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Closing statement of the first conference of the Syrian National Council in Tunis

The Syrian National Council held the first conference of its General Committee on 
December 17 and 18, 2011 in Tunis. The conference participants paid tribute to 
the heroic Syrian people, who are unwaveringly pursuing its peaceful revolution 
for dignity and freedom and thwarted all of the government’s plans to turn the 
revolution into a civil war or another bleak scenario. The Council also called on 
those among our people and in our army who are still hesitating and who have not 
yet joined the revolution to do so. The Council discussed fundamental issues as per 
the agenda and reached the following conclusions:

On an organizational and structural level:
The conference discussed and adopted the Syrian National Council’s political pro-
gram and the rules of procedure that govern the work and the relationships among 
the various institutions. Using the resources it had at its disposal, the conference 
restructured the Council’s individual departments in order to achieve ef ficient par-
ticipation of all political forces, as well as the force of the revolutionary movement 
and those independent figures that belong to it, including stronger representation 
of women in its institutions.
The Council emphasized its pursuit of continued efforts to unify the inner-Syrian 
opposition and to expand nationwide cooperation and acknowledge it as the best 
guarantee of the revolution’s success and the realization of its humanistic goals of 
freedom and dignity.

On the level of domestic policy:
• The Council renewed its commitment to the decisions of the Syrian people and 

the goals of its revolution, such as the overthrow of the entire regime including 
its entire leadership ranks and the establishment of a new Syria as a democratic-
pluralistic state whose citizens all enjoy the same rights under the rule of law.

• The Council emphasized its obligation to recognize the identity of the Kurds 
as an ethnic group in the constitution and to view the Kurdish question as part 
of the general affairs of the country. It called for a solution to this question by 
eliminating injustice and compensating those who have suffered, as well as by 
recognizing the rights of the Kurds as an ethnic group within the framework of 
a Syria that is united as a people and a territory.

• The Council emphasized its obligation to recognize the identity of the Chaldo-
Assyrians as an ethnic group in the constitution and called for a solution to this 
issue within the framework of the unity of the country.

• The Council underlined the necessity of eliminating discrimination against any 
group in Syrian society, whether religious, sectarian, or ethnic (Arabs, Kurds, 
Chaldo-Assyrians, Turkmen, and others), within the framework of a state with 
equal civil rights for all.
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• The Council committed itself to do everything necessary for the continuation 
of the Syrian people’s peaceful revolution, including swift assistance to those 
regions that have been especially affected, and for the successful continuation 
of the »Strike for dignity« as a form of civil disobedience.

• The Syrian National Council and its institutions urgently appeal to the Arab 
League, the United Nations, and the international community to quickly mo-
bilize for the protection of civilians and revolutionaries in secure or especially 
isolated regions in Syria.

• The Council commits itself to the support of the Free Syrian Army in recogni-
tion of its commendable role in protecting the peaceful revolution of our people.

• The Council emphasized the necessity of mobilizing all forces to advance the 
embargo against the regime at the level of the media, the economy, politics, and 
diplomacy until the fall of the regime.

• The Council decided on its vision for the transitional phase and the foundational 
principles of a new Syria; on this it is seeking a national consensus. The Council 
called upon all Syrians to maintain solidarity and unity in the face of injustice and 
oppression and to take part in the revolution and in the creation of Syria’s future.

On the level of foreign policy:
The Council emphasized the importance it places on cooperation with the League 
of Arab States, the international community, and with international organizations 
in order to realize the goals and decisions of the Syrian revolution, and it warned 
of the regime’s constant trickeries to get around the initiatives and sanctions that 
have been imposed upon it, highlighting that any possibility of giving the regime 
additional reprieves must be avoided.
The Council also underlined that states and nations must meet their moral and 
humani tarian responsibilities to our people, who are being subjected to serious 
crimes against humanity; it emphasized that it is in the interest of all states to be on 
the side of the Syrian people and not on that of the ruling, doomed regime.
The Council emphasized that the new Syria will work towards the restoration of na-
tional sovereignty over the occupied Golan and will fully support the legitimate rights 
of the Palestinians. This new Syria will be a true stabilizing factor in the region, in 
contrast to the oppressive regime that poses a danger to stability and to the nation-
state, which will result in international intervention in Syrian domestic matters. The 
regime alone is responsible for the escalation of the situation in the country.

