نتطلع إلى دستور ديمقراطي

نتطلع إلى دستور ديمقراطي

نتطلع إلى دستور ديمقراطي
قائم على أساس المبادئ الديمقراطية التي تجمع بين سيادة القانون واحترام كرامة
اإلنسان وحقوق اإلنسان لجميع المواطنين ،نساء ورجالا ،على حد سواء ،وبين قيم
المساواة المبنية على النوع الجتماعي ،ومبدأ عدم التمييز

تجمع سوريات من أجل الديمقراطية
دمشق ،سوريا

1

نتطلع إلى دستور ديمقراطي

المبادئ األساسية وقيم المساواة بين المرأة والرجل هي القيم والمبادئ التأسيسية في أي
دستور ديمقراطي " محام سوري

2

نتطلع إلى دستور ديمقراطي

المحتويات
الخلفية4 .................................................................................. …..
األسباب الموجهة 5.............................................................................

األحكام الدستورية 8 ............................................................................
المبادئ التأسيسية 8 ..................................................................

.I

.II

.III

السلطات القضائية 9 ..................................................................
الحريات والحقوق األساسية01 .........................................................

.0

األحكام األساسية 01 ...............................................................

.3

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية…03………………………………….

.2

الحريات والحقوق الشخصية والسياسية 00 ..........................................

3

نتطلع إلى دستور ديمقراطي
الخلفية
استنادا إلى التزام "تجمع سوريات من أجل الديمقراطية" ) (CSWDبالديمقراطية والمساواة التامة

بين النساء والرجال ،والقضاء على التمييز والعنف ضد النساء ،وبغية المساهمة في تطوير رؤية

واضحة لسورية المستقبل ،بدأ تجمع سوريات من اجل الديمقراطية عملية شاملة ،وضرورية لبناء

الدستور ،استند فيها إلى بحث مقارن لدساتير كل من ،تركيا والمغرب وتونس وسوريا ،أجرته رابطة
النساء السوريات ) ،(SWLالعضو في التجمع ،حيث ساعدت نتائج البحث في وضع مجموعة من
الم َؤ ِس َسة للدستور تضمن أن يلبي الدستور السوري القادم تطلعات الشعب السوري،
القيم والمبادئ ُ
رجاالً ونساء ،على حد سواء ،إلى الكرامة  ،والمساواة والى دولة المواطنة والديمقراطية ،وسيادة

القانون.

عقد "تجمع سوريات من أجل الديمقراطية" مؤتم ار دوليا في بيروت في  04و 05كانون األول
 2102تحت عنوان "المساواة أوالً :نتطلع إلى دستور ديمقراطي" بالتعاون مع المبادرة النسوية
األوروبية ) (IFE-EFIوبدعم من هيفوس ( ،)Hivosوذلك إلشراك دائرة واسعة من المشاركين

والمشاركات في مناقشة رؤية مشتركة لمشروع دستوري مستقبلي لسورية ،قائم على أساس المبادئ

الديمقراطية التي تجمع بين سيادة القانون واحترام كرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان لجميع المواطنين،

نساء ورجاالً ،على حد سواء ،وبين قيم المساواة المبنية على النوع االجتماعي ،ومبدأ عدم التمييز.

ٍ
مشارك من النساء والرجال من سورية ،من خلفيات مختلفة ،باإلضافة
ضم المؤتمر أكثر من 01

إلى ناشطات ونشطاء وخبيرات وخبراء إقليميين ودوليين ،ناقشوا جميعا أفضل السبل إلطالق عملية
واسعة وشاملة لبناء الدستور.
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األسباب الموجهة
-

تشكل حقوق اإلنسان منظومة متكاملة ،وال يمكن التعامل معها بشكل انتقائي ،وتقع حقوق
النساء في صلب هذه المنظومة ،بحسب ما جاء في شرعية حقوق اإلنسان واإلعالنات
واالتفاقيات الدولية المكملة لها ،وبخاصة االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز
ضد النساء (السيداو) منهاج عمل بكين وقرار مجلس األمن  .0325إن حقوق النساء غير
قابلة للتفاوض أو المساومة تحت أي ذريعة تتعلق بالخصوصية الثقافية والعادات والتقاليد ،أو
غيرها.

