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  المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا
  

عقد المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا اجتماعه 
 اجملة من الموضوعات و القضاي أعمالهاالعتيادي وتضمن جدول 

بـالوقوف دقيقـة    أعماله جتماعالاالتنظيمية و السياسية و استهل 
السـكرتير   ير مصـطفى ذمحمد ن األستاذصمت حدادا على روح 

بعد  ،الشقيق) البارتي( العام للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا
نـه لـم   على أ أكدلمجلس الوضع الداخلي في البالد، ولك تناول اذ
تطورات ايجابية على المشهد السياسي العام في سـوريا   أي طرأت

 علىامة وعتراجعا من جهة التضييق على الحريات الهناك  إنبل 
 األخيرة األحكاموما  ،الديمقراطيةالنشاط السياسي للقوى الوطنية و
ـ  تأكيداً إالدمشق  إعالنالتي صدرت بحق معتقلي قيادات   ،كعلى ذل

وفي هذا السياق دعى المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكـردي  
سراحهم وسراح جميـع معتقلـي    إطالقضرورة  إلىفي سوريا 

السياسـية   واألحزابسائر القوى  أمامالمجال  حإفسا إلىو الرأي
 األحـزاب قـانون   بإصـدار ممارسة نشاطها بشكل علني وذلك ل

 ،وقانون الصحافة بغية تنظيم العمل السياسي والجماهيري في الـبالد 
المجلس الوضع المعيشي الصعب للمواطنين نتيجة  ضكما استعر

 لمداخيوتدني  السلع والخدمات من جهةأسعار  الحاد في  الرتفاعل
 اإلجـراءات طالب الحكومة باتخـاذ  ، وأخرىالمواطنين من جهة 

رفـع  الكفيلة للحد من تدني مستوى معيشة المواطنين من خـالل  
والرواتب و تامين فرص عمل جديدة وخاصة في محافظة  األجور

  . الحسكة التي تعاني من حالة الجفاف التي ضربت البالد
للمرسـوم   السـلبية  اآلثـار لـى  وتوقف المجلس العام مطوال ع 

على النشاط االقتصادي وعلى  ٢٠٠٨لعام /  ٤٩ / التشريعي رقم
 إلغائـه ضـرورة   إلىدعى حياة المواطنين في محافظة الحسكة و

  . الوطن أبناءالحق و العدل بين  لمبدأ إحقاقا
المبادئ  إعالنو في المجال التنظيمي ناقش االجتماع مسودة وثيقة 

 أعضـاء التعديالت الالزمة عليها من قبل  إجراء بعد إقرارهاوتم 
 آليـات تناول المجلس سبل تفعيل دور التحالف وتطوير المجلس و
المجتمعون على ضرورة  أكد إذ ،توسيع قاعدته الجماهيريةعمله و
خاصـة لجنـة العالقـات    ل عمل اللجان التحالفية الخاصة وتفعي

ت سياسـية  االوطنية و لجنة العالقـات القوميـة للقيـام بنشـاط    
التوصـيات  جملة من القرارات واتخذ المجلس العام وجماهيرية و

حالف في الوسطين القومي الكـردي  التي من شانها تعزيز دور الت
  .  الوطني  السوريو

الدموية التي يشهدها قطاع  األحداث دتوقف المجلس العام عنو   
بحياة المئـات   أودىالعدوان اإلسرائيلي الغاشم والذي غزة نتيجة 
  .إلى وقفها فورا  عىواستنكر بشدة هذه األعمال ود فوجرح اآلال
  القامشلي

٢٠٠٨/  ١٢/  ٢٦  
  المجلس العام

  الديمقراطي الكردي في سوريا للتحالف 

  ريحــتص
  

يتواصل، منذ السابع والعشرين من كانون   
اإلسرائيلي،  األول المنصرم، القصف

ة ، مما الجوي والصاروخي، على قطاع غز
 ٢٠٠٠شهيد و ٤٠٠تسبب في سقوط حوالي 

جريح، وتدمير العديد من المنشآت الحكومية 
اآلالف ،  والدور السكنية ، وتشريد عشرات

  .وخلق أوضاع إنسانية متردية
 إننا في الوقت الذي ندين فيه مثل ، هذه   

االعتداءات اإلجرامية ، فإننا نطالب بوقفها 
للتضامن  العالمي فوراً، ونناشد الرأي العام

مع سكان قطاع غزة ، وندعو إلى ضرورة 
واالستجابة  توحيد مركز القرار الفلسطيني،

لمبادرة رئيس السلطة محمود عباس إلجراء 
أشكال  حوار وطني، في مواجهة مختلف

وصوالً إلى  التآمر على القضية الفلسطينية
حلها على قاعدة االلتزام بقرارات الشرعية 

ثيق حقوق اإلنسان ومقررات وموا الدولية،
 .مجلس األمن في هذا الشأن

 ٢٠٠٨/  ١٢/  ٣١في 
  إسماعيل عمر

 الناطق الرسمي باسم
المجلس العام للتحالف الديمقراطي 

  الكردي في سوريا
 

  انخفاض نسبة األمية فى سوريا
جاء فى : وكاالت -العرب اونالين–دمشق 
أن معدل األمية قد  سوري حكوميتقرير 

إلى  ٢٠٠٤بالمئة عام  ١٩ انخفض من
متجاوزا الهدف  ٢٠٠٨بالمئة عام  ١٤ر٢

 ١٦ر٨لمنتصف المدة والمحدد بـ  الكمي
بالمئة مترافقة بإعالن محافظات القنيطرة 

س كمحافظات خالية من والسويداء وطرطو
  . ٢٠٠٨عام  التقليديها مواألمية بمفه

ونقلت صحيفة حكومية سورية عن التقرير 
 إجماليعلى التعليم من إن نسبة اإلنفاق 

بالمئة ١٦الموازنة العامة للدولة ارتفعت من 
 ٢٠٠٧بالمئة عام  ١٦ر٥ى إل ٢٠٠٥عام 

  . الموازنة العامة من إجمالي
ارتفعت معدالت  العاليوفى شأن التعليم 

بالمئة عام  ١٧من  العاليااللتحاق بالتعليم 
،  ٢٠٠٨بالمئة عام  ٢٥لتصل إلى  ٢٠٠٥

المطلوب لنهاية الخطة وقد وهذا اإلنجاز هو 
تم تحقيقه بمنتصف المدة نتيجة رفع معدالت 

 األفقيوالتوسع  العاليالقبول بالتعليم 
كلية  ٦٣للجامعات وزيادة عدد الكليات من 

  .٢٠٠٨كلية عام  ١١١إلى  ٢٠٠٥عام 

  ٣       قضايا وطنية  )            ١٨٥(العدد         YEKÎTÎ الوحـــدة       


