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 "البنود الداعمة للمرأة في الدساتير العربية  ": أولا 

 مالحظات البنود الخاصة  بالحقوق االنسانية وحقوق المرأة الدولة

 المملكة المغربية

 1122دستور  

 21الفصل 

ة علاااد  اااد  أالرجااال والماااريتمتااا  : والحقاااوق اسساساااية الحرياااات  

بااالحقوق المدنيااة والسياسااية واال تصااادية واالجتماعيااة وال قا يااة المساااواة 

والبيئيااة الااواردة  ااا باا ا الباااو مااي الدسااتور و ااا مقت ااايت  اال اار  و اا ا  ااا 

االتفا يااات  والمواقيااد الدوليااة  مااا صاادق علي ااا المغاارو  و اال  لاا   ااا ن اااق 

 و وانين ا احكا  الدستور وقوابت المملكة

 تسعد الدولة الاد تحقياد مبادأ المناصافة بايي الرجااس والنساا 
 وتحدث ل  ه الغاية بيئة للمناصفة ومكا حة  ل اشكاس التمييز 

يراعااا الدسااتور المغربااا  ااا نصوصاا  

المواطنااااااات "مخاطبااااااة ال ااااااع  و

تعماااال االحاااازاو : م اااال" والمااااواطنيي

السياسااااية علااااد تاااااطير المواطنااااات 

: و ااااا ل .....  موالماااااواطنيي وتكاااااوين

تعمااال الممكلاااة المغربياااة علاااد حماياااة 

الحقااااااوق والمصااااااال  الم ااااااروعة 

وللماااواطنيي ... للماااواطنيي والمواطناااات 

والمواطنااات الحااد  ااا تقااديم عاارا   

  11الفصل  الخ... الد السل ات العمومية  

ال يجااوا الماال بالسااالمة الجساادية أو المعنويااة س  شااخ  

 ..و عامة  انت  اصة أ  ج ة  ا أ  ظرف ومي  بل أ
ال يجااوا الحااد اا يعاماال الغياار تحاات ا  اريعااة معاملااة  اسااية او ال انسااانية او 

 م ينة او حاطة بالكرامة االنسانية 

 ممارسة التع ي  بكا ة اشكال  مي  بل ا  احد جريمة يعا   علي ا القانوا 

 01الفصل 

لكاال مااواطي أو مواطنااة الحااد  ااا التصااويت و ااا الترشاا   

شااارل بلاااول ساااي الرشاااد القانونياااة والتمتااا  باااالحقوق المدنياااة  لالنتخاباااات

وياان  القااانوا علااد مقت اايات مااي شااان ا ت ااجي  والسياسااة 

تكااا ا الفاارن باايي النسااا  والرجاااس  ااا ولااو  الوظاااا   

 التصويت حد شخصا وواج  وطنا   ----  االنتخابية

يمكاااي فةاااا ة ا   ئاااة ا ااار  م م اااة   :03الفصل  المغرو
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 مالحظات البنود الخاصة  بالحقوق االنسانية وحقوق المرأة الدولة

الااد  بوةاا  وتفعياال سياسااات موج ااة تقااو  الساال ات العموميااة 1122دستور 

اسشااخان والفئااات مااي  و  االحتياجااات الخاصااة ول اا ا الغاار  تساا ر  صوصااا 

واسم ااات  معالجاة اسوةااا ال  ااة لفئاات مااي النساا : علاد ماا يلااا 

 واسطفاس واسشخان المسنيي والو اية من ا 

 م ل اال ليات 

 261الفصل 

ل اا ا  01الجلاال االست ااار  ل ساارة وال فولااة المحاادث بموجاا  الفصاال يتااولد 

الدساااتور م ماااة تااااميي تتبااا  وةاااعية اسسااارة وال فولاااة وفبااادا   را  حاااوس 

المخ  ااات الوطنيااة المتعلقااة ب اا ه المياااديي وتن اايم النقااا  العمااوما حااوس 

السياسااة العموميااة  ااا مجاااس اسساارة وةااماا تتباا  وفنجاااا الباارام  الوطنيااة 

