مشروع النظام الداخلي لكتلة أحزاب املرجعية السياسية الكردية يف سوريا
= تعريف :
التحالف الوطني الكردي في سوريا (  : ) HEVBENDIهو تحالف سياسي بين القوى واألحزاب السياسية
منفتح لضم جميع الفعاليات السياسية والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة التي ترغب في االنضمام إليه
والعمل من خالله خدمة للقضية الكردية في سوريا والمؤمنة باألهداف التي قام من أجلها التحالف .
= المؤتمر العام :
هو أعلى سلطة سياسية ويتكون من ممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية
واالجتماعية ويعتبر انعقاد المؤتمر العام شرعيا ً بحضور ثلثي األعضاء ،ويعقد المؤتمر العام اجتماعه
االعتيادي بشكل سنوي  ،ويمكن تمديده أو عقده في حاالت استثنائية بطلب ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية.
مهام المؤتمر العام .
-1إقرار البرنامج السياسي والنظام الداخلي .
-2وضع السياسات العامة واستراتيجيات العمل .
 -3تشكيل هيئة تنفيذية .
 -4يتم اتخاذ القرارات بالتوافق وفي حال التعذر يتم أتخاذ القرار بأغلبية ثلثي الحضور .
 -5حل االطار أو ضمه إلى أطر وتحالفات سياسية أخرى .
= الهيئة التنفيذية:
هي أعلى هيئة سياسية وتنظيمية بعد المؤتمر العام ,وتقود التحالف بين مؤتمرين ,وتتكون من
93عضوا.
مهامها :
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في المؤتمر العام .
تقديم التقرير السنوي للمؤتمر العام عن مجمل ( العالقات -نشاطات – موارد ) .
قبول األعضاء الجدد في التحالف .
تشكيل هيئة رئاسية من بين أعضائها .
االشراف على التحضير للمؤتمر العام وفق الئحة تنظيمية .
يتم اتخاذ القرارات بالتوافق وفي حال التعذر يتم أتخاذ القرار بأغلبية ثلثي الحضور.
تشكيل وحل اللجان المحلية.
تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعها كل شهر أو حسب الضرورة.

= الهيئة الرئاسية :هي هيئة منبثقة من الهيئة التنفيذية ومؤلفة من  7- 5أعضاء .ويعتمد مبدأ التداول في
توزيع المهام في الهيئة كل ستة أشهر.
مهامها:
 -1االشراف على اجتماعات الهيئة التنفيذية وتحديد جدول العمل .
 -2إصدار البيانات وعقد اللقاءات واالشراف على تنفيذ سياسات التحالف .
 -3تقديم التقرير الشهري السياسي للهيئة التنفيذية.
 -4متابعة عمل المكاتب واللجان المحلية.
 -5متابعة الشؤون المالية للتحالف.
 -6تعقد اجتماعاتها كل  15يوم وعند الضرورة .
= اللجان المحلية  ( :وهي اللجان التي تعمل في مناطق تواجد التحالف تحت إشراف الهيئة الرئاسية).
مهامها:
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 -1تقديم تقارير شهرية عن نشاطاتها وفعالياتها عن طريق هيئتها اإلدارية.
 -2دورتها  6أشهر وحسب الضرورة .
 -3القيام بتوزيع المهام وتغطية النشاطات وفق ما تتخذه هيئاتها اإلدارية .
 -4تشكيل هيئة إدارية لها في كل منطقة عمل لتقوم باإلشراف على نشاطاتها المحلية في منطقة عملها .
 -5لها الحق في إصدار التصاريح بخصوص األحداث والمستجدات في نطاق عملها بالتنسيق مع هيئة
الرئاسة .
= مكاتب التحالف :
وهي مكاتب مختصة تشكل ضمن الهيئة التنفيذية وتتبع جميع تلك المكاتب للهيئة الرئاسية  .وهي :
 -1مكتب العالقات العامة
 -2المكتب القانوني
 – 3مكتب اللجان المحلية
 -4مكتب الثقافة واالعالم
-5مكتب المرأة والطفولة
 - 6مكتب الشباب .
 –7مكتب تعليم وتطوير اللغة الكردية .
 - 8المكتب المالي .
 كما يحق للهيئة التنفيذية إحداث مكاتب أخرى عند الضرورة.= االجراءات العقابية :
 تتخذ الهيئة التنفيذية إحدى االجراءات العقابية التالية في حال إخالل أحد أعضاء التحالف بواجباته أومسؤولياته أو االساءة أو االضرار بسياسة التحالف .
 -1تنبيه :يمكن أن يكون شفهيا أو كتابيا .
 -2االنذار  :يجب أن يكون كتابيا ً ومعلالً وموقعا ً من قبل الهيئة الرئاسية .
 -3التجميد  :في حال تكرار المخالفة رغم االنذار الكتابي على أن اليتجاوز مدته ستة أشهر بعد زوال
السبب .
 -4رفع الصفة :
 -1االستمرار في المخالفة بعد انتهاء فترة التجميد .
 -2االنضمام إلى إطار سياسي أخر دون علم وموافقة الهيئة التنفيذية .
 -3ارتكاب فعل من شأنه االساءة لسمعة التحالف .
 -4إذا خالف ممثل احد االطراف سيطلب من الجهة التي يمثلها استبداله .
الطعون :
يحق للعضو المعاقب الطعن بعقوبته أمام المكتب القانوني الذي يتولى المناقشة مع الهيئة التنفيذية بهذا
الشأن وتقديم االقتراح الالزم للهيئة الرئاسية لتصويب الخطأ أن ورد أو المصادقة على العقوبة .
= مبادئ عامة :
 -1للهيئة التنفيذية حق تشكيل مكاتب تمثيل التحالف في الداخل والخارج .
 -2يتم اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بعد اكتمال النصاب العددي القانوني بأغلبية ثلثي األعضاء ،
وفي حال تعذر التوافق تتخذ القرارات بموافقة ثلثي الحاضرين .
 -3يتم تمثيل األحزاب بشكل متساو في المؤتمر العام والهيئات المنبثقة عنه.
 -4في حال انضمام أحزاب جديدة بين المؤتمرين تتمتع تلك األحزاب بكامل تمثيلها في مختلف الهيئات
شأنها شأن أي حزب مؤسس للتحالف.
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