-

ال تشكل عبارة "المواطنون متساوون بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس  "...ضمانة
كافية لتحقيق المساواة ،إذ أن هناك العديد من الدول العربية ،وغيرها ،نصت دساتيرها على
ذلك ،لكن قوانينها بنيت على أساس التمييز ضد النساء ،مثل قوانين األحوال الشخصية
والعقوبات والجنسية .وهذا يؤكد ضرورة أن ينص الدستور على المساواة بين النساء والرجال
في الحقوق المدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية ،بشكل مباشر وواضح ومفصل.

-

حين يؤسس الدستور مرجعية واضحة لمبدأ المساواة القائم على مفهوم النوع االجتماعي ،فإنه
بذلك يعزز المساواة بين النساء والرجال كقيمة دستورية أساسية وكأحد المبادئ التأسيسية
للدولة غير قابلة للتفسير واالجتهاد.

-

تتعرض جميع النساء للتمييز ،بغض النظر عن العمر أو الطبقة االجتماعية أو المهنة ،أو
االنتماء الديني أو الطائفي .وللتمييز آثار سلبية مضاعفة على مجموعات النساء المهمشات
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والضعيفات والمعوقات والمهاجرات والالجئات ،وينبغي أن يؤخذ هذا النوع من التمييز
المضاعف بالحسبان.
-

عانت النساء قرونا طويلة من اإلقصاء عن الحياة العامة والسياسية .وهناك حاجة ملحة إلى
تبني تدابير إيجابية تؤدي إلى توسيع وتعميق مشاركة النساء في الشأن العام ،لمعالجة آثار
هذا اإلقصاء ،وتسريع التطبيق الفعلي للمساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية .إن تأكيد الدستور على مسؤولية الدولة في العمل على
تحقيق المساواة بين النساء والرجال ،أمر شديد األهمية ،من شأنه يمنع أية محاوالت لإلشارة
إلى تعبير "التكامل" الذي يختلف كليا عن مبدأ المساواة.

-

إن عدم وجود مادة في الدستور تحدد حق أولوية االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء
اإلنسانية ،على القوانين الوطنية ،بما في ذلك الدستورُ ،ي َم ِكن الحكومات من عدم الوفاء
بالتزاماتها المنصوص عليها في هذه االتفاقيات ،لذلك يجب أن تنص الدساتير الديمقراطية
على الحقوق األساسية للنساء في ضوء قوانين حقوق اإلنسان الواردة في المعاهدات التي
صادقت عليها الدولة ،لذلك ينبغي أن تسود قواعد القانون الدولي على القانون المحلي من
أجل ضمان الحماية القانونية الدولية من التفسيرات المسيئة للحقوق بذريعة الخصوصية
الثقافية ،الدينية أو االجتماعية.

-

تنخفض مؤشرات التنمية بشكل خطير في البلدان التي يوجد فيها تمييز ضد النساء ،وقد
أثبتت الدراسات التنموية العالمية أن هناك ارتباطا مباش ار بين التمييز ضد النساء وازدياد حدة
الفقر وتنامي عمالة األطفال.
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-

أكدت تجارب النساء بأن أي نص دستوري يتضمن أي نوع من المرجعية الدينية أدى،
وسيؤدي ،إلى تشريعات مبنية على التمييز ضد النساء ،لذلك يجب أن تنص الدساتير
الديمقراطية على الحقوق األساسية للنساء في ضوء قوانين حقوق اإلنسان الواردة في
المعاهدات التي صادقت عليها الدولة كمرجعية رئيسة.

-

تشتمل اللغة العربية على صيغ مذكرة وصيغ مؤنثة ،إال أنه تتم عادة صياغة الخطاب
العربي في الدساتير بصيغة المذكر ،مما ُي َغيِب النساء عن الصياغة اللغوية لنصوص

الدستور والقوانين.

لألسباب المذكورة أعاله ،نحن نؤمن بأن المبادئ المؤسسة للدستور المقترحة التالية سوف

تستجيب لالحتياجات الوطنية الملحة ،وتضمن حقوق جميع المواطنين والمواطنات في سوريا،
النساء والرجال على حد سواء.
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األحكام الدستورية
.I

المبادئ التأسيسية
 .0سورية جمهورية مدنية وديمقراطية مستقلة ،تحكمها سيادة القانون على أساس فصل
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وتعتمد مبدأ تداول السلطة.