 .قدمة مي  بل مختل  الق اعات وال يا ل واسج زة المختصةالم

 

المملكة اسردنية 

 ال اشمية

 2191دستور سنة 

 :6المادة 

اسساارة أسااام المجتماا   وام ااا الااديي واس ااالق وحاا  الااوطي  يحفاا    -3

 .القاااااااااانوا  يان اااااااااا ال ااااااااارعا ويقاااااااااو  أواصاااااااااربا و يم اااااااااا

ويرعاااد الاااني  و و  يحماااا القاااانوا اسموماااة وال فولاااة وال ااايخو ة  -9

 اإلعا ات ويحمي م مي اإلسا ة واالستغالس

 

مملكة البحريي  

 1111دستور  سنة 

 :21المادة 

النااام سواسااية  ااد الكرامااة االنسااانية ويتساااو  المااواطنيي لااد  القااانوا  ااد 

او  ال تمييااز بياان م  ااد  لاا  بسااب  الجاانلالحقااوق والواجبااات العامااة 

 االصل او اللغة او الديي او العقيدة

المااااادة الخاصااااة بعااااد  التمييااااز باااايي 

الماااااواطنيي علاااااد أساااااام الجااااانل 

موجاودة  ااا  اال الدسااتير ويجاا  التا يااد 

 علااد اسااتمرابا  ااا الدسااتور المصاار 

حيااك  اناات التيااارات االسااالمية تسااعد 

الساااقال التميياااز علاااد اساااام الجااانل 

 مي الدستور الجديد

 -الجم ورية التونسية 

 95دستور ر م 

  2191لسنااة 

حيااك يساااو  الدسااتور ال يوجااد  ااا الدسااتور التونسااا مااا يخاات  بااالمرأة  قاام 

 بيي جمي  المواطنيي  ا جمي  الحقوق والواجبات 

 (القوانيي الخاصة بإنصاف المرأة التونسية : ملحد)

 

الدستور الجزا ر  
 :11المادة 

الماواطنيي سواساية أماا  القاانوا وال يمكاي أا يتا را باا   ل 
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 مالحظات البنود الخاصة  بالحقوق االنسانية وحقوق المرأة الدولة

أو الاارأ  أو أ  شاارل  الجاانلالمولااد أو العاارق أو  تمييااز يعااود ساابب  فلااد 2116لعا  

 .أو ظرف   ر  شخصا أو اجتماعا

 :02المادة 

تساااات دف الماسسااااات ةااااماا مساااااواة  اااال المااااواطنيي 

والمواطنااات  ااد الحقااوق والواجبااات بإاالااة العقبااات التااد 

تفاات  شخصااية اإلنساااا وتحااوس دوا م ااار ة الجمياا  تعااوق 

الفعلياااة  اااد الحيااااة السياساااية واإل تصاااادية واإلجتماعياااة 

 وال قا ية

 

جم ورية السوداا  

 1119سنة  -دستور 

 02المادة 

ول اام الحااد  ااا التمتاا  بحمايااة القااانوا , النااام سواسااية أمااا  القااانوا

أو الُلغاااة أو العقيااادة  الجااانلالعنصااار أو اللاااوا أو  دوا تميياااز بيااان م بساااب 

 .الدينية أو الرأ  السياسا أو اسصل العر ا

 

 01المادة 

 :حقوق المرأة وال فل

تكفاال الدولااة للرجاااس والنساا  الحااد المتساااو   ااا التمتاا   (1)

بكااال الحقاااوق المدنياااة والسياساااية واالجتماعياااة وال قا ياااة 

للعماال واال تصااادية بمااا  ي ااا الحااد  ااا اسجاار المتساااو  

  .المتساو  والمزايا الوظيفية اس ر 

 .تعزا الدولة حقوق المرأة مي  الس التمييز اإليجابا (2)

تعماال الدولااة علااد محاربااة العااادات والتقاليااد ال ااارة التااا  (3)

 .تقلل مي  رامة المرأة ووةعيت ا

 .تو ر الدولة الرعاية الصحية ل مومة وال فولة وللحوامل (4)

