
 

 

 Arab Trade Union Women Network       شبكة المرأة العربية النقابية

 Changing for Equality                التغيير من أجل المساواة

 "شبكة النساء النقابيات في البلدان العربية"يث احتفلت نساء نقابيات من بلدان عربية بإنشاء ح، 1122مارس  8أسست شبكة المرأة العربية يوم 

تهدف الشبكة إلى تجميع الخبرات والدعم من أجل الديمقراطية والعدالة االجتماعية والعمل الالئق والمساواة في ". التغيير من أجل المساواة"بعنوان 

سْاء والرجال تعمل الشبكة على أساس غير رسمي، بحيث تجمع نقابات العمال، منظمات المجتمع المدني ،أكاديميين، خبراء، والن. النوع االجتماعي

تتيح الشبكة عملية التنسيق على الصعيد اإلقليمي للحمالت التي يتم إطالقها على . الذين يؤمنون بقيم الديمقراطية والمساواة في النوع االجتماعي

وفي البداية، سيقوم . ضائهاتعتمد الشبكة على استخدام اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعية اإللكترونية لتسهيل التواصل بين أع. الصعيد الوطني

 . االتحاد الدولي للنقابات بتنسيق أعمال الشبكة

 

On the occasion of the International Women Day 2011, women trade unionists from Arab Countries celebrated the creation of their network 

“Changing for equality”. The network aims at gathering expertise and support for democracy, social justice, decent work and gender equality.  The 

network functions on an informal basis, bringing together trade unions, organizations of civil society, academics and experts, men and women, 

sharing the values of democracy and gender equality. The network enables the coordination at the regional level of campaigns run at the national 

level. The network will relies on internet and social electronic networks to facilitate communication among its members. As a start, the network will 

be coordinated by the ITUC.  
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Gender Equality is More than Financial in the UAE 
 

المساواة في النوع اإلجتماعي تتعدى المسألة المالية 

 تحدةمفي اإلمارات العربية ال
 

 
 
The UAE has consistently taken steps to empower women. Female workers 
can be seen across all sectors of the economy, from media and law to 
engineering and science, but women's empowerment is still a work in 
progress. As The National reported yesterday, Emirati women in general say 
they are not given enough of a say when it comes to financial matters in their 
families. For more information click here. 

 

ستطيع نتتخذ دولة اإلمارات العربية المتحدة وباستمرار خطوات لتمكين المرأة، حيث 
رؤيةالنساء العامالت في جميع قطاعات اإلقتصاد، من وسائل اإلعالم والقانون 

كما  .والهندسة والعلوم كذلك، لكن ال يزال العمل مستمرا من أجل تمكين المرأة
أن المرأة اإلماراتية بشكل عام تقول أنها ال  باألمس" The National"وذكرت الوطنية 

للمزيد . يتعلق باألمور المالية في أسرهم تحظى على القدر الكافي للتحدث فيما

 .اضغط هنا

 

Algeria outperforms Arabic countries in “Feminizing” its 

Parliament  

 البرلمان" تأنيث"الجزائر تتفوق على دول غربية في 

 
 

 

“Where ever I go I see a woman, things have changed, we are only used to 

seeing men” A local reporter told Reuters News reporting from the Algerian 

Parliament. 146 women were elected in the Algerian parliament last month, 

after they were only 31. Which makes women representation 31.6%, that is 

a higher percentage than any other Arabic country and even Western 

countries including Switzerland, Canada, France, Britain, and the USA. 

That is due to the quota assigned by President Abdel Aziz Boutafliqa, which 

many monitors including foreign monitors, thinking it might not be 

implemented. Callers for equality asked how will these women perform and 

use their positions given that the majority of them are new to the political 

work. For more information click here.  