 .2السيادة غير قابلة للتجزئة والتغيير ،وتمارس من خالل انتخابات حرة وديمقراطية ،ومن
خالل رقابة الشعب على عمل وأداء السلطات الثالث ،كما يكفل القانون حياد الدولة

تجاه جميع مكوناتها.

 .3يؤمن الشعب السوري بالحق المتساوي للنساء والرجال بالمشاركة الكاملة في بناء نظام
سياسي واقتصادي واجتماعي يختارونه بمحض إرادتهم.

 .4الحرية والتعددية والتضامن والمساواة بين النساء والرجال ،والسالم ،والعدالة االجتماعية،

واحترام حقوق النساء والرجال اإلنسانية والنظام الديمقراطي ،متعدد األحزاب وسيادة

القانون والحفاظ على البيئة هي القيم األسمى للنظام الدستوري للدولة السورية.

 .5تعمل الحكومات السورية على تعزيز ثقافة المساواة وعدم التمييز التي يجب أن تعكسها
السياسات العامة الحكومية ،كما تحافظ على قيم ومبادئ السلم األهلي وتضمن الحياد

التام للجيش السوري في الحياة السياسية بمختلف جوانبها.

 .0تضمن الدولة المساواة التامة بين جميع المواطنين ،نساء ورجاالً ،دون تمييز على أساس

العرق أو النوع االجتماعي أو الدين .وجميع المواطنين ،نساء ورجاال ،متساوون أمام
القانون وبموجب القانون ،ويتمتعون بحق الحماية القانونية المتساوية ،واالنتفاع من
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القانون ،وتضمن لهم الدولة إمكانية متساوية في الوصول إلى المؤسسات القانونية مع

المساواة في المعاملة.

 .7ي جب على الدولة أال تميز بشكل مباشر ،أو غير مباشر ،ضد أي شخص على أساس
األصل العرقي أو االجتماعي أو اللون أو الطبقة االجتماعية أو النوع االجتماعي أو

الجنس أو الوظائف اإلنجابية ،أو الحالة االجتماعية أو السن أو اإلعاقة أو الدين أو

الرأي السياسي أو اللغة.

 .8تعمل الدولة السورية على تحرير األراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل وفق ق اررات
الشرعية الدولية ،وبناء على المواثيق الدولية التي تحظر صراحة احتالل أراضي الغير

بالقوة؛ وتدعم الدولة السورية قضايا الحرية واالستقالل للشعوب كافة ،وفي مقدمتها حق
الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة .كما تدعم

الدولة السورية االستقرار والسلم العالميين.
.II

السلطات القضائية
 .9يضمن الدستور االستقاللية التامة للقضاء ،كما يضمن أن يلتزم القضاء بتطبيق القانون
على أساس أولوية الحقوق وضمان المحاكمة العادلة.

 .01يجوز تعيين أي امرأة مؤهلة أو رجل مؤهل كموظف في جهاز القضاء ،على كل
المستويات.
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 .00في المحكمة الدستورية ،ال يتم تعيين إال من كانت مواطنة سورية أو من كان مواطنا

سوريا .ويكفل الدستور تمثيل النساء والرجال ،بانتماءاتهم المتعددة ،عندما يتم تعيين

المسؤولين القضائيين ،كما يضمن حماية القضاة من أي نوع من الضغوط أو التأثير.
نساء ورجاالً .
 .02تملك المحكمة الدستورية صالحية حماية الحقوق الدستورية لألفراد،
ً
.III

الحريات والحقوق األساسية

 .0األحكام األساسية

 .03ينص الدستور على المساواة التامة بين النساء والرجال في حقوق المواطنة .ويضمن أن
يتمتع المواطنون ،نساء ورجاال ،بجميع الحقوق بغض النظر عن اللون أو الجنس أو

النوع االجتماعي أو اللغة أو الدين والمعتقدات ،أو الرأي السياسي أو غيره ،أو المنشأ

القومي أو االجتماعي أو الحالة االقتصادية والمادية ،أو المولد أو التعليم أو غير ذلك

من الخصائص.

 .04يتم إنشاء هيئة مساواة النوع االجتماعي للعمل على مكافحة كافة أشكال التمييز .وسوف
تعمل هذه اللجنة على تعزيز احترام وحماية المساواة بين النساء والرجال.

 .05تتمتع هيئة مساواة النوع االجتماعي ،وفق نصوص التشريعات الوطنية ،بالسلطة الالزمة
ألداء وظائفها والقيام بالرصد والتحقيق والبحث والتثقيف وحشد التأييد واسداء النصح
واعداد التقارير حول القضايا المتعلقة بالمساواة على أساس النوع االجتماعي.

