
  وفد منظمة أوربا لحزبنا
  شارك في حفل تأبين سكرتير عام البارتيي

  
زبنا في حفل تأبين الراحل شارك وفد يمثل منظمة أوربا لح

يرمصطفى سكرتير عام الحزب الديمقراطي محمد نذ
البارتي، والذي اقيم في مدينة هانوفر  –الكردي في سوريا 

  .٢٠٠٨كانون األول  ٢٨و ٢٧شمال المانيا يومي  –
وقد وجهت الهيئة القيادية لمنظمة أوربا، رسالة تعزية   

ببالغ الحزن واألسى "الى ذوي المرحوم ورفاقه، وجاء فيها 
تلقينا نبأ رحيل المرحوم األستاذ محمد نزير مصطفى، 
الذي يعتبر رحيله خسارة كبيرة حيث أمضى الجزء األكبر 

حياته في خدمة شعبه الكردي وقضيته الشرعية  نم
ادلة، ورحيله ليس خسارة لحزبه فقط وإنما لكل والع

  " في سوريا الحركة الكردية
وجاء في رسالة التعزية ايضاً، أن االخالص للمناضلين   

الراحلين يكون باالخالص لمبادئهم التي ناضلوا من أجلها، 
اً أن نراجع أنفسنا يعولهذا يطلب من رفاق الراحل ومنا جم

كتنا ولشعبنا فوق كل شيء، وأن نجعل المصلحة العليا لحر
ولنبشر مناضلينا األحياء والراحلين في أسرع وقت ممكن، 

وفي . حركتنا وانجاز مشروع المرجعية الكردية ةبوحد
ة التعزية تمنت الهيئة القيادية لمنظمة أوربا نهاية رسال

، نزير مصطفىمحمد لراحل األستاذ لحزبنا، تمنت الجنة ل
 .قهوالصبر والسلوان لذويه ورفا

 
  طرح سياسة التمييز السورية في مجال

 التربية والتعليم تجاه االكراد في مؤتمر لالمم المتحدة
 
عقد مجلس حقوق االنسان التابع لالمم المتحدة الدورة   

االولى للمنتدى الدولي لقضايا االقليات في قصر االمم بمدينة 
. ٢٠٠٨كانون االول  ١٦و ١٥جنيف السويسرية يومي 

تدى مندوبو العديد من الدول االعضاء والمنظمات حضر المن
االتحاد االوربي، الجامعة العربية، يونيسف، (الدولية  
والخبراء وممثلو المنظمات والجمعيات المدافعة ) اليونسكو

عن حقوق االنسان من مختلف دول وقارات العالم من بينها 
 .ياسا -المركز الكردي للدراسات واالستشارات القانونية 

وقد تم تخصيص هذه الدورة لبحث حق ابناء االقليات في 
 .التربية والتعليم وضرورة مساواتهم مع ابناء االكثرية

افتتح الدورة رئيس مجلس حقوق االنسان بكلمة قصيرة، 
والذي حضر الجلسة االفتتاحية مع مفوضة االمم المتحدة 

حدة السامية لحقوق االنسان والخبيرة المستقلة لدى االمم المت
المعنية بقضايا االقليات حيث القت كل منهما كلمة قصيرة 
ايضا، اما مساعد المدير العام لليونسكو فقد وجه رسالة 

 .منتدىلل مسجلة عبر الفيديو
المشاركة الكردية السورية في المنتدى كانت من خالل   

ياسا  –المركز الكردي للدراسات واالستشارات القانونية 
. بدرخان رئيس المركز وعارف جابو نائبهوالذي مثله زيان 

حيث تم تقديم مداخلتين في المؤتمر تم فيهما التطرق الى 
سياسة التمييز للحكومة السورية تجاه الشعب الكردي بمنع 
تداول اللغة الكردية وتدريسها وتعليمها في المدارس والمعاهد 
والجامعات العامة والخاصة او حتى في الدورات التعليمية 