Greetings to the martyrs of freedom, whose souls have nobly and worthily ascend-
ed to their creator.
Greetings to the injured Syrian mother and the children of freedom, whose inno-
cent blood has been shed.
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Greetings to Syria’s men, women, boys, and girls, who continue to patiently 
endure, deserving and steadfast, until there is a victory over despotism and the 
liberation from injustice and oppression.
Greetings to the Free Army and all free soldiers, corporals, and of ficers, who have 
refused to kill families and children from their own people and country.
Greetings to the free brother nation of Tunisia, its president, its government, and 
its people, who have hosted our first conference on the first anniversary of the out-
break of the Tunisian revolution for freedom.
Greetings to all peoples and governments that have shown solidarity with the 
 Syrian people in its revolution for freedom.
A thousand greetings to our proud people, who faithfully and unwaveringly pro-
ceed towards their thriving and radiant future, as God intends.
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2011 آانون األول/ ديسمبر 19االثنين، 

البيان الختامي للمؤتمر األول للمجلس الوطني السوري

 آانون األول ديسمبر18 و17عقد المجلس الوطني السوري المؤتمر األول لهيئته العامة في تونس العاصمة في 
جل، وقد وجه المؤتمرون تحية إلى الشعب السوري البطل الذي صبر واستمر في ثورته السلمية من أ2011

ة.الكرامة والحرية، وأفشل آل مخططات النظام في جره إلى االقتتال األهلي والسيناريوهات المظلم

أن يكونوا جزءًاآما وجه المجلس دعوة إلى المتريثين من أبناء شعبنا وجيشنا الذين لم يلتحقوا بالثورة إلى 
منها.

وناقش المجلس القضايا األساسية المتضمنة في جدول أعماله، وخلص إلى النتائج التالية:

على الصعيد التنظيمي

مل والعالقاتناقش المؤتمر وأقر البرنامج السياسي للمجلس الوطني السوري، والنظام األساسي الذي ينظم الع
مشارآة الفاعلةبين مختلف المؤسسات، وأعاد هيكلة مكاتبه التخصصية باستثمار الطاقات المتوافرة، لتحقيق ال

في ذلك تعزيزلكل القوى السياسية وقوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة المنضمة للمجلس، بما 
حضور المرأة في مؤسساته.

سه،وأآد المجلس سعيه إلى مواصلة جهود توحيد الصف الوطني، وتوسيع العمل الوطني المشترك وتكري
آضمانة أآيدة لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها اإلنسانية في الحرية والكرامة.

على الصعيد السياسي الداخلي

آلجدد المجلس التزامه بخيارات الشعب السوري وأهداف ثورته المتمثلة في إسقاط النظام برأسه و
 نساًءرموزه وأرآانه، وبناء سورية الجديدة، دولة مدنية ديمقراطية تعددية يتساوى فيها أبناؤها -

ورجاًال - في ظل سيادة القانون.
جزءًا منأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية 

قرارالقضية الوطنية العامة في البالد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين واإل
بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا.

ذهأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية االشورية السريانية، ودعا إلى حل ه
القضية ضمن إطار وحدة الوطن.

 (منشدد المجلس على نبذ التمييز ضد أي من مكونات المجتمع السوري: الدينية والمذهبية والقومية
عرب وآرد وآشوريين سريان وترآمان وغيرهم)، في إطار دولة المواطنة.

فيتعهد المجلس ببذل آل جهد لتوفير آل متطلبات استمرار الشعب السوري في ثورته السلمية، بما 
ذلك متطلبات إغاثة المناطق المنكوبة بشكل عاجل، وإنجاح "إضراب الكرامة" على طريق العصيان

المدني.
يطالب المجلس الوطني السوري ومؤسساته، الجامعة العربية واألمم المتحدة والمجتمع الدولي

منبضرورة حماية المدنيين والثوار في سورية وذلك في مناطق آمنة وأخرى عازلة والتحرك السريع 
أجل ذلك.

ةتعهد المجلس بتوفير الدعم والرعاية للجيش السوري الحر معترفًا بدوره المشرف في حماية ثور
شعبنا السلمية.