 .00تلتزم الجمهورية السورية بحقوق اإلنسان المكفولة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية واالتفاقيات
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الدولية الرئيسية السبعة ،وغيرها ،المصادق عليها من الدولة السورية والقانون الدولي

العرفي ،الذي ينص على أن القوانين الدولية لها األولوية على القوانين الوطنية.

نساء ورجاالً ،وفقاً للقانون الدولي.
 .07تحظر الدولة كافة أشكال التمييز بين المواطنين،
ً
 .08يضمن الدستور الحفاظ على اإلرث الحضاري العريق في سورية ،بمكوناته القومية

والثقافية ،العرب والكرد والسريان واألرمن واآلشور والشركس والتركمان وغيرهم؛ ويقر

الدستور بأن هذه الثقافات تشكل الهوية السورية الجامعة وفقا لمبدأ التنوع في إطار
الوحدة .ويكفل الدستور الحقوق القومية والثقافية لهذه المكونات في إطار وحدة سورية،

أرضاً وشعباً ،واحترام الحقوق األساسية المعترف بها في الدستور لجميع هذه المكونات.

 .09يكفل الدستور الحقوق األساسية والمساواة في المعاملة بين جميع المقيمين في سوريا،
بمن في ذلك الالجئين والمهاجرين وفقاً للقانون الدولي ،ويضمن الدستور التزام الدولة

بالدفاع عن حقوق المواطنين والعاملين خارج البالد ،نساء ورجاال.
 .2الحريات والحقوق الشخصية والسياسية

 .21ينص الدستور على المساواة التامة بين النساء والرجال في الحقوق والحريات المدنية
والسياسية.

 .20يضمن الدستور الحق في الحياة ،كما يحظر اإلعدام كعقوبة على أية جريمة.
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 .22ال يجوز أن يخضع أي شخص ألي شكل من أشكال سوء المعاملة .ويحظر التعذيب،
بما في ذلك االغتصاب الذي يعد تعذيباً ،وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير
اإلنسانية أو المهينة؛ ويعاقب القانون على هذه الجرائم.

 .23تلتزم الدولة بمكافحة كافة أشكال العنف ضد النساء ،بما فيها العنف األسري ،وتتخذ

اإلجراءات المالئمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واستغاللها بما في ذلك

االتجار بالبشر والدعارة وقتل النساء بذريعة الشرف وسوء المعاملة والتحرش والترهيب

في كال المجالين ،العام والخاص.

 .24تُمنع التجارة بغرض االستغالل الجنسي ويعاقب عليها القانون.
ُ .25يحظر العمل القسري واإللزامي.
 .20يكفل الدستور والقوانين للمواطنين والمواطنات في سوريا ،الحق في المشاركة السياسية،

وحق تشكيل منظمات المجتمع المدني ،واألحزاب السياسية السلمية والنقابات التي تعبر

عن مصالحهم وفق المعايير الدولية .كما يكفل الدستور حق التجمع والتظاهر السلميين.

 .27تعمل الحكومات المتعاقبة على وضع سياسات واتخاذ تدابير مؤقتة تتضمن إجراءات
إيجابية لصالح النساء ،بما في ذلك تخصيص ما ال يقل عن  %31للنساء في الهيئات

التشريعية والتنفيذية والتمثيلية والمؤسسات ،وصوال إلى تحقيق مبدأ المشاركة المتوازنة

والمناصفة والمساواة التامة بين النساء والرجال.

نساء ورجاال ،دون رقابة أو
 .28حرية التنقل والرأي والتعبير مكفولة للمواطنين جميعا،
ً
إشراف ،ويضمن الدستور والقوانين للمواطنين حق الوصول إلى المعلومات.
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 .29جميع الجماعات الدينية متساوية أمام القانون ،ومنفصلة عن الدولة .وللجماعات الدينية
حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وفقا للقانون ،وتكفل الدولة حماية أنشطتهم.

