
 هذه الوثیقة ال تزال قید اإلعداد 

musawah@musawah.org :لمزید من المعلومات                              

  مستجدات إیجابیة في قوانین األسرة المسلمة

  

 قوانین األسرة المسلمة المعمول بها الشأن األسري
1

 المساواة بین الزوجین داخل األسرة
 

أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند
(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 

 مادة 16 (1) (ج)
 فقرات 17-18  توصیات عامة رقم 21
  فقرات 54-55 توصیات عامة رقم  29

في یتشاركا وأن المتبادلین، والمودة واالحترام وتوافق، تآلف في العیش والزوج الزوجة من كًال األسرة قانون یلزم                   الجزائر :
األسرة، شؤون إدارة في یتشاركا وأن لهم، الجید التعلیم وتوفیر واإلناث الذكور أبنائهما حمایة وفي األسرة، مصالح على                    الحفاظ

 بما فیها تحدید اإلنجاب.
 

والواجبات الحقوق القانون ویحدد متساویین، طرفین بین شراكة عالقة بوصفه الزواج إلى (المدونة) األسرة قانون ینظر                  المغرب :
أن (ب) األسرة، مصالح على والحفاظ والمودة، المتبادل، واالحترام سوًیا، العیش (أ) تتضمن: والتي الزوجین بین                  المتبادلة
القرارات في التشاور (ج) وإناًثا، ذكوًرا األبناء تعلیم وكذلك وحمایتها المنزل شؤون إدارة بمسؤولیة الزوجین كال                  یضطلع

 المتعلقة بإدارة شؤون األسرة.
 

 تركیا : تبّعا للدستور والقانون المدني، تقوم األسرة على المساواة بین الزوجین.
 

 المساواة في السن األدنى للزواج
 

أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند
(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 

 مادة 16 (2)
 فقرات 36-39 توصیات عامة رقم 21

 السن األدنى للزواج هو 18 سنة دون استثناءات :
 

كما السن، هذا تحت شخص أي زواج تسجیل ویمنع سواء، حد على والذكور لإلناث سنة 18 ب للزواج األدنى السن یتحدد                       مصر :
 توجد عقوبة لذلك.

 
أو ال18 سن دون شخص بتزویج یقوم من كل ویعّد سواء. حد على والذكور لإلناث سنة 18 ب للزواج األدنى السن یتحدد                        كینیا :

  یحتفل بهذا الزواج أو یشهده وهو على علم بذلك مرتكًبا لجنحة ومتعرًضا للعقوبة (الحبس أو الغرامة أو كلیهما).
 
 

  تدیر زینة أنور (Zainah Anwar) هذا المشروع التابع لحركة "مساواة" والذي یقوم برصد قوانین األسرة االمسلمة  في العالم. وتتولى التنسیق شامیال شارما (Shamila Sharma) رئیسة فریق البحث، وذلك بدعم رئیسي من1
www.musawah.org :وطالبات وطالب معمل حقوق اإلنسان الدولي في كلیة الحقوق بجامعة هارفارد. لالطالع على جداول كل دولة على حدًى یمكنكم زیارة هذا الموقع (Salma Wahidi) سلمي وحیدي 
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ومعاقبة تجریم على القانون وینص سواء. حد على والذكور لإلناث سنة 18 ب للزواج األدنى السن یتحدد السند) : (إقلیم                     باكستان
و علیه، اإلشراف أو تولّیه أو األطفال زواج بعقد یقوم من كل (ب) أطفال، من یتزوجون الذین سنة 18 فوق الذكور (أ) یلي:                         ما
 (ج) الوالدین أو األوصیاء الذین یروجون لزواج األطفال، أو یسمحون باالحتفاء به أو یتسببون دون قصد في السماح باالحتفاء به.

 
 السن األدنى للزواج هو 18 سنة مع السماح بحاالت استثناء بمعرفة المحكمة مع تحدید سن أدنى نهائي لتلك الحاالت:

 
من والذكور اإلناث بزواج السماح للقاضي ویحق سواء. حد على والذكور لإلناث سنة 18 ب للزواج األدنى السن یتحدد                     العراق :
هم من بزواج ُیسمح وال وعاجًال. ضرورًیا الزواج وكان الزواج على جسمانًیا قادر الشخص هذا أن ارتأى لو 18 سن تحت                       هم

  دون سن 15.
 

من والذكور اإلناث بزواج السماح للقاضي ویحق سواء. حد على والذكور لإلناث سنة 18 ب للزواج األدنى السن یتحدد                     األردن :
 هم تحت سن 18 لو كان ذلك في صالحهما. وال ُیسمح بزواج من هم دون سن 15.

 
  السن األدنى للزواج هو 18 سنة مع وجود حاالت استثناء بمعرفة المحكمة :

 
من والذكور اإلناث بزواج السماح للقاضي ویحق سواء. حد على والذكور لإلناث سنة 19 ب للزواج األدنى السن یتحدد                     الجزائر :

 هم تحت سن 19 إذا كان في ذلك مصلحة أو ضرورة وبعد التحقق من قدرة كلیهما على الزواج.
 

والذكور اإلناث بزواج السماح للقاضي ویحق سواء. حد على والذكور لإلناث سنة 18 ب للزواج األدنى السن یتحدد                    المغرب :
القانوني القّصر وصّي أو الوالدین أقوال سماع وبعد الزواج على الموافقة مسوغات بشرح مدعم بقرار 18 سن تحت هم                     من

 والحصول على رأي طبي خبیر أو بعد إجراء بحث اجتماعي.
 

من والذكور اإلناث بزواج السماح للقاضي ویحق سواء. حد على والذكور لإلناث سنة 18 ب للزواج األدنى السن یتحدد                     عمان :
  هم تحت سن 18 بعد التحقق من أن الزواج سیكون نافًعا.
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الزواج 18 سن تحت لألشخاص یمكن ولكن سنة. 18 ب للزواج األدنى السن والطالق الزواج توثیق مرسوم یحدد                    سیرالیون :
 بإذن الوالدین/الوصي القانوني أو بموافقة المحكمة في حالة امتناع الوالدین/الوصي عن إعطاء األذن دون إبداء أسباب منطقیة.

 
تعینه الذي العام الموظف (أي للقاضي ویحق سواء. حد على والذكور لإلناث سنة 18 ب للزواج األدنى السن یتحدد                     سنغافورة :
للموافقة قاضي إلى اللجوء إتاحة من وبالرغم خاصة. ظروف في 18 سن تحت هم من والذكور اإلناث بزواج السماح                     الدولة)

 على الزواج في هذه األحوال، فإن اإلحصائیات الرسمیة تشیر إلى ندرة حدوث زواج البنات تحت سن 18.
 