ىأآد المجلس على حشد آل الطاقات لحصار النظام إعالميًا واقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا حت
إسقاطه.

يق توافقأقر المجلس رؤيته للمرحلة االنتقالية، والمبادئ العامة لسورية الجديدة، التي يسعى إلى تحق
ان،وطني عام عليها، ودعا المجلس السوريين جميعًا إلى التالحم والوحدة في مواجهة الظلم والطغي

وإلى االنضمام إلى الثورة والمشارآة في صناعة مستقبل سورية.

على الصعيد الخارجي

لتحقيق أهدافأآد المجلس حرصه على التعاون مع جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
وباتالثورة السورية وخياراتها، وحذر من مراوغات النظام المستمرة لاللتفاف على المبادرات والعق

المفروضة عليه، مؤآدًا العمل على قطع الطريق على منح أي مهل إضافية للنظام.

رض ألبشعآما شدد على ضرورة تحمل الدول والشعوب مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه شعبنا الذي يتع
اآلفل.الجرائم ضد االنسانية، مؤآدًا أن مصلحة الدول هي مع الشعب السوري وليست مع النظام الحاآم 

 وتدعم الحقوقوأآد المجلس أن سورية الجديدة التي ستعمل على استعادة السيادة الوطنية في الجوالن المحتل،
م القمعيالكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني؛ سوف تكون عامل استقرار حقيقي في المنطقة، بعكس النظا
تحمل المسؤوليةالمهدِّد لالستقرار والدولة الوطنية، الذي يستجلب التدخل الدولي في شؤون سورية، وهو وحده ي

عما تؤول إليه األمور في البالد.

تحية إلى شهداء الحرية الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها عزيزة آريمة،
تحية إلى األم السورية المكلومة.. وإلى أطفال الحرية الذين سفكت دماؤهم بغير ذنب،

تى النصر علىتحية إلى رجال سورية ونسائها وشبابها وبناتها.. الذين ما زالوا صابرين محتسبين صامدين، ح
االستبداد والتحرر من الظلم واالضطهاد،

 منتحية إلى الجيش الحر وآل الجنود وضباط الصف والضباط األحرار الذين رفضوا قتل األهل واألطفال
أبناء شعبهم ووطنهم،

آرى السنويةتحية إلى تونس الشقيقة الحرة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، الذين احتضنوا مؤتمرنا األول، في الذ
األولى الندالع ثورة الحرية التونسية،

تحية إلى آل الشعوب والحكومات التي تضامنت مع الشعب السوري في ثورته من أجل الحرية،
ألف تحية إلى شعبنا األبي، الذي يتقدم بثقة وثبات نحو مستقبله الزاهر المشرق بإذن اهللا.

اضف تعليقًا

)مطلوب (االسم 

)يظهر لن ولكن مطلوب (االلكتروني البريد 
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)11 (2012آذار 

)12 (2012شباط 
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)11 (2011آانون األول 

)9 (2011تشرين الثاني 

 بيانات صحفية  الصفحة الرئيسية
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البيان الختامي للمؤتمر األول للمجلس الوطني السوري

 آانون األول ديسمبر18 و17عقد المجلس الوطني السوري المؤتمر األول لهيئته العامة في تونس العاصمة في 
جل، وقد وجه المؤتمرون تحية إلى الشعب السوري البطل الذي صبر واستمر في ثورته السلمية من أ2011

ة.الكرامة والحرية، وأفشل آل مخططات النظام في جره إلى االقتتال األهلي والسيناريوهات المظلم

أن يكونوا جزءًاآما وجه المجلس دعوة إلى المتريثين من أبناء شعبنا وجيشنا الذين لم يلتحقوا بالثورة إلى 
منها.

وناقش المجلس القضايا األساسية المتضمنة في جدول أعماله، وخلص إلى النتائج التالية:

على الصعيد التنظيمي

مل والعالقاتناقش المؤتمر وأقر البرنامج السياسي للمجلس الوطني السوري، والنظام األساسي الذي ينظم الع
مشارآة الفاعلةبين مختلف المؤسسات، وأعاد هيكلة مكاتبه التخصصية باستثمار الطاقات المتوافرة، لتحقيق ال

في ذلك تعزيزلكل القوى السياسية وقوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة المنضمة للمجلس، بما 
حضور المرأة في مؤسساته.