جميع الجماعات الدينية متساوية أمام القانون ،ومنفصلة عن الدولة .وللجماعات الدينية
حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وفقا للقانون ،وتكفل الدولة حماية أنشطتهم.
 .3الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 .31يكفل الدستور والقوانين للمواطنين ،نساء ورجاال ،الحق في العمل والترقي الوظيفي،
وتلتزم الحكومات بإعداد السياسات والخطط ذات الصلة ،لتوفير الفرص المتكافئة

للمواطنين والمواطنات ،لتنمية معارفهم وقدراتهم ومهاراتهم .وتلتزم الدولة بتقديم الرعاية

الصحية والضمان االجتماعي لجميعهم دون أي تمييز على أساس المنشأ العرقي أو

االجتماعي أو النوع االجتماعي أو الحالة االجتماعية.

 .30للنساء الحق في المساواة في فرص التوظيف والترقي
المتساوي في القيمة ونقل استحقاقات التقاعد.

وتساوي األجر في العمل

 .32يعزز القانون تساوي الفرص للنساء والرجال من حيث الوصول إلى المناصب المنتخبة
فضالً عن المناصب المهنية واالجتماعية .وتعمل الدولة على تحقيق المساواة بين النساء
والرجال ،في جميع المجاالت وعلى كل المستويات.

 .33تكون جميع حقوق التملك مكفولة للنساء والرجال في سوريا .ولكليهما الحق في الميراث
المتساوي.
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 .34يحق لكل امرأة الوصول إلى خدمات الصحة اإلنجابية وأية أمور أخرى خاصة بالنواحي
اإلنجابية.

 .35ال يتم عقد الزواج إال بناء على الموافقة المتبادلة للطرفين وعلى أساس المساواة في
تقاسم الحقوق والمسؤوليات.

 .30ينبغي أن تُسن القوانين المتعلقة باختيار الزوج أو الزوجة وحقوق الملكية والميراث
واختيار مكان اإلقامة والطالق والشؤون األخرى المتعلقة بالزواج والعائلة ،وفقاً لمنظور
كرامة الفرد والمساواة األساسية بين النساء والرجال.

 .37يقع على عاتق الوالدين واجب تنشئة ودعم أطفالهم وتعليمهم ،بدون تمييز بينهم من
حيث النوع االجتماعي .ويكون الوالدان مسؤولَْين عن ضمان حق تنمية شخصية أطفالهم
بصورة كاملة ومتناغمة دون تمييز.

 .38ينص الدستور على توفير الحق المتساوي لألطفال والطفالت بالحصول على تعليم

متطور ومتقدم ومجاني في مرحلة التعليم األساسي .كما يضمن لهم حقا متساويا
للحصول على الرعاية الصحية وحق المشاركة في اتخاذ الق اررات المتصلة بمستقبلهم،

ويضمن حق الحصول على الجنسية السورية ألطفال جميع المواطنين من النساء

والرجال.

 .39يضمن الدستور لألطفال والطفالت حق الحماية من كل شكل من أشكال العنف ،السيما
العنف األسري.
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نساء ورجاال .وتضمن الدولة
 .41يكفل الدستور حرية اإليمان والمعتقد لكافة المواطنين
ً
الفصل الكامل بين الدين والسياسة ،كما يضمن القانون حرية ممارسة الشعائر والطقوس
الدينية بدون أية ضغوط.

 .40يضمن الدستور شراكة فاعلة قائمة على االحترام بين المؤسسات والمنظمات الحكومية

والمنظمات غير الحكومية .وتضع الحكومات المتعاقبة آليات مالئمة لضمان مشاركة

المواطنين في صياغة القوانين التي تؤثر على حياتهم.

 .42تحارب الدولة الفقر ،وتعمل على اجتثاثه وعلى تحقيق العدالة االجتماعية من خالل
تبني سياسات تنموية شاملة وعادلة تأخذ في الحسبان النوع االجتماعي.

 .43تضمن الدولة للنساء المستضعفات كالفقيرات أو المعيالت وربات األسر ،فرص التعليم

والعمل ،وبناء القدرات وتنمية المهارات ،وتوفر لهن الحماية الضرورية .وتتبنى الحكومة
سياسات شاملة لتحقيق ذلك.