من والذكور اإلناث بزواج السماح للقاضي ویحق سواء. حد على والذكور لإلناث سنة 18 ب للزواج األدنى السن یتحدد                     تونس :
 هم تحت سن 18 سنة ألسباب قهریة وإذا كان الزواج في مصلحة الطرفین العلیا.

 
بزواج السماح للقاضي ویحق سواء. حد على والذكور لإلناث سنة 18 ب للزواج األدنى السن یتحدد المتحدة : العربیة                    اإلمارات

 اإلناث والذكور من هم تحت سن 18 سنة لو كان الزواج في مصلحتهم.
 قبول الزواج/اإلكراه في الزواج

 
أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند

(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 
 مادة 16 (1) (ب)

 فقرات 15-16  توصیات عامة رقم 21
 فقرات 25-26 و33-34 توصیات عامة رقم 29

 
 

 قبول الزواج:
 

تونس، سنغافورة، قطر، فلسطین، باكستان، عمان، المغرب، لبنان، األردن، العراق، إندونیسیا، بروناي، البحرین،               الجزائر،
على اإلجبار یحظر وعلیه عمریهما. عن النظر بغض الزواج والعروس العریس قبول یتعین المتحدة : العربیة اإلمارات                  تركیا،

 الزواج.
 

له یسمح ال كما الزواج على القانونیة، السن تبلغ ولم وصایته، تحت الواقعة الفتاة إجبار من الولي بوضوح القانون یمنع                      الجزائر :
 بتزویجها دون قبولها.

 
 البحرین (السنّة):  یمنع القانون  بوضوح ولي المرأة من إجبارها على الزواج.

 
  بروناي : ینص القانون بوضوح على أنه ال یحق لولي المرأة أن یزوجها إال بموافقتها كما ینص على أن كل من یستخدم العنف

 
 في تزویج أي شخص یعتبر مرتكًبا لجنحة.
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 العراق  : یمنع القانون بوضوح األقارب وغیر األقارب من إجبار أي شخص سواء أنثى أو ذكر، على الزواج.

 
 مالیزیا وباكستان : یعتبر مرتكًبا لجنحة كل من یستخدم العنف إلكراه أو إجبار شخص على الزواج.

 
 المغرب : ینص القانون بوضوح على ضرورة موافقة القّصر على الزواج.

 
 عمان، قطر : ینص القانون بوضوح على أنه ال یحق للولي إبرام زواج امرأة إال بموافقتها.

 
 التوثیق اإلجباري للزواج:

 
قطر، فلسطین، باكستان، عمان، مالیزیا، لبنان، كینیا، األردن، العراق، إندونیسیا، بروناي، بنجالدیش، البحرین،               الجزائر،

 سنغافورة، تونس، تركیا، اإلمارات العربیة المتحدة : توثیق الزواج إجباري.
  

 قدرة النساء على تزویج أنفسهن
 

أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند
(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 

 مادة 16 (1)(أ)، 16 (1)(ب)
 فقرات 15-16 توصیات عامة رقم 21

 فقرة 34 توصیات عامة رقم 29

  قدرة النساء البالغات السن القانونیة على تزویج أنفسهن:
 

موافقة القانونیة السن البالغین والعریس العروس یحتاج ال تركیا : تونس، المغرب، العراق، مصر، (الشیعة)، البحرین                 أفغانستان،
 الولي.

 
  بنجالدیش، باكستان، سریالنكا : ال تحتاج المرأة التى تتبع المذهب الحنفي موافقة الوالي ما دامت وصلت سن البلوغ.

 
 قدرة النساء البالغات السن القانونیة على  تزویج أنفسهن زیجات تالیة:

 
  البحرین (السنّة)، إندونیسیا، األردن، لبنان (الشیعة)، فلسطین (الضفة الغربیة):  ال تحتاج المرأة البالغة السن القانونیة والتي
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 سبق لها الزواج لموافقة الولي على الزیجات التالیة.
 

الزواج كان لو إال صحیًحا الولي موافقة دون نفسها تزوج التي القانونیة السن البالغة المرأة زواج یعتبر سوریا : (غزة)،                     فلسطین
 یفتقر الندیة.

 تعدد الزوجات
 

أشكال جمیع على القضاء اتفاقیة في المقابل         البند
(CEDAW) التمییز ضد المرأة 

 فقرة 14  توصیات عامة رقم 21
 فقرة 34  توصیات عامة رقم 29

 تجریم تعدد الزوجات:
 

 قیرغیستان، طاجكستان، تونس، تركیا، أوزبكستان:  تجریم تعدد الزوجات.
 

  ضرورة الحصول على ترخیص من  المحكمة وموافقة الزوجات بشأن تعدد الزوجات:
 

وال الحالیات. الزوجات موافقة بعد إال إبرامه یجوز وال الزوجات. تعدد بشأن المحكمة من ترخیص على الحصول یجب                    الجزائر :
أن على قدرته على یدل ما تقدیم وكذلك الزوجات تعدد مبررات تقدیم على الزوج قدرة حالة في إال الترخیص المحكمة                      تصدر

 یعدل بین الزوجات جمیعهن ویفي بشروط الحیاة الزوجیة في كل تلك الزیجات.
 

على الحصول دون الزواج یعقد وال ثانیة، زوجة اتخاذ حالة في المحكمة من للزواج ترخیص على الحصول یجب                    إندونیسیا :
واجباتها أداء على قادرة غیر (أ) الحالیة: الزوجة تكون أن حالة في إال الترخیص المحكمة تصدر وال الحالیات. الزوجات                     موافقة

 الزوجیة، أو (ب) تعاني من مرض عضوي أو مرض ال شفاء منه، أو (ج) غیر قادرة على اإلنجاب.
 

دون الزواج یعقد وال ثانیة، زوجة اتخاذ حالة في المحكمة من للزواج ترخیص على الحصول یجب كردستان) : (إقلیم                    العراق
األولي الزوجة موافقة (أ) معینة: شروط استیفاء بعد إال الترخیص المحكمة تصدر وال الحالیات. الزوجات موافقة على                   الحصول
إذا أو الجنسیة المعاشرة دون یحول منه شفاء ال بمرض الزوجة إصابة ثبت لو (ب) المحكمة، أمام ثانیة زوجة زوجها اتخاذ                       على
بین بالعدل تعهد على الزوج یوقع أن (د) زوجة، من أكثر إعالة على المادیة القدرة الزوج لدى تكون أن (ج) عاقًرا،                       كانت

  الزوجات فیما یتعلق بالمعاشرة الجنسیة واألمور الزوجیة األخرى، (ه) إذا ما كانت الزوجة األولى لم تضع في عقد
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من ترخیص على الحصول دون ثانیة امرأة من یتزوج الذي الرجل ویتعرض ثانیة. زوجة اتخاذ من الزوج یمنع شرًطا                     الزواج
 القاضي لعقوبة الحبس والغرامة وال یحق للقاضي وقف تنفیذ العقوبة.