سه،وأآد المجلس سعيه إلى مواصلة جهود توحيد الصف الوطني، وتوسيع العمل الوطني المشترك وتكري
آضمانة أآيدة لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها اإلنسانية في الحرية والكرامة.

على الصعيد السياسي الداخلي

آلجدد المجلس التزامه بخيارات الشعب السوري وأهداف ثورته المتمثلة في إسقاط النظام برأسه و
 نساًءرموزه وأرآانه، وبناء سورية الجديدة، دولة مدنية ديمقراطية تعددية يتساوى فيها أبناؤها -

ورجاًال - في ظل سيادة القانون.
جزءًا منأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية 

قرارالقضية الوطنية العامة في البالد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين واإل
بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا.

ذهأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية االشورية السريانية، ودعا إلى حل ه
القضية ضمن إطار وحدة الوطن.

 (منشدد المجلس على نبذ التمييز ضد أي من مكونات المجتمع السوري: الدينية والمذهبية والقومية
عرب وآرد وآشوريين سريان وترآمان وغيرهم)، في إطار دولة المواطنة.

فيتعهد المجلس ببذل آل جهد لتوفير آل متطلبات استمرار الشعب السوري في ثورته السلمية، بما 
ذلك متطلبات إغاثة المناطق المنكوبة بشكل عاجل، وإنجاح "إضراب الكرامة" على طريق العصيان

المدني.
يطالب المجلس الوطني السوري ومؤسساته، الجامعة العربية واألمم المتحدة والمجتمع الدولي

منبضرورة حماية المدنيين والثوار في سورية وذلك في مناطق آمنة وأخرى عازلة والتحرك السريع 
أجل ذلك.

ةتعهد المجلس بتوفير الدعم والرعاية للجيش السوري الحر معترفًا بدوره المشرف في حماية ثور
شعبنا السلمية.

ىأآد المجلس على حشد آل الطاقات لحصار النظام إعالميًا واقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا حت
إسقاطه.

يق توافقأقر المجلس رؤيته للمرحلة االنتقالية، والمبادئ العامة لسورية الجديدة، التي يسعى إلى تحق
ان،وطني عام عليها، ودعا المجلس السوريين جميعًا إلى التالحم والوحدة في مواجهة الظلم والطغي

وإلى االنضمام إلى الثورة والمشارآة في صناعة مستقبل سورية.

على الصعيد الخارجي

لتحقيق أهدافأآد المجلس حرصه على التعاون مع جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
وباتالثورة السورية وخياراتها، وحذر من مراوغات النظام المستمرة لاللتفاف على المبادرات والعق

المفروضة عليه، مؤآدًا العمل على قطع الطريق على منح أي مهل إضافية للنظام.

رض ألبشعآما شدد على ضرورة تحمل الدول والشعوب مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه شعبنا الذي يتع
اآلفل.الجرائم ضد االنسانية، مؤآدًا أن مصلحة الدول هي مع الشعب السوري وليست مع النظام الحاآم 
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م القمعيالكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني؛ سوف تكون عامل استقرار حقيقي في المنطقة، بعكس النظا
تحمل المسؤوليةالمهدِّد لالستقرار والدولة الوطنية، الذي يستجلب التدخل الدولي في شؤون سورية، وهو وحده ي

عما تؤول إليه األمور في البالد.
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أبناء شعبهم ووطنهم،

آرى السنويةتحية إلى تونس الشقيقة الحرة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، الذين احتضنوا مؤتمرنا األول، في الذ
األولى الندالع ثورة الحرية التونسية،

تحية إلى آل الشعوب والحكومات التي تضامنت مع الشعب السوري في ثورته من أجل الحرية،
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2011 آانون األول/ ديسمبر 19االثنين، 

البيان الختامي للمؤتمر األول للمجلس الوطني السوري

 آانون األول ديسمبر18 و17عقد المجلس الوطني السوري المؤتمر األول لهيئته العامة في تونس العاصمة في 
جل، وقد وجه المؤتمرون تحية إلى الشعب السوري البطل الذي صبر واستمر في ثورته السلمية من أ2011

ة.الكرامة والحرية، وأفشل آل مخططات النظام في جره إلى االقتتال األهلي والسيناريوهات المظلم

أن يكونوا جزءًاآما وجه المجلس دعوة إلى المتريثين من أبناء شعبنا وجيشنا الذين لم يلتحقوا بالثورة إلى 
منها.