 .44تكفل الدولة للرجال والنساء من أصحاب االحتياجات الخاصة فرص التعليم والعمل،
وتطوير المهارات والقدرات ،وتعمل على توفير الدعم والحماية الضرورية لهم ،وعلى

تيسير اندماجهم الكامل في المجتمع.
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"كانت المرأة دائما في المقدمة في النضال من أجل الحصول على الستقالل ،من أجل
التقدم ،والمساواة ،والديمقراطية"..
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Looking for a Democratic
Constitution
Based on democratic principles which combine the rule of
law, respect of the human dignity and human rights of all
citizens - women and men alike, the values of gender
equality and the principle of non-discrimination

Coalition of Syrian Women for Demcoracy
Damascus, Syria
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”THE FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND VALUES OF
EQUALITY BETWEEN WOMEN AND MEN ARE THE
FOUNDING PRINCIPLES AND VALUES OF ANY
DEMOCRATIC CONSTITUTION”
A Syrian lawyer
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Background
Based on the commitment of the Coalition of Syrian Women for Democracy
(CSWD) to democracy, full equality between women and men and to the
elimination of discrimination and violence against women; aspiring to
contribute to development of a clear vision of future Syria and to prepare an
inclusive constitution building process required to achieve this vision, the
Syrian Women’s League (SWL), member of CSWD, conducted a comparative
research on Constitutions pertaining to Turkey, Morocco, Tunisia, and Syria.
The research results helped to establish a set of constitutional founding values
and principles in order to ensure that the next Syrian Constitution would meet
the aspirations of the Syrian people, women and men alike, in terms of
democracy, dignity and state of citizenship, gender equality and sovereignty of
law.
The Coalition of Syrian Women for Democracy held on 14-15 December 2012
in Beirut an international conference “Equality First: Looking for a Democratic
Constitution” co-organized in partnership with the European Feminist
Initiative (IFE-EFI) and supported by Hivos, in order to discuss with a broader
circle of participants a common vision for a future constitutional project for
Syria, based on democratic principles which combine the rule of law, respect
of the human dignity and human rights of all citizens, women and men alike,
the values of gender equality and the principle of non-discrimination.
The conference gathered over 60 participants from Syria, women and men
from different background, in addition to regional and international activists
and experts and initiated a wide and inclusive constitution building process
and discussion, which adopted a set of constitutional propositions.
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Reasons
- Women's rights are an integral part of the system of human rights, according
to the Human Rights Charter and according to the international women’s
rights declarations and conventions, including the International Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW),
Beijing Platform for Action, United Nation Security Council Resolution 1325
and they cannot be approached selectively. Therefore the human rights of
women are not subject to negotiations and compromise under any pretext.
- Practice revealed that phrases as "all citizens are equal before the law" or "all
citizens are equal regardless of religion, race or sex ..." which appeared in a
number of Arab constitutions does not guarantee equal citizenship rights
between women and men, because the laws have already been built on basis
of, and still permeate discrimination against women. Therefore the
Constitution should have specific and clear provisions on full equality
between women and men in civil, economic political and social rights.
- When the Constitution establishes a clear referential to the principle of
equality that is built on the concept of gender, it promotes equality between
women and men as a fundamental constitutional value and as one of the
founding principles of the State, which is not liable to any sort of
interpretation or jurisdiction.
- All women are exposed to discrimination, regardless of age, class, profession,
religious or sectarian affiliation. Discrimination has two-fold negative impacts
on vulnerable, weak, poor, disabled, immigrant, and refugee groups of women.
Therefore intersectional discrimination must be taken into account.
- Women have suffered centuries of exclusion from public and political space.
There is an urgent need to adopt affirmative measures for women, in order to
remedy the effects of this exclusion and accelerate de facto achievement of
gender equality in all fields and all levels. When the Constitution refers to the
State responsibility to work for realization of parity between men and women,
a parity clause is particularly useful to avoid attempts to refer to terms as
“complementarities”.
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- The absence of an article in the Constitution setting out precedence of
ratified International Conventions over national laws makes it possible for
governments not to fulfill their obligations stipulated by these agreements,
not even to ensure conformity of national laws with international standards.
Therefore the Constitution should recognize the precedence of international
women’s rights instruments over domestic laws in order to ensure
international legal protection against abusive interpretations of rights on the
pretext of “cultural specificity”, religious or social traditions.
- Developmental indicators dramatically decrease in countries where violence
is practiced against women. International Developmental Studies have shown
that there is a direct relationship between discrimination against women and
the dramatic increase in poverty and child labor.
- Experiences of women have asserted that any constitutional text that
includes any sort of religious reference leads to a legislation that
discriminates against women.
- The Arabic language includes the male and female gender. However the
Arabic speech is usually framed in the masculine voice, thus making women
absent from the linguistic wording of texts pertaining to Constitution and
Laws.