 
 ضرورة الحصول على ترخیص رسمي (من المحكمة، إلخ.) وموافقة الزوجات الحالیات عند الزواج من زوجة ثانیة:

 
وممثل رئیس من مكون تحكیم مجلس من مكتوب تصریح على الحصول بعد إال الزوجات بتعدد یصرح ال باكستان :                    بنجالدیش،
الزواج أن إلى یطمئن أن بعد إال الجدیدة بالزیجة التحكیم مجلس یسمح وال الزوجات. من زوجة لكل أو والزوجة الزوج من                       لكل

 المزمع ضروري وعادل ویفي بالشروط المطلوبة (إن وجدت).
 

بها الزواج الرجل ینوي التي الزوجة كانت لو إال ثانیة، زوجة اتخاذ حالة في القاضي من تصریح على الحصول یجب                      العراق :
مصلحة هناك تكون أن (ب) المادیة، الناحیة من قادًرا الزوج یكون أن (أ) حالة: في إال الثانیة الزیجة القاضي یرخص وال                       أرملة.

 وجیهة وراء الزیجة ألثانیة (ج) أن یطمئن القاضي إلى أن الزوج سوف یعدل الزوج بین الزوجات.
 

لو إإل الثانیة بالزیجة الترخیص القاضي یصدر وال ثانیة. زوجة اتخاذ حالة في القاضي من تصریح على الحصول یجب                     األردن :
 كان الزوج قادًرا على دفع المهر ولدیة القدرة المادیة على إعالة كل من هم في مسؤولیته.

 
إال الثانیة بالزیجة الترخیص المحكمة تصدر وال ثانیة. زوجة اتخاذ حالة في المحكمة من تصریح على الحصول یجب                    المغرب :
عدة إعالة على المالیة الناحیة من قادًرا الرجل یكون وأن زوجة من بأكثر للزواج واستثنائًیا موضوعًیا مبرًرا هناك أن ثبت                      لو

 زوجات. ویتعین حضور الزوجة األولى أمام القاضي وأخذ رأیها قبل منح التصریح.
 

الترخیص القاضي یصدر وال ثانیة. زوجة اتخاذ حالة في الدولة قبل من معین قاضي من تصریح على الحصول یجب                     سنغافورة :
والنفسیة والجسدیة المالیة النواحي من ومتوازنة هنیئة حیاة توفیر على قادر الزوج أن (أ) اآلتي: إلى اطمأن لو إال الثانیة                      بالزیجة
أن (ج) الحالیة، زیجته تعثر بسبب أخریات زوجات التخاذ یسعى ال وأنه مستقرة زیجة للزوج الحالیة الزیجة أن (ب)                     لزوجاته،

 تكون للزیجة الجدیدة فائدة تعم على كافة األطراف.
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  سوریا : یجب الحصول على تصریح من المحكمة في حالة الزواج من امرأة أخرى. وال تصدر المحكمة الترخیص بالزیجة

 
هناك یكون أن و(ب) أسر، وعدة زوجات عدة على اإلنفاق على المادیة الناحیة من قادًرا الزوج یكون أن (أ) حالة : في إال                        الثانیة

 سبًبا وجیًها للزیجة الثانیة.
 

 ضرورة الحصول على ترخیص رسمي (من المحكمة، إلخ.) عند الزواج من أكثر من زوجة ثانیة:
 

لو إال الثانیة بالزیجة الترخیص القاضي یصدر وال ثانیة. زوجة اتخاذ حالة في قاضي من تصریح على الحصول یجب                     بروناي:
تسجیل یمكن القاضي، إذن على الحصول دون ثانیة زوجة اتخاذ حالة وفي الشریعة. لمبادئ وفًقا سیتم الزواج أن إلى                     اطمأن

 الزواج رسمًیا ولكن یعاقب الزوج (بالحبس أو الغرامة أو كلیهما).
 

لو إال الثانیة بالزیجة الترخیص المحكمة تصدر وال ثانیة. زوجة اتخاذ حالة في المحكمة من تصریح على الحصول یجب                     مالیزیا :
القدرة عدم أو العجز أو الحالیات الزوجات أو الحالیة الزوجة بعقم ومبرر وضروري عادل المزمع الزواج (أ) أن: إلى                     اطمأنت
اإلنفاق على المادیة الناحیة من قادًرا الزوج یكون أن (ب) الجنون، أو الزوجیة، الحیاة في االستمرار الزوجة رفض أو                     الجسدیة
قادًرا سیكون الزوج أن (ج) الثانیة، الزیجة جراء مسؤولیته في یقعون سوف من فیهم بما مسؤولیته، في هم ومن زوجاته                      على
أو الحالیة للزوجة أذى في یتسبب لن المزمع الزواج أن (د) وأن الشریعة، مبادئ مع یتفق بما زوجاته كافة بین العدل                       على
صالًحا العقد كان طالما الزواج تسجیل یمكن المحكمة، إذن على الحصول دون الزیجة هذه مثل عقد حالة وفي الحالیات.                     الزوجات

 من كافة النواحي األخرى، ولكن تفرض غرامة على الزوج.
 

  حق الزوجة في طلب الطالق عند زواج زوجها بأخرى:
 

عقد في تشترط أن للمرأة یحق فلسطین : المغرب، موریتانیا، لبنان، األردن، مصر، البحرین، الجزائر، (الشیعة)،                 أفغانستان
 الزواج أال یتخذ الزوج زوجة ثانیة. وفي حالة خرق الزوج لهذا الشرط یصبح لها الحق في تطلیقه.
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القانونیة بالمتطلبات الوفاء یستطع لم الزوج أن إثبات على قدرتها حالة في المحكمة في الطالق تطلب أن للزوجة یحق                     الجزائر :
 المطلوبة منه حالة زواجه من امرأة أخرى.

 
 
 
 

یتسبب للزوج الثاني الزواج أن إثبات على قدرتها حالة في المحكمة في الطالق تطلب أن للزوجة یحق مصر: (السنة)،                     أفغانستان
 لها في أذي.

 
  بنجالدیش، باكستان : یحق للزوجة أن تطلب الطالق إذا اتخذ زوجها زوجة أخرى بما یخالف متطلبات القانون.

 
  التحویل من زواج یسمح بتعدد الزوجات إلى زواج ال یسمح سوى بزوجة واحدة:

 
واحدة بزوجة سوى یسمح ال زواج إلى الزوجات بتعدد یسمح الذي زواجهما تحویل نیتهما بإعالن للزوجین القانون یسمح                    كینیا:
ال زواج إلى الزوجات بتعدد یسمح زواج من الزواج تحویل عزمهما طوًعا والزوج الزوجة من كل یعلن أن (أ) اآلتیة:                      بالشروط
مكتب لدى الزواج تسجیل یتم أن (ج) اإلعالن، هذا وقت واحدة بزوجة متزوًجا الزوج یكون أن (ب) واحدة، بزوجة سوى                      یسمح

 توثیق رسمي.
 