الدولااة حقااوق ال فاال  مااا وردت  ااا االتفا يااات الدوليااة واإل ليميااة تحمااا  (5)
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 مالحظات البنود الخاصة  بالحقوق االنسانية وحقوق المرأة الدولة

 .التا صادق علي ا السوداا

 

الجم ورية العربية 

 السورية

 2150سنة  -دستور 

 39المادة 

تكفاال الدولااة للماارأة جمياا  الفاارن التااا تتااي  ل ااا المسااابمة 

الفعالااة والكاملااة  ااا الحياااة السياسااية واالجتماعيااة وال قا يااة 

واال تصااادية وتعماال علااد فاالااة القيااود التااا تمناا  ت وربااا 

 . ا بنا  المجتم  العربا االشترا ا وم ار ت ا

 

 

 -جم ورية العراق 

 1113سنة  -دستور 

 انوا فدارة الدولة 

العرا ية للمرحلة 

 االنتقالية

 21المادة 

العرا يااوا  ا ااة متساااووا  ااا حقااو  م بصاارف النظاار عااي 

وباام , أو الاارأ  أو المعتقااد أوالقوميااة أو الااديي أو الماا ب  أو اسصاالالجاانل 

ويُمناا  التمييااز ةااد المااواطي العرا ااا علااد . سَااوا  أمااا  القااانوا

ول اام الحااد باااسمي  .أو  وميتاا  أو ديانتاا  أو أصاال  أسااام جنساا 

واليجااوا حرماااا أ  أحااد مااي حياتاا  أو , ال خصااا وبالحياااة والحريااة

 .فا الجمي  سواسية أما  الق ا .  ات  انونيةحريت  فال و قًا إلجرا

 

 23المادة 

 مجلل النواو

ساوف ي ادف  اانوا االنتخاباات فلاد تحقياد نسابة مئوياة : رابعا 

 . مي التم يل ال تقل عي رب  أع ا  مجلل النواو

 

 -دولة  لس يي 

 -القانوا اسساسا 

ب اا  - 1110سنة 

القانوا االساسد 

 :1المادة 

بساب   الفلس ينيوا أماا  القاانوا والق اا  ساوا  ال تميياز بيان م

 .اإلعا ةأو اللوا أو الديي أو الرأ  السياسا أو  الجنلالعرق أو 

 

 

 :21المادة 

 ااال الفلسااا ينييي ساااوا  انماااا  القاااانوا وبااام يتمتعاااوا باااالحقوق المدنياااة 
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 مالحظات البنود الخاصة  بالحقوق االنسانية وحقوق المرأة الدولة

مصاا ل   ااوالساسااية ويتحملااوا الواجبااات العامااة دوا  اارق او تمييااز بياان م  .المعدس

  الفلس ينا او المواطي حي ما يرد  ا الدستور يعنا ال  ر واالن ا

 :11المادة 

للماارأة شخصاايت ا القانونيااة و مت ااا الماليااة المسااتقلة ول ااا  ات 

الحقاااوق والحرياااات اسساساااية التاااا للرجااااس وعلي اااا  ات 

 الواجبات

 

 :10المادة 

للماارأة الحااد  ااا المسااابمة الفاعلااة  ااا الحياااة االجتماعيااة 

والسياسااية وال قا يااة واال تصااادية ويعماال القااانوا علااد ااالااة 

القيااود التااا تمناا  الماارأة مااي الم ااار ة  ااا بنااا  اسساارة 

 والمجتم  

ويعا اا  القااانوا  حقااوق الماارأة الدسااتورية وال اارعية مصااونة

  ال رعا علد المسام ب ا ويحما حق ا  ا االرث

ويحمااااا  "يمكااااي اةااااا ة  عبااااارة 

حق ااااا  ااااا االرث ال اااارعا 

و لاا  لفاا  " بجمياا  اشااكال 

اشااكالية ميااراث الماارأة لاا ر  

  اصة  ا جنوو مصر 

 :31المادة 

وترعااد الن ااا تكفاال الدولااة رعايااة اسساارة وال فولااة واسمومااة 

بمااا يتفااد واحكااا  وال ااباو وياانظم القااانوا حقااوق ال فاال واس  واسساارة 

  التفا يات الدولية ومي اق حقوق ال فل العرباا

 

