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ةاألطر القانونية الجامعة والحياة العام
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ز ضد المرأة  (16، 15، 7، 4، 3، 2، 1المواد )اتفاقية إلغاء كافة أشكال التميي 

ز ضد المرأة  ، 19، 12، 5، 4)التوصيات العامة الصادرة عن لجنة إلغاء كافة أشكال التميي 
21 ،23 ،28 ،29 ،31 ،33 ،35  )

(28)التعليقات العامة الصادرة عن لجنة حقوق اإلنسان 

المرجعيات 

الدولية
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ز  اتيجية )إعالن ومنهاج عمل بيجي  ((ح)و ( د)األهداف االسير

أسبابه ونتائجه : المقررة الخاصة حول العنف ضد المرأة
المرجعيات 

الدولية
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القضايا المطروحة ضمن المحور

المصادقة عىل االتفاقيات الدولية
ن  ن الجنسي  موقف الدستور من موضوع المساواة بي 
ي أحواله وأحوال تعارضه مع الدستور

ن
القانون العرف

األحوال الشخصية واتفاقها مع الدستور
آليات العدالة غت  الرسمية ومدى تطبيقها

ن  يعات حول عدم التميت  (المباشر وغت  المباشر )تشر
ي الوصول اىل المراكز العامة والسياسية

ن
الحقوق المتساوية ف
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القضايا المطروحة ضمن المحور

ي  ي المجلس النيابر
ن
نظام الكوتا ف

ن  ي لوائح المرشحي 
ن
نظام الكوتا ف

قانون حول العنف السياسي ضد المرأة
ن ضد المرأة قانون حول مؤسسات وطنية تستقبل شكاوى حول التميت 

ي الجرائم الجنائية
ن
ي القضايا المدنية / المعونة القضائية ف

ن
(ةقضايا األش )ف

ي تحريك الدعاوى القضائية 
ن
(ايا األشةالمدنية أو الخاصة بقض)استقاللية المرأة ف

وزن شهادة المرأة مقارنة بالرجل
قانون حول اإلحصاءات الحساسة للنوع االجتماعي 
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Questions Algeria Bahrain Djibouti Egypt Iraq Jordan Kuwait Lebanon Libya Morocco Oman
Palestin

e 
Qatar 

Saudi 
Arabia

Somalia Sudan Syria Tunisia 

If customary law is a valid source of law under the constitution, is it 
valid if it violates constitutional provisions on gender equality or 
nondiscrimination?                                                                                                           
If personal law is a valid source of law under the constitution, is it 

valid if it violates constitutional provisions on equality or 
nondiscrimination? 

Do domestic laws clearly define the mandate and jurisdiction of 
informal justice systems, where they exist, in terms of their 
enforcement of formal and informal laws, both of which must 
conform to international standards, including non-discrimination? 

Is there a discrimination law that prohibits both direct and indirect 
discrimination against women? 

Do women and men enjoy equal rights and access to hold public 
and political office (legislature, executive, judiciary)? 
Are there quotas for women (reserved seats) in national 

parliament? 
Are there quotas for women in candidate lists for national 

parliament? 
Is there a law that explicitly prohibits violence against women in 

politics and elections?

Does the law establish a specialized independent body tasked with 
receiving complaints of discrimination based on gender (e.g. 
national human rights institution, women's commission, 
ombudsperson)? 

Is legal aid mandated in criminal matters? 

Is legal aid mandated in civil/family matters?

In civil law matters and procedures, are women required to obtain 
permission from judicial or administrative authorities, spouses and 
other family members prior to initiating legal action? 
Does a woman's testimony carry the same evidentiary weight in 
court as a man's? 

Are there laws that explicitly require the production and/or 
dissemination of gender statistics? 

In personal/family law matters, are women required to obtain 
permission from judicial or administrative authorities, spouses and 
other family members prior to initiating legal action? 

Are there sanctions for noncompliance with mandated quotas for 
women or incentives to include women on candidate lists for 
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ثالثة أمثلة

قانون حول اإلحصاءات المفصلة حسب الجنس قانون خاص العنف السياس   لمان   الير
هل هناك مقاعد مخصصة للنساء فز

إصدار إحصاءات مفصلة حسب الجنس متوفر : 1
  القانون

رصاحة فز

  قانون اإلحصاءات ما يشي  اىل: أصفر
يتوفر فز

 هذه إال أن توفي  ونش  . اإلحصاءات المتعلقة بالمرأة
  القانون

ز
اإلحصاءات غي  مفروض ف

يعات تتطرق لإلحصاءات المفص لة ال توجد تش 
حسب الجنس

  الم: 1
جال يتوفر قانون يجرم العنف ضد المرأة فز

االنتخابات/ السياس  

  المجال ال: أصفر
/  سياس  يتوفر قانون يجرم العنف فز

االنتخابات إال أنه ال يذكر العنف ضد المرأة

  يجرم أي شكل من أشك: أحمر
ال ال يوجد نص قانونز

  السياسة
االنتخابات/ العنف ضد المرأة فز

يعات واضحة و: 1 ة أو نصوص دستوري/هناك تش 
من % 30تنسجم مع التوصية الدولية لتخصيص 

المقاعد للنساء

يعات واضحة و: أصفر أو نصوص /هناك تش 
نسجم دستورية لتخصيص مقاعد للنساء ولكن ال ت

مع التوصية الدولية بالنسبة المطلوبة

ال تتوفر نصوص قانونية حول تخصيص: أحمر
مقاعد للنساء
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ي القضايا الجنائية: تمرين جماعي 
ن
المعونة القانونية ف

ي الدستور: أخضن 
ن
يعات حول الحق بالحصول ع/ تتوفر نصوص ف ىل أو التشر
إلرشاد بما فيها التمثيل أمام القضاء، الدعم المادي، ا)وتقديم المعونة القانونية 

ي 
ن
ن ( القانوب ن الجنسي  ن بي  متوفرة بشكل متساو ودون تميت 
هناك نصوص عامة وال يوجد نصوص واضحة حول تقديم المعونة : أصفر

القانونية
ال تتوفر نصوص حول المعونة القضائية: أحمر

Algeria Bahrain Djibouti Egypt Iraq Jordan Kuwait Lebanon Libya Morocco Oman Palestine Qatar 
Saudi 
Arabia

Somalia Sudan Syria Tunisia 

يا الجن ي القضا
ن
لقانونية ف ا لمعونة  ائيةا

ن الجنس لة بي  لعدا ن مصفوفة مبادرة ا ي 
لقانون وا

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1



شكرا على المتابعة