االختیار هذا تسجیل ویتم بذلك. یسمح ال أو الزوجات بتعدد یسمح اتفاق اختیار الزواج عقد إبرام وقت للزوجین القانون یتیح                      مالي:
 في وثیقة الزواج.

 
 الحق في الطالق

 
أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند

(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 
 مادة 16 (1)(ج)

 حقوق متساویة في الحصول على الطالق:
 

یوجد وال الطالق. أسباب تحدید في متساویة حقوق والزوج وللزوجة المحكمة. من الطالق على الحصول یجب تونس:                   تركیا،
 اعتراف بالطالق الذي یتم من طرف الزوج وحده.
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  مستجدات إیجابیة في قوانین األسرة المسلمة

 فقرات 17-18  توصیات عامة رقم 21
 فقرات 34، 39-40  توصیات عامة رقم 29

 

نقض إثبات استطاعتها عدم حاالت في وحتى یوافق لم أم الزوج وافق سواء الطالق على الحصول للزوجة یحق                    سنغافورة :
أن (أ) إلى: الطرفین بین التحكیم عملیة وتفضي المحكمة. طریق عن الطالق أسباب أحد إثبات أو (تطلیق) الزواج لعهود                     الزوج

  ینطق الزوج عبارة الطالق شفوًیا، (ب) أو أن یفوض الزوج الزوجة بحق الطالق (طالق التفویض)، أو (ج) في
 
 
 

 حالة رفض الزوج ما جاء في (أ) و(ب) تقوم المحكمة عن طریق التحكیم بمطالبة َحكم الزوج بنطق عبارة الطالق نیابة عنه.
 

 الطالق عن طریق المحكمة بسبب الشقاق والنزاع:
 

عن الناجم الزواج تصدع أي والنزاع" "الشقاق أساس على المحكمة طریق عن الطالق طلب للزوجة یحق المغرب:                   األردن،
 خالفات ال یمكن تسویتها.

 
 الطالق من طرف الزوج وحده:

 
 الجزائر، موریتانیا:  ال یتم وقوع الطالق من طرف الزوج وحده إال بتسجیله في المحكمة.

 
 بنجالدیش، باكستان : تتضمن وثیقة الزواج بنًدا یحجب حق الزوج في الطالق من طرف واحد.

 
 البحرین (الشیعة) : ال یكتمل وقوع الطالق من طرف الزوج وحدة إال بحضور الطرفین أمام المحكمة لتسجیل الطالق.

 
حالة وفي جنحة. المحكمة خارج الطالق عبارة نطق ویعتبر المحكمة. في الطالق عبارة الزوج ینطق أن یجب مالیزیا :                    بروناي،
أو (الحبس للعقوبة كذلك ویتعرض أیام سبعة خالل الطالق عن اإلبالغ علیه یتعین المحكمة، خارج الطالق عبارة الزوج                    نطق

 الغرامة أو كلیهما).
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التي المحكمة في جلسة عقد طلب الزوج وعلى المحكمة. في بتسجیله إال وحده الزوج طرف من الطالق وقوع یتم ال                      إندونیسیا :
 تقطن الزوجة في دائرتها لتشهد على نطقه عبارة الطالق. ویجب أن یتضمن الطلب األسباب التي دعت الزوج لذلك.

 
واإلناث الذكور واألبناء الزوجة تكون أن ویجب القضاء. إشراف تحت إال وحده الزوج طرف من الطالق وقوع یتم ال                     المغرب :

 قد حصلوا على كل حقوقهم قبل الترخیص بالطالق.
 
 
 
 

زوجته الزوج طلق ولو القاضي. لدى وحده طرفه من الواقع الطالق بتسجیل الزوج یقوم أن یجب الغربیة): (الضفة                    فلسطین
لم إذا للعقوبة الزوج ویتعرض یوًما. 15 مدة خالل الشرعیة المحكمة في تسجیله فعلیه الطالق هذا یسجل ولم المحكمة                     خارج

 یسجل الطالق. وعلى المحكمة أن تعلن الزوجة الغائبة خالل أسبوع من تاریخ تسجیل الطالق.
 

من الطالق لطلب الطالق عبارة نطق تاریخ من أیام سبعة خالل المحكمة أمام والزوج الزوجة یحضر أن یجب                    سنغافورة :
 المحكمة. وتعد مخالفة ذلك جنحة.

 
مكتب لدى حاضرة الزوجة تكن لم وإذا یوًما. 30 خالل وحده طرفه من الواقع الطالق بتسجیل الزوج یقوم أن یجب                      مصر :

 التوثیق، تقع مسؤولیة إعالن الزوجة بالطالق على عاتق المأذون.
 

 تفویض الزوجة بتطلیق نفسها (طالق التفویض):
 

(الضفة فلسطین باكستان، عمان، المغرب، موریتانیا، (السنة)، لبنان األردن، العراق، مصر، البحرین، بنجالدیش،               أفغانستان،
عقد في واحد طرف من الطالق بحق الزوجة تفویض للزوج یمكن الیمن: المتحدة، العربیة اإلمارات سوریا، قطر،                   الغربیة)،

 الزواج، بحیث یعطیها الحق في تطلیق نفسها (طالق التفویض). وفي تلك الحالة تبقى حقوق الزوجة المالیة محفوظة.
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حقها من یصبح الحق هذا الزوجة أعطیت ولو التفویض. بطالق متعلًقا بنًدا المألوفة الزواج وثیقة تتضمن باكستان:                   بنجالدیش،
 طلب الطالق دون إبداء األسباب ودون الذهاب إلى المحكمة، مع احتفاظها بحقوقها المالیة.

 

 طالق االفتداء (الخلع):
 

  الجزائر : من حق الزوجة الحصول على طالق الخلع في المحكمة دون موافقة الزوج وذلك بعد أن تدفع له تعویًضا. وإذا لم یتفق
 
 
 

 الطرفان على مبلغ التعویض، یحق للقاضي تقدیر هذا المبلغ، على أال یتجاوز ثلث المهر.
 

بالخلع الحكم للقاضي یحق و للزوج. تعویًضا تدفع وأن الطرفین بین باتفاق الخلع طالق على الحصول الزوجة حق من                     البحرین :
 في حالة جاءت اعتراضات الزوج غیر منطقیة.