 دولة   ر

 1119سنة  -دستور 

 :09المادة 

ال تمييااز بياان م  ااا  لاا  بسااب  الجاانل  أو . النااام متساااووا أمااا  القااانوا

 .اسصل  أو اللغة  أو الديي

 

 

الجمابيرية العربية 

الليبية ال عبية 

 -دستور  -االشترا ية 

 :6المادة 

ومتساااووا  ااا التمتاا  بااالحقوق , الليبيااوا سااوا  أمااا  القااانوا

و يمااا علااي م مااي , و ااا تكااا ا الفاارن, المدنيااة والسياسااية

الااديي أو  ال تمييااز بياان م بسااب , الواجبااات والمساااوليات العامااة
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 مالحظات البنود الخاصة  بالحقوق االنسانية وحقوق المرأة الدولة

أو النسااا  أو اءرا  السياساااية أو  أو ال اااروة أو الجااانلالمااا ب  أو اللغاااة  1122لسنااة  1ر م 

 أو االنتما  القبلا أو الج و  أو اسسر الوة  االجتماعا 

 12المادة 

فا أبناا  المجتما  الجماابير  متسااووا رجااال ونساا   اا  ال 

ماااا باااو فنساااانا  وسا التفرياااد  اااا الحقاااوق بااايي الرجااال 

والماارأة ظلاام صااارل لاايل لاا  مااا يباارره   ااإن م يقاارروا أا 

الاازوا  م ااار ة متكا ئااة باايي طاار يي متساااوييي ال يجااوا س  

من ماااا أا يتااازو  اء ااار بااار م فرادتااا  أو ي لقااا  دوا اتفااااق 

فرادتي مااا  أو و ااد حكاام محا مااة عادلااة  وأناا  مااي العساا  أا 

 .يحر  اسبنا  مي أم م وأا تحر  اس  مي بيت ا

 

 سل نة عماا 

 :25المادة 

جميااا  الماااواطنيي متسااااووا أماااا  القاااانوا ويتسااااووا  اااا 

لاي ياتم التميياز بيان م علاد اساام . الحقوق والواجباات العاماة

 .... النوا الجنسا 

 

 -الجم ورية اليمنية 

 1112دستور  سنة 

 13المادة 

تكفاال الدولااة تكااا ا الفاارن لجمياا  المااواطنيي سياساايًا وا تصاااديًا واجتماعيااًا 

 .القوانيي لتحقاياد  لا وققا يًا وتصدر 

 

 

 لبناا

 21 مادة 

 احااد لكرامااة يتعاار  أو اءداو ينااا ا أو العااا  بالنظااا  يخاال لاام مااا حاار التعلاايم

 فن ااا  ج ااة مااي ال وا اا  بحقااوق تماال اا يمكااي وال الماا اب  أو اسدياااا

 الدولااة تصاادربا التااا العامااة ل نظمااة و ا ااا تسااير أا علااد الخاصااة  مدارساا ا

 .العمومية المعارف شاا  ا
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 مالحظات البنود الخاصة  بالحقوق االنسانية وحقوق المرأة الدولة

 :21 مادة لبناا دستور

 حياك ماي اء ار علاد سحاد ميازة ال العاماة الوظاا   تاولا  اا الحاد لبنانا لكل

 وسيوةاا . القااانوا علي ااا ياان  التااا ال اارول حساا  والجاادارة االسااتحقاق

 .الي ا ينتموا التا الدوا ر  ا الموظفيي حقوق ي مي  ان نظا 

 

دستور جم ورية 

العربية لسنة  مصر 

2152 

 :22مادة 

تكفاال الدولااة التو يااد باايي واجبااات الماارأة نحااو اسساارة وعمل ااا  ااا المجتماا  

ومساااوات ا بالرجاال  ااا مياااديي الحياااة السياسااية واالجتماعيااة واال تصااادية دوا 

