Some International Sources on Women’s Rights

املركز العربي لتطوير
حكم القانون والنزاهة
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مشروع

نحو إلغاء التمييز ض ّد المرأة
Towards Abolition of Discrimination Against Women

--Universal Declaration of Human Rights
--International Covenant on Civil and Political Rights
--International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights
--Convention on Consent to Marriage, Minimum Age
for Marriage and Registration of Marriages
--Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women
-- Committee for the Elimination of Discrimination Against
Women (CEDAW), General recommendation No. 19
--Optional Protocol to the Convention on the Elimination
of Discrimination against Women
--Declaration on the Protection of Women and Children
in Emergency and Armed Conflict
--Trafficking in persons, especially women and children
Protocol to The Convention against Transnational
Organized Crime
--Recommended Principles and Guidelines on Human
Rights and Human Trafficking: E/2002/68/Add.1
-- Convention for the Suppression of the Traffic in Persons
and of the Exploitation of the Prostitution of Others
--Declaration on the Elimination of Violence against
Women
--Geneva Convention relative to the Protection of
Civilian Persons in Time of War
--Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949, and relating to the Protection of Victims
of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)
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الخا�صة بحقوق المر�أة
بع�ض المراجع الدول ّية
ّ
 الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�سيا�سية والبروتوكولاالختياري الملحق به
 العهد الدولي الخا�ص بالحقوق االقت�صادية واالجتماعيةوالثقافية والبروتوكول االختياري الملحق به
 اتفاقية الحقوق ال�سيا�س ّية للمر�أة اتفاقية الر�ضا بالزواج والحد الأدنى ل�سن الزواج وت�سجيلعقود الزواج
 اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد المر�أةوالبروتوكول االختياري الملحق بها
 التو�صية،) لجنة الق�ضاء على التمييز �ضد المر�أة (�سيداو19 العامة رقم
 قرار من �أجل الق�ضاء على الجرائم المرتكبة �ضد الن�ساءوالفتيات ب�إ�سم ال�شرف
.) االتجار باال�شخا�ص9(  بروتوكول رقم وبخا�صة، بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار بالأ�شخا�صالن�ساء والأطفال
 اتفاقية قمع االتجار بالأ�شخا�ص وا�ستغالل دعارة الغير الإعالن العالمي ب�ش�أن الق�ضاء على العنف �ضد المر�أة حول الن�ساء والأمن وال�سالم1325  قرار مجل�س الأمن اتفاقية جنيف ب�ش�أن حماية الأ�شخا�ص المدنيين في وقتالحرب
 الملحق (البروتوكول) الثاني الإ�ضافي �إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية �ضحايا1949  �أغ�سط�س/  �آب12 المعقودة في
المنازعات الم�سلحة غير الدولية
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Article 1 of the Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination against Women
(CEDAW) (UN General Assembly No 34/180
dated 18 December 1979)

الما ّدة الأولى من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد المر�أة (�سيداو) (قرار الجمعية العامة لالمم المتحدة
)1979 دي�سمبر/ كانون الأول18  الم�ؤرخ في180/34 رقم

… «discrimination against women» shall mean any
distinction, exclusion or restriction made on the
basis of sex which has the effect or purpose of
impairing or nullifying the recognition, enjoyment
or exercise by women, irrespective of their marital
status, on a basis of equality of men and women,
of human rights and fundamental freedoms in
the political, economic, social, cultural, civil or any
other field.

 يعنى م�صطلح «التمييز �ضد المر�أة» �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد �أو...
تقييد يتم على �أ�سا�س الجن�س ويكون من �آثاره �أو �أغرا�ضه النيل
من االعتراف للمر�أة على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل والمر�أة بحقوق
الإن�سان والحريات الأ�سا�سية في الميادين ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية والمدنية �أو في �أي ميدان �آخر �أو �إبطال
االعتراف للمر�أة بهذه الحقوق �أو تمتعها بها وممار�ستها لها بغ�ض
.النظر عن حالتها الزوجية

Article 3 of the Declaration on the Elimination of
Violence against Women (UN General Assembly
Nº A/RES/48/104, dated 23 February 1994)