 

أينما "قال صحافي محلي لوكالة رويترز فيما كان يتابع الجلسة االفتتاحية للبرلمان 
 ."نحن اعتدنا رؤية الرجال فقط. ضاعتغيرت األو. أذهب أرى امرأة أمامي

 
 12امرأة لعضوية البرلمان الشهر الماضي بعد أن كان عددهن  241وانتخبت 

في المئة من أعضاء المجلس، وهي  12.1ويمثل النساء اآلن . وحسب قبل ذلك
أكبر حصة للنساء في أي مجلس تشريعي عربي وأعلى من دول كثيرة في 

هذه القفزة  .فرنسا وبريطانيا والواليات المتحدةالغرب، منها سويسرا وكندا و
المفاجئة هي نتيجة الحصة التي خصصها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للنساء 
والتي اعتقد الكثيرون من المشككين بما في ذلك مراقبون أجانب لالنتخابات أنها 

 كن دعاة للمساواة يقولون إن السؤال الرئيسي يظل دون إجابة أالل .لن تطبق
في  –وأغلبيتهن جديدات على العمل السياسي  -وهو كيف ستستغل النائبات 

 إضغط هناالمعلومات للمزيد من  مواقعهن الجديدة؟

http://www.thenational.ae/thenationalconversation/editorial/gender-equality-is-more-than-financial
http://www.thenational.ae/thenationalconversation/editorial/gender-equality-is-more-than-financial
http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/17/221115.html
http://www.alarabiya.net/articles/2012/06/17/221115.html


   

 

 

 

 

 

The Women National Strategy is released in Lebanon for 2011-

-1122طنية للمرأة في لبنان اطالق االستراتيجية الو .2012

1112 
 

 

 The Lebanese National Committee for women Affairs released its strategy 
for 2011-2021. Dr. Fadia Kiwan, member at the executive board of the 
committee, confirmed that the strategy is based on discussions and based 
on the strategy of 1997 and 2004. Dr. Kiwan named three major challenges 
facing the strategy: Moving towards a detailed and general plan at the 
same time, continue working with civil society organizations together with 
government institutions, achieving real accomplishments to eliminate all 
forms of discrimination against women including opportunities in all fields 
and guaranteeing their participation in decision making. For more on the 
objectives of the strategy click here. 

 

في  االستراتيجية الوطنية للمرأة"اطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 
فاديا  الهيئة الدكتورة حيث اكدت عضو المكتب التنفيذي في" 1112 – 1122لبنان 

استند إلى  كيوان أن مسار إعدادها كان تشاركياً، وأن نصها لم يأت من العدم، بل
: الخطة ومنها وقد حددت كيوان ثالثة تحديات تواجه. 1114و  2991استراتيجيتي 

آلية التعاون  االنتقال إلى خطة عمل تفصيلية شاملة ودقيقة في آن معاً، إبقاء
المجتمع المدني  ة في كل المراحل الالحقة بين الهيئة ومنظماتوالتشارك قائم

المرأة بكل  ومؤسسات الدولة، تحقيق إنجازات فعلية لجهة رفع التمييز بحق
المجاالت  أشكاله، وتوفير شروط المساواة في الفرص بينها وبين الرجل في كل

للمزيد عن أهداف . وضمان مشاركتها في صنع القرار في كل الميادين
 .أضغط هنااإلستراتيجية 

 

ILO world of Work Report 2012-Crisis Impacts on 
Women 
 

-1121ل  قريرها السنويتتطلق منظمة العمل الدولية 

 تأثير األزمة على النساء
 

 
 
The ILO launches its annual report “World of Work Report 2012: Better Jobs 
for a Better Economy”. The new study examines the performance of different 
countries since the start of the global crisis through the prism of the quantity 
and quality of jobs. Women and youth are disproportionately affected by 
unemployment and job precariousness. For the full study click here. 

 

وظائف أفضل : 1121تقرير عالم العمل "قريرها السنوي تتطلق منظمة العمل الدولية 
تتناول الدراسة الجديدة أداء مختلف البلدان منذ بداية األزمة العالمية  ".القتصاد أفضل

تتأثر المرأة والشباب على نحو غير متناسب مع  .خالل كمية ونوعية الوظائفمن 
 إضغط هنادراسة الكاملة حصول على اللل. البطالة وعدم اإلستقرار الوظيفي

http://www.lkdg.org/ar/node/7814
http://www.lkdg.org/ar/node/7814
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/wow2012.pdf
http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/download/wow2012.pdf


   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Egypt: Stop the Lowering Of The Minimum Age of Marriage 
for Girls in Egypt 
 

 أوقفوا التقليل من السن األدنى للزواج للبنات: مصر
 

 

Egypt’s People’s Assembly Council is currently discussing legislation that would 
reduce the minimum age of marriage for girls from 18 to possibly as low as 9 years 
old and could vote on the final draft bill at any moment. If adopted, girls could be 
married off by their families without their consent putting them at risk of physical 
and psychological harm, as well as cutting short other life opportunities, such as 
pursuing their education. 