 ف الس باحكا  ال ريعة االسالمية

بناااود يجااا   عاااد  المساااام ب اااا  اااا )

 (الدستور الجديد

 :31مادة 

المواطنااوا لااد  القااانوا سااوا  وباام متساااووا  ااا الحقااوق والواجبااات ال امااة 

 .ال تمييز بين م  ا  ل  بسب  الجنل او اسصل او اللغة أو الديي او العقيدة 
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 " دساتير بعض الدول األجنبيةالبنود الداعمة للمرأة في ": ثانياا 

 المواد الدستورية الدولة

 ايراا

 12مادة 

 :مكلفة برعاية حقوق المرأة ةمي المراعات الد يقة للمعايير االسالمية  و علي ا اا تقو  بما يلاتعتبر الدولة 

 .تاميي الظروف المساعدة لنمو شخصية المرأة و تادية حقو  ا المادية و المعنوية

 .تاميي الحماية الالامة لالم ات السيما  الس  ترة الحمل و رعايت ا الطفال ا و اوالدبا

 .المحكمة النزي ة لحل م ا ل االسرة  و التا تعمل علد المحا ظة علد  ياا االسرة و استمراريت اان ا  

 .تعييي ةماا  ان لرعاية االرامل و العجا ز و النسا  المحرومات مي الرعاية

 . يا  القانوا  ا حاس  ياو الولا ال رعا بإع ا  اال  حد الوالية و الرعاية علد أبنا  ا

بصورة متساوية و بم يتماتاّعوا بجمي  الحقوق اإلنسانية و السياسية و  -نسا ً و رجاالً  -وا ت مل جمي  أ راد ال ع  حماية القان

 . و االجتماعية و ال قا ية ةمي المواايي اإلسالمية* اال تصادية

 د  مي الدستور االيراند 

 طاجكستاا

 :  25المادة 

يتمت  الرجاس   ................... نوا والمحا م وت مي الحكومة حقوق وحريات  ل شخ  اجمي  اسشخان متساووا أما  الق

 والنسا  بحقوق متساوية

 أوابكستاا

 : 25المادة 

يتمت  مواطنو أوابكستاا بكا ة الحقوق والحريات نفس ا   ويتساووا أما  القانوا بغ  النظر عي اال تال ات  ا النوا الجنسا أو 

نسية أو اللغة أو اسصوس االجتماعية أو الدينية أو المعتقدات أو الوة  ال خصا او االجتماعا وال يمكي فرسا  امتيااات العرق أو الج

 .فال بحكم القانوا ويج  اا تكوا متوا قة م  مبادئ العدالة االجتماعية

 

 : 25المادة 

 يتمت  الرجاس والنسا  بحقوق متساوية 
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 : 69المادة 

 واسمومة لحماية مي الدولة تخ   ال فولة

 تر مستاا

 :21المادة

 يمل   ل شخ  حقو ا وحريات اساسية متاصلة  ير  ابلة لالنت اك او النقل

 :21المادة 

يتمت  الرجاس والنسا   ا تر مستاا بحقوق مدنية متساوية وسيستتب  أ   رق للحقوق المتساوية 

 باالستناد فلد النوا الجنسا مسالية  انونية

 :21المادة 

وواجبات م وم الب م اس ال ية  ال ينبغا أا ت كل ممارسة الحقوق والحريات  ر ا لحقوق أشخان   ريي

 والنظا  االجتماعا أو اا ت ر باسمي القوما

 با ستاا

 :19المادة

لي يميز أ  احد علد اسام . جمي  المواطنيي متساووا أما  القانوا ويحد ل م التمت  بحماية متساوية

 النوا الجنسا 

Turkey 

 

X. Equality before the Law  

ARTICLE 10. (As amended on May 7, 2010) 

All individuals are equal without any discrimination before the law, irrespective of language, race, colour, 

sex, political opinion, philosophical belief, religion and sect, or any such considerations. 

Men and women have equal rights. The State shall have the obligation to ensure that this equality exists in 

practice. Measures taken for this purpose shall not be interpreted as contrary to the principle of equality. 