For the reasons reported above, we believe that the following
proposition of founding principles and values will respond to
pressing national needs and ensure the rights of all people in
Syria, both women and men alike.
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Constitutional Provisions
I.

Founding Principles
1.

Syria is an independent democratic and civil Republic governed by
the rule of law on the bases of separation of powers into the
legislative, executive and judicial and on the principle of rotation of
powers.

2.

Sovereignty is indivisible and un-transferable, pursued through free
and democratic elections and through surveillance of people over the
work and performance of the three competent authorities whose
neutrality is guaranteed by the law.

3.

The people of Syria recognize the equal worth of women and men in
their rights to fully participate, and freely determine and build a
political, economic and social system of their own free choice.

4.

Freedom, pluralism, solidarity, equality between women and men,
peace, social justice, respect for human rights of women and men, the
rule of law and a democratic multiparty system as well as
preservation of environment are the highest values of the
Constitutional order of the Syrian State.

5.

Syrian governments enhance culture of equality and nondiscrimination reflected in government public policies, maintains
values and principles of civil peace and guarantees that the Syrian
Army remains completely on neutral grounds in all aspects of political
life.

6.

The State provides and guarantees full equality between all citizens,
women and men without distinction of ethnic origin, gender or
religion. All citizens, women and men are equal before the law; enjoy
the right to equal protection and benefit of the law, with a capability
of equal access to legal institutions with equal treatment.

7.

The State shall not discriminate directly or indirectly against anyone
on the ground of ethnic or social origin, color, class, gender, sex,
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reproductive function, marital status, age, disability, religion, political
opinion and language.
8.

II.

The Syrian State is working on liberating occupied Syrian territories
according to International Resolutions and drawing on International
Conventions explicit in rejecting occupation of territories by force.
The Syrian State supports issues of freedom and independence for all
people, in particular the Palestinian people's right to return, selfdetermination and building an independent Palestinian State. Syrian
State supports the global peace and stability.

Judicial Powers
9.

The Constitution guarantees that judicial authorities, enjoy full
independence and that they apply law on the basis of rights and
ensure a fair trial.

10. Any qualified woman or man may be appointed as a judicial official.
11. Any woman or man to be appointed to the Constitutional Court must
be a Syrian citizen. The Constitution shall guarantee the need of equal
representation of women and men in the judiciary and shall reflect
the need of inclusion of various components of Syrian society when
judicial officials are appointed. It shall ensure that judges are
protected from any sort of pressure or influence.
12. The Constitutional Court has the power to protect constitutional
rights of individuals, women and men.

III.

Fundamental Freedom and Rights
1. Basic Provisions
13. The Constitution provides for full equality between women and men
in citizenship right. All citizens shall enjoy all rights regardless of
ethnic origin, color, sex, gender, language, religion and belief, political
or other opinion, national or social origin, economic status, birth,
education or other characteristics.
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14. A Commission for Gender Equality to work against all forms of
discrimination is created. The Commission for Gender Equality
promotes respect, protection and attainment of gender equality.
15. The Commission for Gender Equality has the power, as regulated by
national legislation, to perform its functions, to monitor, investigate,
research, educate, lobby, advice and report on issues concerning
gender equality.
16. The Syrian Republic is committed to human rights confirmed by
Human Rights International Declaration and the two International
Conventions concerned with political, economic, and social rights, the
seven major International Agreements and others validly ratified by
the Syrian state and to customary international law, stipulating that
international laws have precedence over national laws.
17. The State prohibits discrimination among citizens, women and men,
in all its forms, in conformity with international law.
18. The Constitution guarantees preservation of ancient cultural heritage
in Syria, with its national and cultural components, Arabs, Kurds,
Assyrians Armenians, Alachor and Circassians, Turkmens and others;
the Constitution recognizes that these cultures form the Syrian
collective identity according to the principle of diversity within a
frame of unity. The Constitution guarantees the national and cultural
rights of these components in the framework of unity of Syria within
the respect of fundamental rights recognized by the Constitution.
19. The Constitution guarantees fundamental rights and equal treatment
of all residents in Syria, including refugees and migrants, as according
to International Law.
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2. Personal and Political Freedoms and Rights
20. The Constitution provides for full equality between women and men
in civil and political rights and freedoms.
21. Every person shall have the right to life. The Constitution prohibits
death penalty as a punishment for any crime.
22. No one shall be subject to any form of maltreatment. Torture, where
rape is torture, in addition to any other sort of cruel, inhuman or
degrading treatment shall be forbidden and punished by law.
23. The State shall combat all forms of violence against women, including
in the family, and take appropriate measures to eliminate all form of
discrimination and exploitation against women including trafficking,
prostitution, murder of women under the pretext of honor, abuse,
harassment and intimidation in both public and private spheres.
24. Trade for the purpose of sexual exploitation shall be prohibited and
punished by law.
25. Forced and obligatory labor shall be forbidden.
26. The Constitution and the laws guarantee for all women and men in
Syria the right to political participation, the right to establish civil
society organizations, peaceful political parties and trade unions that
reflect their interests in accordance with developed international
standards. The Constitution guarantees the right to peaceful assembly
and demonstration.
27. The successive Governments work on developing policies and adopt
provisional measures with affirmative measures for women,
including allocation of not less than 30% for women in the legislative,
executive and representative bodies and institutions, with the
aspiration to achieve the principle of gender balanced participation
and parity between women and men.
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28. Freedom of movement, opinion and expression is guaranteed to all
citizens, women and men, without control or supervision, the
Constitution and laws guarantee for citizens the right to access to
information.
29. All religious communities shall be equal before the law and shall be
separate from the State. Religious communities shall be free, in
conformity with law, to perform religious services and shall in their
activity enjoy the protection of the State.