الما ّدة الثالثة من الإعالن ب�ش�أن الق�ضاء على العنف
�ضد المر�أة (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
ّ
)1994 فبراير/ �شباط23  الم�ؤرخ في،104/48

Women are entitled to the equal enjoyment and
protection of all human rights and fundamental
freedoms in the political, economic, social, cultural,
civil or any other field. These rights include, interalia:
(a) The right to life;
(b) The right to equality;
(c) The right to liberty and security of person;
(d) The right to equal protection under the law;
(e) The right to be free from all forms of
discrimination;
(f) The right to the highest standard attainable of
physical and mental health;
(g) The right to just and favorable conditions of
work;
(h) The right not to be subjected to torture, or
other cruel, inhuman or degrading treatment or
punishment.

، على قدم من الم�ساواة مع الرجل، للمر�أة الحق في التمتّع
 وفي حماية هذه،بكل حقوق الإن�سان وحر ّياته الأ�سا�س ّية
 وذلك في الميادين ال�سيا�س ّية واالقت�صاد ّية،الحقوق والحر ّيات
 ومن بين هذه.واالجتماع ّية والثقاف ّية والمدن ّية �أو �أي ميدان �آخر
:الحقوق ما يلي
(�أ) الحق في الحياة؛
(ب) الحق في الم�ساواة؛
(ج) الحق في الحر ّية والأمن ال�شخ�صي؛
(د) الحق في التمتع المتكافئ بحماية القانون؛
(ه) الحق في عدم التع ّر�ض لأي �شكل من �أ�شكال التمييز؛
ال�صحة البدن ّية والعقل ّية؛
(و) الحق في �أعلى م�ستوى ممكن من
ّ
(ز) الحق في �شروط عمل من�صفة وم�ؤاتية؛
(ح) الحق في �أن تكون في م�أمن من التعذيب �أو المعاملة �أو
العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سان ّية �أو المهينة؛

Empowering Women to defend their rights

دورات لتدريب المد ّربين

تو�صلت �إليها الدرا�سة التقييم ّية
ّ عقدت ثالث دورات لتدريب المد ّربين في �ضوء النتائج التي
:القانونية في ما يتعلق بالم�ساواة بين الجن�سين والعنف �ضد المر�أة
 دورة تدريب ّية للمد ّربين حول منهج ّيات التدريب دورة تدريب ّية للمد ّربين حول الم�ساواة بين الجن�سين دورة تدريب ّية للمد ّربين حول العنف �ض ّد المر�أة-

“Towards Abolition of Discrimination Against Women (TADAWI)”, is a project implemented by the Arab
Center for the Rule of Law and Integrity, in cooperation with Iraqi Al-Amal Association, with the support of the
Foreign & Commonwealth Office (FCO).

Empowering Organizations

دورات تقن ّية تدريب ّية

Over nine months, the project has contributed to empowering women civil society organizations (CSOs) to
challenge gender discrimination in Iraqi legislation and enable them to:
• Actively engage their rights
• Counteract law violations
• Launch dialogue with local policy makers and decision makers concerned in women affairs

ُن ّظمت ثالث دورات تقنية تدريب ّية لتعزيز مهارات وقدرات منظمات المجتمع المدني على
.الترويج ودعم تنفيذ تو�صيات الإ�صالح المق ّدمة في الدرا�سة التقييم ّية القانون ّية

Legal assessment study

ّ في �إطار الم�شروع تم التركيز على التعاون والعمل الم�شترك بين
منظمات المجتمع المدني
.و�أ�صحاب الم�صلحة و�ص ّناع القرار بهدف النهو�ض بو�ضع المر�أة في العراق

A legal assessment study was conducted to measure the compliance of the Iraqi legislation with the related
international legislation, namely the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW), and consequently has proposed reform recommendations.
(For more information please visit our web page on:
http://www.arabruleoflaw.com/publicationsListing_ar.aspx?categoryID=1&postingID=311)