Such measures make Egyptian women, including the umbrella organization Alliance 
for Egyptian Women, fearful that their rights are being rapidly eroded post-
revolution. 

In an emerging pattern of challenges to women’s equality during the past year, 
Egyptian women are extremely concerned that the new government is prioritizing 
legislation that undermines and restricts women’s and girls’ rights. For more 
information click here. 

 

 

يناقش مجلس الشعب في مصر في الوقت الحالي التشريعات التي من شأنها 
سنوات، حيث  9عاما إلى  28األدنى إلقرار سن الزواج للفتيات من السن تقليل 

 .نهائي في أية لحظةسيتم التصويت على مشروع قانون 

في حال اعتماده، سيتم تزويج الفتيات من قبل أسرهن دون موافقتهن مما 
سيعرضهن لألذى النفسي والجسدي، وتضييع الفرص عليهن كمتابعة دراستهن 

 .على سبيل المثال

حقوق المرأة في مصر بهذه المعايير تجعل النساء المصريات والجمعيات الخاصة 
 .ستتالشى في مرحلة ما بعد الثورة في خوف من أن حقوقهن

في نمط جديد من التحديات التي تواجه تحقيق المساواة للمرأة خالل العام 
الماضي، فإن المرأة المصرية في غاية القلق من أن الحكومة الجديدة تعمل على 

للمزيد  .تحديد أولويات التشريعات حيث تقوّض وتُحد من حقوق المرأة والفتيات
 .إضغط هنا

 

http://awid.org/eng/News-Analysis/Women-s-Rights-in-the-News2/Egypt-Stop-the-lowering-of-the-minimum-age-of-marriage-for-girls-in-Egypt
http://awid.org/eng/News-Analysis/Women-s-Rights-in-the-News2/Egypt-Stop-the-lowering-of-the-minimum-age-of-marriage-for-girls-in-Egypt
http://awid.org/eng/News-Analysis/Women-s-Rights-in-the-News2/Egypt-Stop-the-lowering-of-the-minimum-age-of-marriage-for-girls-in-Egypt
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ITUC releases its first Arab Women Network Study اصة اإلتحاد الدولي للنقابات ينشر اول دراسة خ

 بشبكة المرأة العربية
 

 

 

 

 من التغيير" العربية المرأة شبكة مظلة تحتدراسة  للنقابات الدولي إلتحادأصدر ا
: دراسة مقارنة للقوانين التشريعية في ثمان دول عربية": بعنوان ".المساواة أجل

 الفجوات على التعرف إلى دراسةال ههذ هدفت حيث ."حماية حقوق المرأة العاملة
 الجنسين بين بالمساواة يتعلق فيما الدولية العمل منظمة اتفاقيات بين

 والمغرب والجزائر  تونس وهم العربي الوطن في دول لثماني الوطنية والتشريعات
  :: الدراسة متوفرة باإلنجليزية .وفلسطين واألردن واليمن ومصر و البحرين

labour.html-the-of-study-csi.org/comparative-http://www.ituc 

 la.html?lang=fr-de-comparative-si.org/etudec-http://www.ituc: الفرنسية

 csi.org-nadia.shabana@itucو للعربية الرجاء اإلتصال ب 

ITUC has released a publication elaborated under the umbrella of the Arab 
Women Network “Changing for Equality”. This publication aims at identifying 
the gaps between the ILO key Conventions on gender equality and the national 
legislation of 8 Arab countries namely Algeria, Tunisia, Morocco, Egypt, Bahrain, 
Yemen, Jordan and Palestine. For the study in English:  http://www.ituc-
csi.org/comparative-study-of-the-labour.html 

French:  http://www.ituc-csi.org/etude-comparative-de-la.html?lang=fr 

Arabic: Please contact nadia.shabana@ituc-csi.org  

 

mailto:nadia.shabana@ituc-csi.org
http://www.ituc-csi.org/comparative-study-of-the-labour.html
http://www.ituc-csi.org/etude-comparative-de-la.html?lang=fr
mailto:nadia.shabana@ituc-csi.org
http://www.ituc-csi.org/comparative-study-of-the-labour.html
http://www.ituc-csi.org/comparative-study-of-the-labour.html
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