3. Economic, Social and Cultural Rights
30. The Constitution and the laws guarantee for all, women and men, the
right to work and career. Governments are committed to schedule
policies and related plans to provide equal opportunities for women
and men to develop their knowledge, abilities and skills. The State is
committed to provide health care and social insurance for all without
any discrimination based on ethnic or social origin, gender, sex,
pregnancy, marital status.
31. Women shall have the right to equality in employment, promotion,
equal pay for work of equal worth, and transfer of pension
entitlements.
32. The law promotes the equal access of women and men to elective
offices and positions as well as to professional and social positions.
The State works for realization of parity between men and women on
all levels and in all spheres.
33. All rights to ownership shall be guaranteed for women and men in
Syria. The rights to inheritance shall be guaranteed equally to women
and men.
34. Every woman shall have the right and access to reproductive health
and other reproductive matters.
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35. Marriage shall be based only on the mutual consent and equal sharing
of rights and responsibilities.
36. With regard to choice of spouse, property rights, inheritance, choice
of domicile, divorce and other matters pertaining to marriage and the
family, laws shall be enacted from the standpoint of individual dignity
and the essential equality between women and men.
37. Parents shall have the duty to bring up, support and school their
children, without discrimination of their sex. Parents shall be
responsible for ensuring their children the right to the full and
harmonious development of their personalities, without
discrimination of their sex.
38. The Constitution provides for children, girls and boys, the equal right
to developed and sophisticated education, as compulsory and free in
the stage of basic teaching. It also ensures them an equal right to
health care and the right to be involved in process of taking decisions
related to their future, and ensure that the children of all citizens,
women and men, have the right to acquire Syrian citizenship.
39. The Constitution guarantees for children, girls and boys, the right to
be protected against violence, especially family violence.
40. Freedom of faith and belief is guaranteed to all citizens, women and
men. The State guarantees complete separation between religion and
politics, and law ensures the freedom to exercise religious rites and
rituals without any pressure.
41. The Constitution guarantees efficient and respectful partnership
between governmental institutions, organizations and NGOs.
Successive Governments place appropriate mechanisms to ensure the
participation of citizens in articulating the laws that affect their lives.
42. The State combats poverty, and works on its eradication and on
achieving social justice through adopting comprehensive
developmental and fair policies which take into account gender
impact.
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43. The State guarantees for vulnerable women, such as the poor, or
women heads of households, the education and employment
opportunities, capacity building and skills development, for that
purpose, the Government adopt related comprehensive
empowerment policies and provide the necessary protection for
them.
44. The State guarantees for the disabled, women and men, the education
and work opportunities, development of skills and abilities, and work
on providing necessary protection and support for them, and
facilitating their full integration into society.
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“WOMEN HAVE ALWAYS BEEN IN FRONT OF THE
FIGHTS FOR INDEPENDENCY, FOR PROGRESS, FOR
EQUALITY, DEMOCRACY..”

14