 
من الطرفان یتكمن لم وإذا للزوج. تعویًضا تدفع وأن الطرفین بین باتفاق الخلع طالق على الحصول الزوجة حق من                     بروناي :
في األخذ وبعد الشریعة مبادئ وفق المبلغ تقدیر للمحكمة یحق الزوجة، تدفعه الذي التعویض مبلغ بخصوص اتفاق إلى                    الوصول
مبلغ تحدید بعد الطالق رفض على الزوج إصرار حالة وفي سابًقا. المدفوع والمهر المالیة وقدراتهما الزوجین مكانة                   االعتبار

 التعویض، یحق للمحكمة الحكم بالطالق.
 

الحقوق. تلك كل أو المالیة حقوقها بعض عن تتنازل بأن اإلبراء طالق عل للحصول زوجها مع التفاوض الزوجة حق من                      مصر :
الذي الخلع، طالق على للحصول قضیة رفع للزوجة یمكن اإلبراء، طالق شأن في اتفاق إلى الوصول من الطرفان یتمكن لم                      وإذا
تقیم أال تخشى وأنها بینهما الزوجیة الحیاة استمرار واستحالة زوجها مع للحیاة كرهها المحكمة في تعلن أن (أ) إلى: فیه                      تحتاج
على یتعین الحالة هذه وفي المالیة. حقوقها كافة عن تتنازل (ج) المهر، بإعادة تتعهد (ب) زوجها، مع الحیاة استمرار مع اهللا                       حدود

 المحكمة الشروع في عملیة الصلح. وفي حالة فشل إجراءات الصلح، فعلى المحكمة الحكم بالطالق.
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من الطرفان یتمكن لم وإذا للزوج. تعویًضا تدفع وأن الطرفین بین باتفاق الخلع طالق على الحصول الزوجة حق من                     األردن :
تعلن أن (أ) إلى: فیه تحتاج الذي االفتداء طالق على للحصول قضیة رفع للزوجة یمكن الخلع، طالق شأن في اتفاق إلى                       الوصول
كرهها استمرار مع اهللا حدود تقیم أال تخشى وأنها بینهما الزوجیة الحیاة استمرار واستحالة زوجها مع للحیاة كرهها المحكمة                     في
في الشروع المحكمة على یتعین الحالة، هذه وفي المالیة. حقوقها كافة عن تتنازل (ج) المهر، بإعادة تتعهد (ب) زوجها، مع                      للحیاة

 عملیة الصلح التي تستمر 30 یوًما. وفي حالة فشل إجراءات الصلح، فعلى المحكمة الحكم بالطالق.
 
 
 
 
 
 
 

طالق على الزوج وافق وإذا للزوج. تعویًضا تدفع وأن الطرفین بین باتفاق الخلع طالق على الحصول الزوجة حق من                     مالیزیا :
المبلغ تقدیر للمحكمة یحق الزوجة، تدفعه الي التعویض مبلغ بخصوص اتفاق إلى الوصول من الطرفان یتكمن لم ولكن                    الخلع
تشرع الخلع، طالق على الزوج یوافق لم وإذا المالیة. وقدراتهما الطرفین مكانة االعتبار في األخذ وبعد الشریعة مبادئ                    وفق

 المحكمة في عملیة الصلح وكذلك التحكیم إذا لزم األمر. وفي حالة فشل الصلح والتحكیم، تقضي المحكمة بالطالق.
 

وفي المالیة. حقوقها عن تتنازل أو للزوج تعویض بدفع تتعهد بأن الخلع طالق لطلب للمحكمة اللجوء الزوجة حق من                     موریتانیا :
الخلع طالق تأكید للقاضي یحق الزوج، جانب من معاملة سوء أو ضرر بسبب الخلع طلبت قد الزوجة أن القاضي ارتأى                      حالة

 دون أن تدفع الزوجة التعویض ویحق لها استعادة حقوقها المالیة.
 

دون ذلك یحدث أن ویمكن األسرة. محكمة في قضیة ترفع بأن الخلع طالق بطلب التقدم الزوجة حق من باكستان :                     بنجالدیش،
 موافقة الزوج في حالة تنازلها عن حقوقها المالیة.

 
من الطرفان یتمكن لم وإذا للزوج. تعویًضا تدفع وأن الطرفین بین باتفاق الخلع طالق على الحصول الزوجة حق من                     قطر :
طریق عن الطرفین بین الصلح عملیة في المحكمة تشرع حیث قضیة رفع للزوجة یمكن الخلع، طالق شأن في اتفاق إلى                      الوصول
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بالطالق تقضي أن المحكمة على الصلح عملیة تعذرت وإذا أشهر. ستة تتجاوز ال فترة خالل الصلح بعملیة یقومان حكمین                     تعیین
 شریطة أن: (أ) تعید الزوجة المهر، (ب) تتنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالیة.

 
طالق على الزوج وافق وإذا للزوج. تعویًضا تدفع وأن الطرفین بین باتفاق الخلع طالق على الحصول الزوجة حق من                     سنغافورة :
المبلغ تقدیر للمحكمة یحق الزوجة، تدفعه الي التعویض مبلغ بخصوص اتفاق إلى الوصول من الطرفان یتكمن لم ولكن                    الخلع
فشل حالة وفي الصلح. عملیة في المحكمة تشرع الخلع، طالق على الزوج یوافق لم وإذا المالیة. وقدراتهما الطرفین مكانة                     وفق

 الصلح والتحكیم، تقضي المحكمة بالطالق.
 

أصر وإذا للزوج. تعویًضا تدفع وأن الطرفین بین باتفاق الخلع طالق على الحصول الزوجة حق من المتحدة : العربیة                    اإلمارات
   الزوج على رفض الطالق، وُخشي أال یقیما حدود اهللا، تقضي المحكمة بالطالق (المخالعة) وتحدد تعویًضا أو بدًال مناسًبا

 
 

 تدفعه الزوجة للزوج.
 

الطرفان وافق وإذا للزوج. تعویًضا تدفع وأن الطرفین بین باتفاق الخلع طالق على الحصول الزوجة حق من المغرب :                    نیجیریا،
 على طالق الخلع ولكن اختلفا بخصوص مبلغ التعویض، تقوم المحكمة بتقدیر مبلغ التعویض الذي تدفعه الزوجة للزوج.

 
 حقوق المرأة المالیة بعد الطالق

 
أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند

(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 
 مادة 16 (1)(ج)، 16 (1)(ح)

 فقرات 30-33  توصیات عامة رقم 21
 فقرات 34-35، 43-48  توصیات عامة رقم 29

 ‘األجر‘ مقابل أعمال المنزل:
 

أثناء بها قامت التي المنزل أعمال أن أساس على السابق زوجها ثروة من بجزء المرأة تطالب أن یمكن (الشیعة):                     أفغانستان
  الزواج لم تكن مجانیة ولكنها كانت ترغب في تلقي أجًرا نظیرها.

