
 
 Arab Trade Union Women Network       شبكة المرأة العربية النقابية

 Changing for Equality                التغيير من أجل المساواة

 
ي يوم المرأة تزامن يوم المرأة العالمي مع الذكرى السنوية لبعض الثورات العربية، ولذلك احتفلت المرأة العربية العاملة ومنظمات المجتمع المدني ف

أهمية دور المرأة في المشاركة السياسية والدعوة ضد تهميشها، وكان من أهم الشعارات التي  العالمي بطريقة مختلفة هذه السنة، مشددين على
 .تم إطالقها في المسيرات والمظاهرات العدالة اإلجتماعية والمساواة التامة للمرأة

المساواة في مختلف من أجل  في المنطقة على المقاالت والتقارير حول كفاح المرأة العربية ونضاالتهافي هذا العدد  فيما يتعلق بهذه المسألة نركز 
 .2102( مارس)البلدان، باإلضافة إلى بعض الفعاليات التي وقعت خالل شهر آذار 

  

   

 

The International Women’s Day coincided with the anniversary of the some Of the Arabic revolutions, therefore, Arabic working women and civil 

society organizations celebrated the International Women’s Day differently this year. Stressing upon the importance of women participation in 

politics, and calling against marginalizing women. Total equality and social justice were the main slogans for the marches and demonstrations. In 

this Issue, we are focusing on articles and reports on Arabic women struggle and fight for equality in different countries in the region, in addition to 

some events which took place during March 2012. 



   
 

 

 :في هذا العدد
 
 الربيع العربي لم يحسن حصص المرأة في برلمانات : األمم المتحدة

 دوله
 ما تزال المرأة الجزائرية تحارب سنة من اإلستقالل،  05بعد -الجزائر

 من أجل المساواة 
 بالغ األهميةالسياسي المرأة اللبنانية دور  :السيدة االولى -نلبنا 
 األكثرية في الجامعات، األقلية في سوق العمل: النساء التونسات 
 فعاليات النقابات العمالية و المؤسسات النسائية: الوطن العربي 
  للنساء األكثر شجاعة فى " نيوزويك"خمس مصريات فى قائمة

 العالم
 

 

In This Issue: 
 

 UN: The Arab Spring didn’t Improve Quotas for Women in its Parliaments 
 Algeria- 50 years after independence: Algerian women still fighting for 

equality 
 Lebanon-First Lady Says: Role of women in politics is crucial 
 Tunisia-Tunisian Women are majority in Universities, Minority in the 

Labour Market. 

 Arab World: Major Events organized by Trade Unions and Women 
Associations 

 Egypt-Five Egyptian Women in “News Week” for Most Brave Women. 

 



   

 

 

UN: The Arab Spring didn’t Improve Quotas for Women in its 
Parliaments 

الربيع العربي لم يحسن حصص المرأة في : األمم المتحدة
  برلمانات دوله

Despite the promises brought by the revolutions of the Arab spring, the women 

representation in parliaments did not exceed %10.7 in 2011 based on a report by 

the United Nations in March 2012. 

The report also pointed that “Despite of a promising start, the Arabic region was 

the only one in the world where no parliament achieved the %30 quota for 

women”. However, the report considered it “encouraging” that some countries 

identified quotas for women, like Morocco where women represent 16.7 of the 

parliament members. For More information Click here 

رغم الوعود التي حملتها ثورات الربيع العربي فإن حصة المرأة في برلمانات الدول العربية 
 .متحدة عرض الجمعة في نيويورككما أشار تقرير لألمم ال 2100عام % 0101لم تزد عن 

 
رغم بداية "وأشار التقرير الذي نشر على الموقع االلكتروني لالتحاد البرلماني إلى أنه 

سنة واعدة فإن المنطقة العربية كانت الوحيدة في العالم التي لم يحقق فيها أي برلمان 
قيام بعض الدول " لمشجعةاألمور ا"إال أن التقرير اعتبر أنه من  .للمرأة% 01حدا أدنى من 

من أعضاء مجلس % 0,01بتحديد حصص للمرأة مثل المغرب حيث باتت النساء يشكلن 

 .النواب

 إضغط هناللمزيد 

 

50 years after independence: Algerian women still fighting for 

equality 

ال تزال المرأة الجزائرية تحارب : عاما من اإلستقالل 05بعد 

  من أجل المساواة

Algerian women played a major role in the war of independence from France, but 

their sacrifice has yet to earn them equal status with men half a century later. 

At independence in 1962 after seven and a half years of war, "we realized that 
even though we had fought as full citizens, we had to return home and be quiet, 
which was hard to accept," said Zoulikha Bekaddour, an academic and former 
moudjahida (fighter). 

