
 

 ميثاق عمل مشرتك
تتويجاً للعالقات المتميزة بين الحزبين الديمقراطي التقدمي الكردي والوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا، تمَّ عقُد اجتماعاٍت 

 مسؤولة بين قيادتي الحزبين، نجَم عنها االتفاق على العمل المشترك في ضوء األسس والتوجهات التالية:

 أوالً: في الشأن الوطني السوري:

الجهود باتجاه إحالل السلم واألمان في البالد، بعد فشل الخيار األمني والعسكري فيها، خالل السنوات المنصرمة  بذل كامل -أ
من عمر األزمة السورية، واعتماد طريقة ولغة الحوار مع الحكومة المركزية في دمشق وكافة القوى والفعاليات السياسية 

تمٍر وطني سوري عام، ليأخذ على عاتقه مهاَم فتحِ صفحٍة جديدة من شأنها التوّصل والمجتمعية والثقافية المعنية بضرورة عقد مؤ
( بصدد إيجاد تسويٍة لألزمة السورية 2254إلى مخرجاٍت تخدُم تطبيقات فحوى قرار مجلس األمن الدولي المجمع عليه رقم)

ن السوري لتوحيد جهودها إليجاد حل سياسي م وحث المجتمع الدولي وخاصة الدول الفاعلة في الشأ2011المتفّجرة منذ آذار 
 لألزمة السورية.

الديني أو المذهبي،  -نشر ثقافة قبول اآلخر على قاعدة نبذ التمييز والكراهية المتأتية أساساً من نزعات االستعالء القومي -ب
أذرعه العسكرية المتوحشة وذلك بهدف تحقيق التآلف وحشد أوسع الطاقات إلفشال مشاريع اإلسالم السياسي، التي تطبّقها 

 كشبكات تنظيم القاعدة اإلرهابية متعددة األسماء وتنظيم الدولة)داعش(.
العمل بكافة السبل المشروعة وعلى شتى الصعد لحمل تركيا على سحب قواتها المحتلة من شمال البالد إلى حدودها  -ت

س، وذلك تمهيداً لتحقيق التسوية المنشودة لألزمة السورية، الدولية، بدءاً بمنطقة عفرين وإدلب، مروراً بإعزاز والباب وجرابل
 وإرساء أسس وعالقات حسن الجوار معها، وكذلك استعادة الجوالن السوري المحتل وفق قرارات الشرعة الدولية ذات الصلة.

قها دون انتقاص، التأكيد على التوّجه الديمقراطي في التعامل مع قضية المرأة، بهدف تمكينها من التمتع بكامل حقو -ث
 ومواصلة إبراز قضية العدالة االجتماعية بهدف مكافحة الفقر والجهل.

تبيان أفضليات مفهوم ونظام الالمركزية في إدارة شؤون البالد عامةً، وذلك في إطار حماية وحدة وسالمة سوريا  -ج
رجية تبقيان عائدتين للمركز على سبيل المثال، وأّن وسيادتها اإلقليمية باإلشارة إلى أن المنظومة الدفاعية للبالد وسياستها الخا

تطبيقات النظام الالمركزي من شأنها تخفيُف أعباء المركز وتوفير حوافز وموجبات إنجاح مشاريع وخطط التنمية المستدامة 
 والمتوازنة على مستوى كافة المناطق والمحافظات، وإبعاد سياسات اإلهمال والتهميش.

 الكردي والحقوق المهضومة:ثانياً: في الشأن 
ُ من الشعب السوري، وثاني أكبر  -أ التأكيد على حقيقة وجود الكرد كمكّوٍن تاريخي طبيعي وأصيل، يشّكُل جزءاً ال يتجّزأ

 روعة.قومية تعداداً في البالد بعد المكّون العربي فيها، له كامُل الحق في حمايٍة دستوريٍة للغته األم، والتمتع بحقوقه القومية المش
تحريم وإدانة أصحاِب نزعة معاداة الشعب الكردي وزرع بذور التمييز العنصري والكراهية ضد وجوده، والتي  -ب

 تتصّدُرهم دوائُر العنصرية الطورانية الفاشية وأذرعُ نفوذها في المنطقة.
في البالد، بما يخدم التآلف  إغناء وتطوير مشتركات العمل وآليات التعامل والتشاور في اإلطار الشامل للحراك الكردي -ت

 ونبِذ المهاترات والشعاراتية، وصوالً إلى عقد مؤتمٍر وطني عام لكرد سوريا.

 اإلقليمي والدولي:-ثالثاً: في الشأن القومي الكردستاني

االنطالق من واجب وضرورات احترام خصوصية ومعطيات كّل ساحة عمل في المجال الكردستاني العام بما يخدم  -أ
َ مع بناء وتجسيِر أواصر الصداقة والتآخي بين شعوب المنطقة، بما يخدم قضايا  استقاللية القرار السياسي في كل جزء، تالزما

 السلم والحرية.
العنف ونبذُ لغة الحروب في حّلِ القضايا والنزاعات، وذلك باالحتكام إلى القانون الدولي اإلسهام في نشر مبدأ وثقافة ال -ب

 ومواثيق األمم المتحدة بما فيها الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان.
تسليط األضواء على أهمية تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر قمة رؤساء دول العالم الذي عُِقَد في باريس لحماية البيئة  -ث

 مناخ.وال
يتعاهد الحزبان مواصلة العمل على هدي األسس والتوجهات األنفة الذكر وذلك لما فيه خير ومصلحة شعبنا وبلدنا سوريا 

 الجريحة.
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