 
 تقسیم الثروة الزوجیة:

 
أحد بجهد أو المشتركة بجهودهما سواء الزواج فترة أثناء الطرفان علیها حصل ثروة أیة بتقسیم الحكم للمحكمة یحق                    بروناي:

 الطرفین منفرًدا، أو ببیع أي تلك الممتلكات وتقسیم عائد بیعها بین الطرفین.
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التي المساهمة مدى (أ) االعتبار: في تضع أن المحكمة على المشتركة، بجهودهما الثروة تلك على الطرفین حصول حالة في ▪                    
أحد بها یدین دیون أیة (ب) الجهد، أو الممتلكات أو المال حیث من سواء الثروة هذه على الحصول أجل من الطرفین من كل                         قدمها
هذه في النظر بعد و وجدوا. إن القّصر الزوجین أطفال إحتیاجات (ج) مًعا، الطرفین لمصلحة علیها حصل قد ویكون                     الطرفین

 االعتبارات یحق للمحكمة الحكم بتقسیم الثروة بالتساوي.
  

المساهمة مدى (أ) االعتبار: في تضع أن المحكمة على منفرًدا، الطرفین أحد بجهد الثروة تلك على الطرفین حصول حالة في ▪                     
  التي قدمها الطرف الذي لم یبذل الجهد في تحقیق رفاه األسرة باعتنائه بالبیت واألسرة، (ب) إحتیاجات أوالدهما القّصر إن

 
 
 
 
 
 

الطرف یحصل ولكن معقولة، ترتأیها بنسبة بیعها عائد أو الثروة تقسیم للمحكمة یحق االعتبارین هذین في النظر بعد و                     وجدوا.
 الذي ساهم بالجهد في الحصول على تلك الثروة  بالحصة األكبر فیها.

 
األخذ مع الزواج, أثناء مشتركة جهود نتیجة الطرفین علیها حصل التي الزوجیة الثروة بتقسیم تقضي أن للمحكمة یحق                    مالیزیا:
الطرفان بها یدین التي والدیون الثروة هذه على الحصول أجل من الطرفین من كل قدمها التي المساهمة مدى االعتبار                     في
تقضي أن للمحكمة یحق منفرًدا، الطرفین أحد بجهد الثروة تلك على الطرفین حصول حالة في القّصر. أوالدهما                   واحتیاجات
بالمنزل االعتناء في علیها الحصول في الجهد یبذل لم الذي الطرف قدمها التي المساهمة االعتبار في األخذ مع الثروة                     بتقسیم
الزوجة أن من وبالرغم فیها. األكبر بالحصة الثروة على الحصول في بالجهد ساهم الذي الطرف یحصل ولكن األسرة،                    ورعایة
غالًبا ُتمنح ولذلك مباشرة غیر مساهمة تعتبر وأم كزوجة أدوارها فإن الثروة، على الحصول في مالیة مساهمة قدمت تكون ال                      قد

  ثلث الثروة.
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بیعها عائد وتقسیم الثروة تلك من أي ببیع أو الزواج خالل الطرفان علیها حصل ثروة أیة بتقسیم الحكم للمحكمة یحق                      سنغافورة:
مقدار فیها بما المناسبة االعتبارات وكافة والقسط" "العدل االعتبار في تأخذ أن المحكمة على الحالة، هذه وفي الطرفین.                    بین
على الحصول أجل من الطرفین من كل قدمها التي المساهمة مدى (أ) یتضمن: بما األسرة رفاه تحقیق في الطرفین كال                      مساهمة
من أي لمصلحة أو مًعا الطرفین لمصلحة علیها حصل قد ویكون الطرفین أحد بها یدین دیون أیة (ب) علیها، والحفاظ الثروة                       هذه
طرف كل قدمها التي المساهمة مدى (د) وجدوا، إن وإناًثا ذكوًرا الزوجین أبناء احتیاجات (ج) القّصر، واإلناث الذكور                    األبناء
َمعیلین أي أو المرضى أو السن في الطاعنین األقرباء من أي أو واألسرة بالمنزل االعتناء فیها بما األسرة رفاه تحقیق سبیل                       في

 ألحد الطرفین.
 

فیها بما التجاریة األصول (ب) الزوجیة، منزل (أ) تتضمن: بأنها المشتركة" الزوجیة "الثروة لعبارة الواسع التعریف                  ویأتي
وأوعیة البنوك في السائلة األموال فیها بما األخرى واالستثمارات المدخرات (ج) االستثمار، أو التجارة في المستخدمة                  الممتلكات

  االدخار المشتركة واألموال التي تحتجزها الدولة لتدبیر سیاسة تأمین المعاشات والمعروفة باسم "صندوق التأمین المركزي"
 
 
 
 

واألسهم والمنح المعاشات تشمل والتي التقاعد عوائد (د) المصروف، والمعاش (Central Provident Fund (CPF))              
 وبوالص التأمین ، (ه) السیارات، (و) الحلي باستثناء ما كان غیر ذي قیمة كبیرة أو كان ذي قیمة عاطفیة.

 
  أنظمة تقسیم الثروة الزوجیة المشتركة:

 
صورة في المشتركة الزوجیة الثروة تكون وقد والزوجة. للزوج مشتركة ملكیة الزواج أثناء تكونت التي الثروة تعتبر                   إندونیسیا:
عقد في ذلك غیر على اتفقا قد كانا لو إال الثروة تلك نصف على الحصول الطالق عند الطرفین لكال ویحق معنویة. أو                        مادیة

 الزواج.
 

  تركیا:  تقسیم الثروة والممتلكات التیى تكونت أثناء الزواج هو النظام السائد.
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الستخدامات المخصصة للثروة المشتركة الملكیة لهما یضمن المشتركة الزوجیة الثروة لتقسیم نظام اختیار للزوجین یمكن                 تونس:
 األسرة.

 
 المنحة أو التعویض (نفقة المتعة):

 
یحق المتحدة: العربیة اإلمارات سنغافورة، قطر، عمان، المغرب، موریتانیا، مالیزیا، كینیا، األردن، إندونیسیا، مصر،                بروناي،
علیها لإلنفاق دفعها علیه یتعین التي النفقة جانب إلى السابقة لزوجته متعة) (نفقة تعویض أو إهداء بدفع الزوج تلزم أن                      للمحكمة
تراه ما بحسب أو العدة نفقة من أضعاف عدة أو ضعف أساس على تقدر وقد وأخرى، دولة بین المبالغ وتختلف العدة. فترة                        خالل

  المحكمة عادًال ومقسًطا.
 