كما تم بحث االهمال . خاصة التي تقدمها معاهد تعليم اللغةال
الذي تعانيه المدارس وقطاع التعليم في المناطق الكردية 

فير فرص التعليم مقارنة مع وافتقارها الى البنى التحتية لتو
المدن والمناطق االخرى في البالد، هذا ناهيك عن فصل 
الطالب من المدارس والجامعات بسبب نشاطاتهم وكذلك 
اعتقال من يدرسون ويعلمون اللغة الكردية في دورات 

وقد تم التطرق الى مشكلة المجردين من . تعليمية خاصة
كما تمت . مع غيرهمالجنسية ومعاناتهم المضاعفة مقارنة 

االشارة الى منع االعالم الكردي في سوريا بكافة انواعه 
المقروء والمسموع والمرئي باالضافة الى حجب المواقع 

وفي المقابل قدمت مندوبة البعثة . الكردية االلكترونية
السورية الدائمة لدى االمم المتحدة في جنيف مداخلة حاولت 

رخان التي قدمها في الجلسة فيها الرد على مداخلة زيان بد
االولى وركز فيها على واقع التعليم واالهمال الذي تعانيه 
المناطق الكردية، وقد جاء رد مندوبة البعثة السورية بانكار 
ما ورد في المداخلة منوهة الى ان التعليم متاح للجميع وان 
االهمال ال يطال المناطق الكردية فقط، دون ذكر اي شيء 

اما المداخلة الثانية التي قدمها . للغة الكرديةبشأن منع ا
عارف جابو في الجلسة الثانية حول منع تداول وتعليم اللغة 
الكردية والسياسة التمييزية للحكومة السورية، فان مندوبة 
البعثة السورية لم ترد عليها ولم تحضر باقي جلسات المؤتمر 

دوا في على عكس مندوبي الدول االخرى المعنية والذين ر
مداخالتهم على شكاوى ابناء االقليات وعرض سياسة 

 .حكوماتهم في مجال التربية والتعليم
كذلك انتقد الخبراء في مداخالتهم التمييز ضد ابناء االقليات   

مطالبين بمساواتهم مع االخرين، مقدمين االقتراحات التي 
هذا وكان من بين الخبراء العديد من . تساعد على ذلك

يميين واساتذة الجامعات من اوربا وامريكا واستراليا االكاد
 .والصين

وسيتم الحقا نشر مداخالت المشاركين بما فيها مداخلتي   
في الموقع االلكتروني ) زيان بدرخان وعارف جابو(ياسا 

 .لالمم المتحدة االلكتروني
المنتدى دامت يومين تم خاللهما  أعمالالى  اإلشارةتجدر   

  :لتاليةبحث المحاور ا
 
المتعلقة  األساسيةوالمبادئ  واإلقليميةالدولية  األطر -١

 بحقوق االنسان
 المتطلبات االساسية الستراتيجية تعليمية فعالة -٢
تكافؤ فرص حصول االقليات على التعليم ذي النوعية  -٣

 الجيدة
 بيئة التعليم وحسن االدارة المدرسية -٤
صل واالستقالل الثقافي العالقة بين استراتيجية انهاء الف -٥

 واالندماج في سياق السعي لتحقيق التالحم االجتماعي
 مضمون المناهج التعليمية وتطبيقها -٦
  مالحظات ختامية -٧
وقد ناقش المشاركون في المنتدى هذه النقاط وقد موا   

اقتراحاتهم بشأنها، حيث قدم الخبراء الذي تجاوز عددهم 
ة ثم ممثلو الدول والمنظمات االربعين مداخالتهم في البداي

الدولية واالقليمية وممثلو االقليات من اعضاء الجمعيات 
والمنظمات المدافعة عن حقوق االنسان التي تجاوز عددها 

     .المائة منظمة من مختلف دول وقارات العالم
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