 

B. Working Conditions and Right to Rest and Leisure 

ARTICLE 50. No one shall be required to perform work unsuited to his age, sex, and capacity. 

Minors, women and persons with physical or mental disabilities, shall enjoy special protection with 

regard to working conditions. 
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Andorra 

 

ARTICLE 6 

 

1. All persons are equal before the law. No one may be discriminated against on grounds of birth, race, 

sex, origin,    religion, opinions or any other personal or social condition. 

 

2. Public authorities shall create the conditions such that the equality and the liberty of the individuals 

may be real and effective. 

 

Kenyan 

The New Kenyan Constitution ensures that women will be able to pass on citizen ship to their 

children regardless of whether or not they are married to Kenyans. Article 14 (1) 

 

- The New Kenyan Constitution provides that parties to a marriage will be entitled to equal rights at the 

time of marriage, during the marriage and at its dissolution. Article 45 (3) 

- The New Kenyan Constitution assures that parental responsibility shall be shared between parents 

regardless of marital status. Article 53 (1) (e). 

- The New Kenyan Constitution eliminates gender discrimination in relation to land and property and 

gives everyone including women the right to inheritance and unbiased access to land. Article 60 (1) 

(f). 

- The New Kenyan Constitution provides for the enactment of legislation for the protection of 

matrimonial property with special interest on the matrimonial home during, and upon the termination 

of the marriage. Article 68 (c) (iii). 

- The New Kenyan Constitution maintains a one third requirement for either gender in elective bodies 

giving women of Kenya at least 1/3 minimum in elective public bodies. Article 81 (b). 

- The New Kenyan Constitution ensures that gender equality is maintained in political parties providing 

a basic requirement for political parties as amongst other to respect and promote gender equality. 

Article 91 (f) 

- The New Kenyan Constitution provides that Parliament shall formulate law to promote the 

representation of women, persons of disabilities, ethnic and other minorities and marginalized 

communities in Parliament. Article 100. 

- The New Kenyan Constitution ensures that women and men will have the right to equal treatment and 
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opportunities in political, economic, cultural and social spheres without discrimination. Article 27 (3). 

- The New Kenyan Constitution accords the right to health including reproductive health to all. Article 

43 (1) (a). 

- The New Kenyan Constitution affords adequate and equal opportunities for appointment, training and 

advancement for women and men at all levels within the Public Service Commission. Article 232 (i). 

Composition: In the composition, appointment and terms of office, the new constitution says that the 

chairperson and vice-chairperson of a commission shall not be of the same gender. 

In addition clause (8) says that the State shall take legislative and other measures to implement the principle 

that not more than two-thirds of the members of elective or appointive bodies shall be of the same gender. 

South Africa 

 

9. Equality 

1. Everyone is equal before the law and has the right to equal protection and benefit of the law. 

2. Equality includes the full and equal enjoyment of all rights and freedoms. To promote the achievement 

of equality, legislative and other measures designed to protect or advance persons, or categories of 

persons, disadvantaged by unfair discrimination may be taken. 

3. The state may not unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds, 

including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual 

orientation, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth. 

4. *1 
No person may unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds in 

terms of subsection (3). National legislation must be enacted to prevent or prohibit unfair 

discrimination. 

5. Discrimination on one or more of the grounds listed in subsection (3) is unfair unless it is established 

that the discrimination is fair.  

http://www.info.gov.za/documents/constitution/1996/96cons2.htm#1ft
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16. Freedom of expression 

- The right in subsection (1) does not extend to   

a. propaganda for war;  

b. incitement of imminent violence; or  

c. advocacy of hatred that is based on race, ethnicity, gender or religion, and that constitutes incitement 

to cause harm. 

d. everyone has the right to freedom of expression.  
Which includes:- 
Freedom of the press and other media 
Freedom to receive or impart information or ideas 
Freedom of artistic creativity 
Academic freedom and freedom of scientific research 
2- The right in subsection 1 does not extend to 
Propaganda for war. 
Incitement of imminent violence 
Advocacy of hatred that is based on race, ethnicity .gender or religion, and that constitutes incitement to 
cause harm. 