أفعاًال أتت تكون أو الطالق بطلب بدأت التي هي كانت وإن حتى متعة نفقة على الحاالت معظم في الزوجة تحصل                      سنغافورة :
 "غیر مقبولة". وعادة ال تقبل المحكمة بدفوع نشوز الزوجة كذریعة لحرمانها من نفقة المتعة.

 
 التعویض مقابل الطالق غیر المؤسس على أسباب معقولة:

 
ظالمة أو اعتباطیة بطریقة زوجته طلق الرجل أن المحكمة وجدت إذا سوریا : الغربیة)، (الضفة فلسطین كینیا، العراق،                   الجزائر،

 أو غیر منطقیة یحق لها إلزامه بدفع تعویض للزوجة عن الطالق إلى جانب نفقة اإلعالة التي یتعین علیه دفعها خالل فترة العدة.
 

  التعویض مقابل الضرر الواقع على الزوجة:
 

الذي الضرر عن بتعویضها السابق زوجها إلزام له یحق الزواج، أثناء لألذى تعرضت الزوجة أن القاضي وجد إذا                    الجزائر :
 تعرضت له باإلضافة إلى النفقة التي علیه دفعها للزوجة في فترة العدة.

 
وقوع وقت المستحقان والتعویض النفقة قیمة تحدد أن فلها الزواج، أثناء لألذى تعرضت الزوجة أن المحكمة وجدت إذا                    تونس :
النفقة وتأتي الزواج. أثناء علیه معتادة الزوجة كانت الذي المعیشي المستوى على بناًء والتعویض النفقة مبلغ ویتحدد                   الطالق.

  والتعویض في صورة دفعات شهریة تستمر حتى زواج المرأة مرة أخرى أو وفاتها أو انتفاء حاجتها إلى النفقة.
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بدفع اآخر الطرف على بالحكم المحكمة مطالبة المعنوي أو المادي للضرر بتعرضهما یدفعان الذین الزوجة أو للزوج یحق                    تركیا :

  التعویض مقابل الضرر.
 

 السكن بعد الطالق:
 

 المملكة العربیة السعودیة : على اآلباء تأمین المسكن لألمهات الحاضنات، ویصبح من العار أال یوفر األب مسكًنا لألم.
 

  تطبیق أحكام دفع النفقة:
 

  سنغافورة:  وضعت الدولة عدة آلیات لضمان التطبیق الناجع ألحكام دفع النفقة وتتضمن:
 
 
 
 
 

 ▪ تخصیص محكمة معنیة فقط بأمور النفقة، بما یضمن اإلسراع بأداء المطالبات وتنفیذ القانون.
 

بالحجز األمر (ب) والسجن، الغرامة مثل عقوبات فرض (أ) وتتضمن: الممتنعین بحق إجراءات عدة فرض حق المحكمة منح ▪                   
حضور جانب إلى المستقبل، في السداد عن االمتناع حالة في یصرف بنكي ضمان بإصدار الممتنع إلزام (ج) الممتنع، دخل                     على
"صندوق من الممتنع عمل جهة من معلومات على الحصول طلب (د) كلیهما، أو العامة الخدمة أداء أو مالیة استشارة                     جلسات

 التأمین المركزي" من أجل تسهیل عملیة الخصم المباشر لمبلغ النفقة من أجر الممتنع.
 

بعض ملكیة نقل أو لبیع الالزمة المستندات على التوقیع یرفض الذي الطرف عن بالنیابة التوقیع حق الشرعیة المحكمة منح ▪                    
 الممتلكات للطرف اآلخر دون أسباب وجیهة وبالرغم من صدور حكم محكمة ملزم.
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إلى اإلجراء هذا ویهدف أزواجهن. لدى لهن المستحقة النفقة بمبلغ معینة ائتمانیة مؤسسات إلبالغ النساء أمام اإلمكانیة إتاحة ▪                   
 التقلیل من عملیات االمتناع عن دفع النفقة التي تحكم بها المحكمة حیث یؤثر هذا اإلجراء على الوضع االئتماني للمتنع.

 
تجاه التزاماتهم وكذلك سابقة نفقة أحكام جراء علیهم دیون بأیة الزواج) (قبل المستقبلیات لزوجاتهم باإلفصاح الرجال إلزام ▪                  
بالتزامات درایة على المستقبلیات الزوجات تكون أن ذلك ویضمن وجدوا. إن واإلناث الذكور واألبناء السابقات                 زوجاتهم

  أزواجهن المالیة قبل الزواج بهم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الزوج تهرب حال المحكمة بها تحكم التي التفقة دفع مسؤولیة یتحمل صندوق بتأسیس الدول هذه قامت تونس : فلسطین،                    البحرین،
  السابق أو األب من الدفع.

 
 حضانة األبناء الذكور واإلناث

 
أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند

(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 
 مادة: 16 (1) (د)، 16 (1) (و)

المحكمة تفصل تركیا: تونس، سریالنكا، سنغافورة، السنغال، قطر، فلسطین، كینیا، العراق، إندونیسیا، الهند، جامبیا،                بنجالدیش،
الشریعة بتفسیرات بالمقارنة األم حقوق رقعة توسیع إلى ذلك وأدى العلیا. الطفل مصلحة أساس على األطفال حضانة شأن                    في

  األكثر تحفًظا.
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 فقرات: 19-20  توصیات عامة رقم 21
 

 الوالیة على األبناء الذكور واإلناث
 

أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند
(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 
 مادة 16 (1) (د)، 16 (1)، (و)

 فقرات 19-20  توصیات عامة رقم 21

 المساواة في حقوق الوالیة :
 

الطفل مصلحة أساس على واإلناث الذكور األبناء على الوصایة شأن في المحكمة تفصل تركیا: سنغافورة، كینیا،                  إندونیسیا،
  العلیا.

 
  حقوق الحاضنة/ الحاضن فى الوالیة :

 
 الجزائر : یحق لألم عند الطالق أن تصبح الولى على أطفالها في حال كانت تتمتع بحضانتهم.

 
ألیة وفًقا الطفل وتعلیم وتنشئة وإرشاد رفاه شؤون كل تقریر في الحق ا الحاضن او الحاضنة منح في المحكمة تفوض                      بروناي :

  شروط ترى المحكمة ضرورة فرضها.
 

الوالیة على الحصول لها یحق كما بذلك، القیام على الزوج قدرة عدم حالة في العاجلة الشؤون في التصرف للمرأة یحق                      المغرب :
 على األطفال إذا: (أ) كانت تجاوزت سن 18، (ب) لم یتواجد الزوج نتیجة الموت أو االختفاء أو العجز.

 
 
 

یتعلق فیما الحكومیة الهیئات مع والتعامل المستندات على الحصول الحاضنات المطلقات لألمهات یحق السعودیة : العربیة                 المملكة
مستندات على والحصول العالجیة للمؤسسات واصطحابهم المدارس في أبنائهن تسجیل لألمهات یحق وهكذا أبنائهن.                بشؤون

 الهویة لهم.
 