وناقش المجلس القضايا األساسية المتضمنة في جدول أعماله، وخلص إلى النتائج التالية:

على الصعيد التنظيمي

مل والعالقاتناقش المؤتمر وأقر البرنامج السياسي للمجلس الوطني السوري، والنظام األساسي الذي ينظم الع
مشارآة الفاعلةبين مختلف المؤسسات، وأعاد هيكلة مكاتبه التخصصية باستثمار الطاقات المتوافرة، لتحقيق ال

في ذلك تعزيزلكل القوى السياسية وقوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة المنضمة للمجلس، بما 
حضور المرأة في مؤسساته.

سه،وأآد المجلس سعيه إلى مواصلة جهود توحيد الصف الوطني، وتوسيع العمل الوطني المشترك وتكري
آضمانة أآيدة لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها اإلنسانية في الحرية والكرامة.

على الصعيد السياسي الداخلي

آلجدد المجلس التزامه بخيارات الشعب السوري وأهداف ثورته المتمثلة في إسقاط النظام برأسه و
 نساًءرموزه وأرآانه، وبناء سورية الجديدة، دولة مدنية ديمقراطية تعددية يتساوى فيها أبناؤها -

ورجاًال - في ظل سيادة القانون.
جزءًا منأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية 

قرارالقضية الوطنية العامة في البالد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين واإل
بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا.

ذهأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية االشورية السريانية، ودعا إلى حل ه
القضية ضمن إطار وحدة الوطن.

 (منشدد المجلس على نبذ التمييز ضد أي من مكونات المجتمع السوري: الدينية والمذهبية والقومية
عرب وآرد وآشوريين سريان وترآمان وغيرهم)، في إطار دولة المواطنة.

فيتعهد المجلس ببذل آل جهد لتوفير آل متطلبات استمرار الشعب السوري في ثورته السلمية، بما 
ذلك متطلبات إغاثة المناطق المنكوبة بشكل عاجل، وإنجاح "إضراب الكرامة" على طريق العصيان

المدني.
يطالب المجلس الوطني السوري ومؤسساته، الجامعة العربية واألمم المتحدة والمجتمع الدولي

منبضرورة حماية المدنيين والثوار في سورية وذلك في مناطق آمنة وأخرى عازلة والتحرك السريع 
أجل ذلك.

ةتعهد المجلس بتوفير الدعم والرعاية للجيش السوري الحر معترفًا بدوره المشرف في حماية ثور
شعبنا السلمية.

ىأآد المجلس على حشد آل الطاقات لحصار النظام إعالميًا واقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا حت
إسقاطه.

يق توافقأقر المجلس رؤيته للمرحلة االنتقالية، والمبادئ العامة لسورية الجديدة، التي يسعى إلى تحق
ان،وطني عام عليها، ودعا المجلس السوريين جميعًا إلى التالحم والوحدة في مواجهة الظلم والطغي

وإلى االنضمام إلى الثورة والمشارآة في صناعة مستقبل سورية.

على الصعيد الخارجي

لتحقيق أهدافأآد المجلس حرصه على التعاون مع جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية 
وباتالثورة السورية وخياراتها، وحذر من مراوغات النظام المستمرة لاللتفاف على المبادرات والعق

المفروضة عليه، مؤآدًا العمل على قطع الطريق على منح أي مهل إضافية للنظام.