ائتالف قوي

.تنظيم ور�شة عمل وطنية لمنظمات المجتمع المدني وا�صحاب القرار المعنيين بحقوق المر�أة في العراق
Trainings of Trainers (TOT) sessions
Three TOT sessions for the CSOs representative were organized in light
of the legal assessment study’s findings in relation to Gender Equity and
Violence Against Women:
- A training of trainers session on training methodologies
- A training of trainers session on Gender Equity
- A training of trainers session on Violence Against Women

National workshop to discuss the legal assessment study
A national workshop was held to discuss the legal assessment study on “the compliance of the Iraqi legislation
with the related international legislation”.
The workshop gathered Iraqi activists in the field of human rights and women’s rights, including
parliamentarians, representatives of the concerned ministries, specialized judges and lawyers, academics,
journalists, representatives of concerned international organizations, in addition to representatives of Iraqi
women civil society organizations (CSOs).

خاتمة الم�شروع

Technical training courses
Three technical training courses were organized to enhance the skills and capabilities of civil society
organizations to promote and support the implementation of the reform recommendations provided in the
legal assessment study.

A Strong Coalition
Capacity Building
Improving the local CSOs’ technical skills and building their capacities to advocate for the implementation of
the recommendations proposed in the legal assessment study.

A strong local network of Iraqi women civil society organizations is formed, working along with key stakeholders
and decision makers concerned with women’s rights.

Project Conclusion
An outreach workshop gathering civil society organizations representatives as well as stakeholders and
decision-makers concerned with women’s rights in Iraq.

تمكين النساء للدفاع عن حقوقهن
�إنّ م�شروع «نحو �إلغاء التمييز �ضد المر�أة» هو م�شروع ن ّفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة
.بالتعاون مع منظمة الأمل العراق ّية وبدعم من وزارة الخارج ّية البريطان ّية

تمكين المنظمات
 �ساهم الم�شروع بتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني الن�سائ ّية،على مدى ت�سعة �أ�شهر
: وتمكينها من،وتفعيل دورها لمواجهة و�إلغاء التمييز بين الجن�سين في الت�شريعات العراق ّية
.• الم�شاركة الف ّعالة للمطالبة بحقوق المر�أة
• مواجهة الإنتهاكات القانون ّية
• الت�أثير على �صانعي ال�سيا�سات المحل ّيين و�أ�صحاب القرار المعن ّيين ب�ش�ؤون المر�أة في العراق

درا�سة قانون ّية تقييم ّية

 مدى توافق وتطابق الت�شريعات العراقية مع الت�شريعات الدولية ذات ال�صلة، التي ّتم �إعدادها،تناولت الدرا�سة القانون ّية التقييم ّية
 واقترحت مجموعة من التو�صيات للعمل بها وتحديث الت�شريعات،)ال�س ّيما �إتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ض ّد المر�أة (�سيداو
: زوروا موقع المركز العربي على ال�صفحة االلكترون ّية التالية، (للإطالع على الدرا�سة الكاملة.العراقية
http://www.arabruleoflaw.com/publicationsListing_ar.aspx?categoryID=1&postingID=311)

ور�شة عمل وطن ّية لمناق�شة الدرا�سة القانون ّية التقييم ّية لموائمة الت�شريعات العراقية مع معاهدة �سيداو

ّ
نظمت ور�شة عمل وطن ّية جرى خاللها مناق�شة الدرا�سة القانونية التقيميية حول مدى توافق الت�شريعات العراق ّية مع الت�شريعات
 �شارك فيها نا�شطات في مجال حقوق الإن�سان وحقوق المر�أة و�شخ�صيات برلمان ّية وممثلين عن الوزارات.الدول ّية ذات ال�صلة
 و�أكاديميين و�صحافيين ومم ّثالت،المتخ�ص�صين في ق�ضايا المر�أة
 بالإ�ضافة �إلى مجموعة من الق�ضاة والمحامين،والإدارات الر�سمية
ّ
ّ عن
منظمات دول ّية ُتعنى ب�ش�ؤون المر�أة

بناء القدرات

تطوير مهارات منظمات المجتمع المدني المحل ّية وتعزيز قدراتها في الترويج لأجل تنفيذ تو�صيات الإ�صالح المقترحة في الدرا�سة
.القانونية التقييمية