للمحكمة ویحق المالیة. األمور في والتصرف والتعلیم بالسفر یتعلق فیما أطفالهن على الوالیة حقوق الحاضنات لألمهات                  تونس :
اإلشراف حقوق نفس لألم تبقى الحاالت كل وفي واجباته. أداء على قادر غیر أصبح أو الزوج توفي إذا الكاملة الوالیة األم                       منح

 على شؤون األطفال.
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 وثائق السفر الخاصة باألطفال:

 
 مالیزیا:  تسمح أوراق التقدم بطلب استخراج جواز السفر للطفل أن توقع األم أو األب أو الوصي على حد السواء على الطلب.

  
 حقوق المیراث

 
أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند

(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 
 فقرات 34-35  توصیات عامة رقم 21
 فقرات 49-53  توصیات عامة رقم 29

 المساواة في المیراث:
 

 تركیا:  ال تمیز قوانین المیراث بین الرجل والمرأة.
 

 حق اإلبنة في المیراث:
 

 أفغانستان، الكویت:  عند السنة، یتساوى األبناء الذكور واإلناث من نفس األم في نصیب اإلرث من تركة أمهم.
 

یدخل ألن السبیل یغلق ما وهو ذكور، أبناء وجود عدم حالة في كاملة التركة البنات ترث الشیعة، عند لبنان : الكویت،                      البحرین،
  ورثة ذكور من ناحیة األب في اإلرث.

 
  العراق، تونس:  تتبنى التقالید القانونیة السنیة النسق الشیعي الذي ترث البنت بفضله التركة كاملة في حالة عدم وجود أبناء

 
 

  ذكور، وهو ما یغلق الطریق ألن یشارك ورثة ذكور من ناحیة األب في المیراث.
 

 حق األحفاد الیتامى في المیراث:
 

أحد وفاة قبل والدیهم أحد توفي الذین واإلناث الذكور لألبناء یحق تونس: الغربیة)، (الضفة فلسطین المغرب، مصر،                   الجزائر،
 والدیه (أي جد أو جدة األبناء الذكور واإلناث) أن یرثوا الجد أو الجدة بوصیة ملزمة.
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واإلناث) الذكور األبناء جدة أو جد (أي والدیه أحد وفاة قبل والدیهم أحد توفي الذین واإلناث الذكور لألبناء یحق                     باكستان :
الحیاة قید على كانا لو سیرثانها المتوفي/المتوفیة األم أو األب كان والتي الجدة أو الجد تركة من المیراث من جزء على                       الحصول

  وقت وفاة والدهم أو والدتهم (أي جد أو جدة األابناء الذكور واإلناث).
 

 تقسیم التركة بعد وصیة، أو اتفاق، إلخ.:
 

 األردن، تونس:  تجوز الوصیة لصالح أحد الورثة وفیما یتجاوز حدود الثلث إذا وافق الورثة اآلخرین.
 

 مالیزیا : یمكن تغییر تقسیم ممتلكات المتوفي بأي شكل إذا وافق الورثة جمیعهم على ذلك.
 

هم ومن المسلمات للنساء المالیة المصلحة تحقیق بقصد التالیة الثالث الفتاوى سنغافورة في اإلسالمي المجلس أصدر                  سنغافورة :
 في عهدتهن:

 
شریك (أو اآلخر الطرف وفاة بعد المالك) شریك (أو الزوجة أو الزوج حق اإلیجار بشأن 2008 في الصادرة الفتوى تقر ▪                     

 المالك( في العین باعتباره مالًكا شرعًیا للعین المتشارك فیها.
 

  ▪ تبیح الفتوى الصادرة في 2010 بناًء على توصیة من "صندوق التأمین المركزي" للمسلمین المشتركین في عضویة الصندوق
 
 
 

هبة یعتبر ما وهو الوفاة، حال واإلناث الذكور األبناء أو الزوجة أو الزوج لصالح الصندوق في مدخراتهم من جزء                     تخصیص
 قانونیة.

 
أو الزوجة أو للزوج كامًال المستحق التأمین مبلغ تخصیص المسلمین من التأمین وثائق لحاملى 2012 في الصادرة الفتوى تبیح ▪                    

 الَمعیلین وهو ما یعتبر هبة قانونیة.
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 اإلجراءات المتبعة في حاالت التالعب في حقوق النساء في المیراث:
 

التركة، صاحب وفاة على أشهر أربعة مرور قبل إرثهن عن التخلي النساء على یحظر (أ) المحكمة: من منشور صدر                     فلسطین:
الورثة كافة یوقع أن یجب والتي المتوفي خلّفها التى بالتركة مفصل بیان على الحصول من الورثة كافة تمّكن إجراءات یسن                      (ب)

 علیها.
  

 العنف ضد المرأة داخل األسرة
أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند

(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 
  توصیات عامة أرقام 12 & 19

 فقرة 40  توصیات عامة رقم 21
 

 إصدار تشریعات تتعلق بالعنف األسري:
 

تشریع إصدار تم السعودیة: العربیة المملكة مالیزیا، قیرغیستان، كینیا، لبنان، إندونیسیا، تشاد، بنجالدیش، البحرین،                أفغانستان،
  واضح یجّرم العنف األسري.

 
 االغتصاب الزوجي:

 
 جنوب أفریقیا، تركیا:  یتم تجریم اغتصاب الزوج زوجته.

 
 الجنسیة

 
أشكال جمیع على القضاء "اتفاقیة في المقابل         البند

(CEDAW) "التمییز ضد المرأة 
 بند 9

 فقرة 6  توصیات عامة رقم 21

 نقل جنسیة الزوجة للزوج األجنبي المولد:
 

من المتزوجة للمرأة یحق تركیا: سریالنكا، أفریقیا، جنوب السنغال، سنغافورة، كینیا، العراق، إندونیسیا، الجزائر،                أفغانستان،
 رجل أجنبي المولد أن تنقل له جنسیتها.

 
 نقل جنسیة األم إلى األطفال:

 
تركیا، أفریقیا، جنوب سنغافورة، فلسطین، باكستان، المغرب، مالي، كینیا، مصر، إندونیسیا، بنجالدیش، الجزائر،               أفغانستان،

 الیمن:  یحق لألم نقل جنسیتها إلى أطفالها بغض النظر عن مكان والدتهم.
 

 نقل الجنسیة من األم إلى األبناء الذكور واإلناث في حالة كون األب أجنبیًأ:
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أبنائها إلى جنسیتها نقل المولد أجنبي رجل من المتزوجة للمرأة واإلجراءات القوانین تتیح باكستان: مالي، إندونیسیا،                  مصر،

 الذكور واإلناث.
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