رض ألبشعآما شدد على ضرورة تحمل الدول والشعوب مسؤولياتها األخالقية واإلنسانية تجاه شعبنا الذي يتع
اآلفل.الجرائم ضد االنسانية، مؤآدًا أن مصلحة الدول هي مع الشعب السوري وليست مع النظام الحاآم 

 وتدعم الحقوقوأآد المجلس أن سورية الجديدة التي ستعمل على استعادة السيادة الوطنية في الجوالن المحتل،
م القمعيالكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني؛ سوف تكون عامل استقرار حقيقي في المنطقة، بعكس النظا
تحمل المسؤوليةالمهدِّد لالستقرار والدولة الوطنية، الذي يستجلب التدخل الدولي في شؤون سورية، وهو وحده ي

عما تؤول إليه األمور في البالد.

تحية إلى شهداء الحرية الذين ارتقت أرواحهم إلى بارئها عزيزة آريمة،
تحية إلى األم السورية المكلومة.. وإلى أطفال الحرية الذين سفكت دماؤهم بغير ذنب،

تى النصر علىتحية إلى رجال سورية ونسائها وشبابها وبناتها.. الذين ما زالوا صابرين محتسبين صامدين، ح
االستبداد والتحرر من الظلم واالضطهاد،

 منتحية إلى الجيش الحر وآل الجنود وضباط الصف والضباط األحرار الذين رفضوا قتل األهل واألطفال
أبناء شعبهم ووطنهم،

آرى السنويةتحية إلى تونس الشقيقة الحرة، رئيسًا وحكومة وشعبًا، الذين احتضنوا مؤتمرنا األول، في الذ
األولى الندالع ثورة الحرية التونسية،

تحية إلى آل الشعوب والحكومات التي تضامنت مع الشعب السوري في ثورته من أجل الحرية،
ألف تحية إلى شعبنا األبي، الذي يتقدم بثقة وثبات نحو مستقبله الزاهر المشرق بإذن اهللا.
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البيان الختامي للمؤتمر األول للمجلس الوطني السوري

 آانون األول ديسمبر18 و17عقد المجلس الوطني السوري المؤتمر األول لهيئته العامة في تونس العاصمة في 
جل، وقد وجه المؤتمرون تحية إلى الشعب السوري البطل الذي صبر واستمر في ثورته السلمية من أ2011

ة.الكرامة والحرية، وأفشل آل مخططات النظام في جره إلى االقتتال األهلي والسيناريوهات المظلم

أن يكونوا جزءًاآما وجه المجلس دعوة إلى المتريثين من أبناء شعبنا وجيشنا الذين لم يلتحقوا بالثورة إلى 
منها.

وناقش المجلس القضايا األساسية المتضمنة في جدول أعماله، وخلص إلى النتائج التالية:

على الصعيد التنظيمي

مل والعالقاتناقش المؤتمر وأقر البرنامج السياسي للمجلس الوطني السوري، والنظام األساسي الذي ينظم الع
مشارآة الفاعلةبين مختلف المؤسسات، وأعاد هيكلة مكاتبه التخصصية باستثمار الطاقات المتوافرة، لتحقيق ال

في ذلك تعزيزلكل القوى السياسية وقوى الحراك الثوري والشخصيات الوطنية المستقلة المنضمة للمجلس، بما 
حضور المرأة في مؤسساته.

سه،وأآد المجلس سعيه إلى مواصلة جهود توحيد الصف الوطني، وتوسيع العمل الوطني المشترك وتكري
آضمانة أآيدة لنجاح الثورة وتحقيق أهدافها اإلنسانية في الحرية والكرامة.

على الصعيد السياسي الداخلي

آلجدد المجلس التزامه بخيارات الشعب السوري وأهداف ثورته المتمثلة في إسقاط النظام برأسه و
 نساًءرموزه وأرآانه، وبناء سورية الجديدة، دولة مدنية ديمقراطية تعددية يتساوى فيها أبناؤها -

ورجاًال - في ظل سيادة القانون.
جزءًا منأآد المجلس التزامه باالعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، واعتبار القضية الكردية 

قرارالقضية الوطنية العامة في البالد، ودعا إلى حلها على أساس رفع الظلم وتعويض المتضررين واإل
بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية أرضًا وشعبًا.
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القضية ضمن إطار وحدة الوطن.
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يق توافقأقر المجلس رؤيته للمرحلة االنتقالية، والمبادئ العامة لسورية الجديدة، التي يسعى إلى تحق
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المفروضة عليه، مؤآدًا العمل على قطع الطريق على منح أي مهل إضافية للنظام.
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