 

147. Appointment of Judicial Officers  

(2) The need for the Judiciary to reflect broadly the racial and gender composition of South Africa must be 

considered when judicial officers are appointed    

181. Establishment and governing principles – (1) The following state institutions strengthen constitutional 

democracy in the republic: 

(a) The public Protector … 

(c) The commission of the Promotion of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities 

(d) The commission for Gender Equality 

 

 

The commission of the Promotion of the Rights of Cultural, Religious and Linguistic Communities 

185. Functions of Commission, - (1) The primary objects of the commission for the …. etc. are: 

a- to promote respect for the rights of culture, religious and linguistic communities 

b- to promote and develop peace, friendship, humanity, tolerance and national unity among cultural, 
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religious and linguistic communities, on the basis of equality, non-discrimination and free association; and 

c- to promote the establishment or recognition, in accordance with national legislations, of a cultural or 

other council or councils for a community or communities in South Africa 

 

__ (2) the commission has the power, as regulated by national legislation, necessary to achive its primary 

objects, including the power to monitor, investigate, research, educate, lobby, advice and report on issues 

concerning the rights of cultural, religious and linguistic communities. 

__(3) The commission may report any matter which falls within its powers and functions to South Africa 

Human Rights Commission for investigation. 

__(4) The commission has the additional powers and functions prescribed by national legislation. 

 

186. Composition of commission. __ (1) the number of members of the commission for the Promition and 

Protection of the Rights of Cultural, Religious and linguistic Communities and their appointment and terms of 

office must be prescribed by national legislation.  

 

      __ (2) The composition of the commission must :  

b- broadly reflect the gender composition of South Africa       

  

Zimbabwe  

45- Rights of women 

(1) Every woman has full and equal dignity of the person with men and this includes—  

1. equal opportunities in political, economic and social activities;  and 

2. equal rights in law. 

(2) All laws, customs, traditions and cultures that infringe the rights of women are prohibited and void to the 

extent of the infringement.  

(3) Women have the right to affirmative action for the purpose of redressing the imbalances created by 

history, custom, tradition or culture. 

 :كل امرأة لها كامل الحق في الكرامة اإلنسانية والمساواة مع الرجل وهذا يشمل( 0)

 تكافؤ الفرص في الحياة السياسية والقتصادية والجتماعية  -0        

 جميع الحقوق القانونية  -3         

 .التي تنتهك حقوق المرأة ُوتعتبر باطلة إلى الحد الذي يقع فيه مثل هذا االنتهاكُتحظر كافة القوانين والعادات والتقاليد والثقافات ( 2)
 .يحق للمرأة التمتع بالتمييز اإليجابي بغرض رد الظلم في حاالت عدم التوازن التي تنشأ عبر التاريخ أو بسبب العادات والتقاليد (  3)
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Kariba (Draft 

Constitution 

21: 

 (1) The State must ensure gender balance and a fair representation of marginalized groups on all 

constitutional and other governmental bodies.  

(2) The State must promote full participation of women in all spheres of Zimbabwean society on the basis of 

equality with men. 

 .ينبغي أن تضمن الدولة التوازن في أدوار الجنسين وتمثيال عادال للمجموعات المهمشة في كافة الهيئات الدستورية والحكومية  -1
 .ينبغي أن تدعم الدولة المشاركة الكاملة للمرأة في كافة المجاالت داخل المجتمع الزمبابوي على أساس المساواة مع الرجل  -2

Rwanda  

Article 9 [4] 
"The State of Rwanda commits itself that women are granted at least 30 percent of posts in decision making organs"  

 .من المناصب في هيئات صنع القرار % 33تلزم دولة راوندا نفسها بضمان حصول المرأة على 
 

Poland 

 Article 33 
Men and Women shall have equal rights in family, political. social and economic life in the republic of Poland  
Article: 71 
The state, in its social and economic policy, shall take into account the good of the family. Families, finding themselves 
in difficult material and social circumstances particularly those with many children or a single parent-shall have the 
right to special assistance from public authorities 
 

 


