام به أبناء الشعب الكردي في
الة في ضم مناطقهم إلى الدولة الس##ورية، وتفض##يلهم الجنس##ية الس##ورية عل##ى الجنس##ية التركي##ة عن##دما أعeط##ي Vالمس##اهمة الفع 
 ح##ق الخي##ار لبن##اء المن##اطق الحدودي##ة ع##ام ال##ف وتس##عمائة وس##تة وعش##رين، ونظ##را] لم##ا يتع##رض ل##ه الش##عب الك##ردي م##ن
 سياس##ات شوفينية وما لحق به من غبن واضطهاد على يد السلطات الدكتاتورية، وباعتبار تحقيق الحقوق الساسية القومية
 للش##عوب م##ن س##مات حقبتن##ا وعص##رنا، ونظ##را] للط##ابع ال##وطني وال##ديمقراطي للحرك##ة الوطني##ة الكردي##ة. يق##رر الم##ؤتمر

الستثنائي لهيئة التنسيق الوطنية للقوى الوطنية للتغيير الديمقراطي في المهجر ما يلي:

 اول: العم##ل عل##ى تحوي##ل مؤسس##ات الدول##ة الس##ورية إل##ى جمهوري##ة ديمقراطي##ة برلماني##ة، تعتم##د عل##ى مب##دأ الفص##ل بي##ن
 السلطات ومدنية الدولة ، عبر صياغة دستور يحترم حقوق النسان والش##عوب ومختل##ف النتم##اءات القومي##ة والديني##ة لك##ل
 الم##واطنين. ويوف##ق بي##ن ض##رورة تمت##ع الس##لطات المركزي##ة بالوح##دة والق##وة اللزم##تين، وض##رورة تمت##ع مؤسس##ات الحك##م

المحلية بالسلطات اللزمة لتحقيق الدارة الذاتية الديمقراطية لمختلف المناطق.



 ثانيا: العمل من أجل القرار الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي والعمل على ايج##اد ح##ل ديمقراط##ي وع##ادل لقض##ية
 الشعب الكردي في سوريا، وفقا للمواثيق و العهود الدولية ضمن اطار الوحدة الوطنية، وإلغاء جميع الق##رارات العنص##رية
 والتميزية المطبقة بحق هذا الشعب، وإزالة اثاره##ا ومعالج##ة ت##داعياتها وتع##ويض المتض##ررين منه##ا . والعم##ل عل##ى حماي##ة
 وتط###وير اللغ###ة والثقاف###ة الس###ريانية و الثوري###ة و الكلداني###ة، واح###ترام الحق###وق الثقافي###ة للجماع###ات التركماني###ة والرمني###ة

والشركسية.

 ثالثا: العمل على تطوير المناطق التي عانت من سياس##ات التهمي##ش والهم##ال ف##ي المراف##ق والخ##دمات العام##ة والس##تثمار،
وإقامة نظام يضمن التوزيع العادل للثروات بين مختلف مناطق الدولة.

 رابعا: العمل على استصدار قوانين تعتمد على التمثيل العادل في النتخابات التشريعية والمحلية، لتسهيل مشاركة مختل##ف
شرائح المجتمع في القرارات السياسية في البلد.

 خامس##ا: العم##ل عل##ى استص##دارا الق##وانين المتوافق##ة م##ع ميث##اق الم##م المتح##دة و العلن الع##المي لحق##وق النس##ان، وجمي##ع
العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق النسان.

 سادسا: العمل على توفير الحماية الدستورية اللزمة لكل الم##واطنين الس##وريين ف##ي حقه##م ف##ي التع##بير ع##ن آرائه##م الفكري##ة
والسياسية، وفي ممارسة معتقداتهم الدينية.

 سابعا: العمل من أجل الضمان الدستوري لحقوق المرأة وفق اتفاقية إلغاء أشكال التمييز بي##ن الجنس##ين ال##تي ص##دقت عليه##ا
سورية، بما يكفل المساواة التامة بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات، وفي كافة المجالت.

 


