
 

 

 اإلعالن الوطني للمرأة السورّية 

 حرّية ـ  شراكة ـ عدالة

 

فصل الصحوة والقيامة كان كان فصال مغايرًا وموعدًا استثنائيًا مع صناعة التاريخ لسوريا الجديدة،  1122عام في الربيع سوريا 
 من اليباب.

صدح صوت الحّرات واألحرار،   والكرامة والعدالة اإلنسانية.السورّيات والسوريون خرجوا معلنين ثورتهم الماجدة ـ ثورة الحرّية 
أن ال عودة إلى االستبداد، وأن ال بديل عن الثورة إال الثورة، وأن المرأة هي عبق تلك الثورة ووردة دمها وما زال حتى اليوم، 

 العالي.

كاملة على  حقوق المرأةبرنامج يضمن أواًل.  المرأةو  اإلنسان السوري، لن تكتمل إال إذا اقترنت ببرنامج حازم لتحرير إالأّن ثورتنا
 الصعد االجتماعية كافة، وكذا مساواتها الدستورية والقانونية التامة بالرجل في الحقوق والواجبات.

واحترام ، ومجموعة القوانين الديمقراطية التي ستنبثق عنه، يجب أن تؤّكد على حرية المرأة في سوريا الجديدة الدستور القادم 
خصوصيتها واحترام جسدها وعقلها وعواطفها، وتضمينها في القوانين والتشريعات كافة، وتمكين نفاذها عن طريق تفعيل 

نشاء الروادع القانونية والعقابية لكل من يستمر في االعتداء على هذه الحقوق تحت أي مبّرر.  األدوات والمؤسسات الموازية وا 

شغااوالشراكة في مو  ، في العمل السياسي ّمن أيضًا حق المرأةأن يتض يجب الدستور القادم  أي ل قع القرار العليا بالترّشح وا 
 القضاء الدستوري. و لقضاء المدني في امنصب في الدولة بما فيها منصب الرئاسة والوزارات السيادية وكذا المناصب القضائية 

 ة:ثوابت اإلعالن الوطني للمرأة السوريّ 



 ، في ظل دولة القانون ،في الحق والواجب، رجااَل ونساًء، المواطنة التي يستوي فيها أبناء الوطن الواحدالتأسيس لمبدأ  .2
للتعّددية التي جاءت محصلة  عمقًا إنسانياً الثقافية التي تشكل مجتمعة العرقية والدينية و  مهما تغايرت انتماءاتهموذلك 

 ت في سوريا عبر التاريخ.للحضارات التي حطّ 
كذلك حقوق المرأة، و  ، وفي مقّدمتهاصياغة الدستور والقوانين على أسس ومعايير دولية تضمن حقوق اإلنسان أوالً   .1

 تؤّكد على التمثيل المتساوي لجميع المواطنين دون استثناء.
تقالية، أو ضمان المشاركة الفعالة للمرأة في العمل السياسي وذلك بضمان مشاركة نسائية في أية حكومة مؤقتة، أو ان .3

 .دائمة، وكذلك الحال في مؤسسات الدولة كاّفة
المصالحة والسلم األهلي، وكذا في لجان لجان التفاوض و  عات الدولية، وفيضمان مشاركة المرأة في كل التجمّ  .4

 تأسيس وكتابة الدستور.
 والتأهيل القيادي. من خالل تزويدهن بالمهارات الالزمة يالسياسالعمل تمكين ودعم النساء في  .5
واألذى والعنف األسري، ، القسريحماية المرأة اجتماعيًا وقانونيُا من التعّرض لالنتهاكات الجنسية، والزواج  .6

والتحّرش التوعية التي تساعد في التعّرف واالعتراف باالغتصاب االقتصادي نتيجة فقدان المعيل. وتفعيل حمالت 
 .بأقصى العقوبات أمام القانون اسب مرتكبهايحعلى أنها جرائم 

تأمين فرص التعليم وحرية و من التعرض للتعليم المؤدلج. من العنف األسري واالضطهاد واالستغالل و  حماية األطفال .7
 للمرأة والطفل. ة المستديمةالصحي والرعاية  التأمينضمان وكذلك  االختيار بشكل ينسجم مع معايير التعليم العالمية

 

ق الثورات السياسية بأخرى ثقافية انقالبية على الراكد السلطوي ذي القيمة الرجعية، ثورة ثقافية هي الرديف والرافد ترافالبّد من 
للثورات السياسية على ألوان االستبداد، وأن التحّرر السياسي المرتجى ال يستوي إال موازاة بتيار من التغيير المجتمعي ينقلب 

.ومسّكناته وفي مقدمتها تغييب شراكة المرأة ـ نصف المجتمع الفاعل ونسغ المستقبل العميمعلى كل مثّبطات الحراك الثوري   

 

 تحيا السورّيات حّرات كريمات وتحيا سوريا حّرة مستقّلة.

 