Women's role diminished more and more as time went by, she said. "At the first 
constituent assembly there were 13 women; at the second there were only two. It 
was over. The regression had begun." For more information click here 

ن فرنسا، وبعد نصف قرن رغم لعبت المرأة الجزائرية دورا مهما في حرب اإلستقالل ع

 .التضحيات لم تحظ المرأة على مكانة متساوية مع الرجل

وبعد سبع سنوات ونصف، قالت الكاديمية والمجاهدة السابقة  06,2عند االستقالل في 

لقد أدركنا أننا بالرغم من قتالنا كمواطنيين كاملين، اضطررنا بعد ذلك : " زليخة بيكادور

 ".، مما كان من الصعب علينا تقبلهللعودة لحالة الهدوء

امرأة في في  00كان هنالك : " لقد تضائل دور المرأة أكثر وأكثر مع مرور الوقت، قالت

الجمعية التأسيسية األولى، أما في الثانية كان هنالك امرأتان فقط، والتراجع كان قد 

 اضغط هناللمزيد ".ابتدأ

http://www.alwatannews.net/news.aspx?id=vuCYBxz1NOVmEzO3q13pqQ%3D%3D
http://www.alwatannews.net/news.aspx?id=vuCYBxz1NOVmEzO3q13pqQ%3D%3D
http://www.middle-east-online.com/english/?id=51315
http://www.middle-east-online.com/english/?id=51315


   

 

 

The First lady of Lebanon Says: Role of women in politics 

is crucial 

الدور السياسي للمرأة أمرا في : "تقول السيدة األولى للبنان

 "بالغ األهمية

 

On the occasion of International Women’s Day Thursday, First Lady Wafaa 
Sleiman said that Lebanese women are still far from assuming a tangible role 
in politics, a step which would help to achieve peace. 

“Women in my country are still far from being actual partners in decision-
making in politics,” Sleiman said. 

“Despite the fact that Lebanon was the first Arab country allowing women to 
vote and run for elections in 1952 ... their presence in decision-making is still 
limited, whether in successive Cabinets, Parliament or administrative 
appointments,” said Sleiman, who heads the National Commission for 
Lebanese Women. For more information click here  

قالت السيدة األولى وفاء سليمان بمناسبة يوم المرأة العالمي بأن المرأة اللبنانية ما زالت 

شأنها المساعدة في تحقيق  بعيدة عن القيام بدور ملموس في السياسة، وهي خطوة من

 .السالم

 ".أن المرأة في بالدي التزال بعيدة عن المشاركة الفعلية في صنع القرارات السياسية: "و قالت

على الرغم من أن لبنان أول بلد عربي قد سمح للمرأة بالتصويت والترشيح لإلنتخابات في "

سواءا في الوزارات أو في البرلمانات أو  /، لكن اليزال دورها في صنع القرار محدودا0692عام 

، هذا ما قالته سليمان التي تترأس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة "في التعيينات اإلدارية

 اضغط هناللمزيد  .اللبنانية

 

Women in Tunisia: the majority at the university, minority at 

employment 

األكثرية في الجامعات، األقلية في : النساء التونسات

 سوق العمل

 

Around two thirds of unemployed university graduates in Tunisia are women. 

The Tunisian Bureau of Statistics estimated that the number of unemployed people 

in the last quarter of 2011 around 223700, 145200 are women while 78500 are men. 

Unemployment rate in general is 28.8 for women against 15.4 for men. 

In the Tunisian labour law, it is not allowed to discriminate; however, the reality is 

different; particularly in the private sector, especially when taking maternity leave 

and child care into consideration. For more click here 

 . هم من النساء في تونس العمل نما يقرب من ثلثي من خريجي الجامعات العاطلين ع

 ب  2100ربع االخير من في ال  العاطلين عن العمل قدر األحصاء التونسي عدد الخريجين

 .رجال 10911و  هم من النساء 009211، 220111

 .للرجال 09.0للنساء ضد  20.2أما معدل البطالة في نفس الفترة فهو 

و لكن الواقع مختلف و ال سيما ،على الصعيد التشريعي ال يجوز التمييز بين الرجل و المرأة 

 للمزيد .في القطاع الخاص و خصوصا عند أخذ إجازة األمومة و رعاية الطفل بعين اإلعتبار

  اضغط هنا

http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Mar-09/166057-first-lady-role-of-women-in-politics-is-crucial.ashx#ixzz1r4q1YSV0
http://www.dailystar.com.lb/News/Local-News/2012/Mar-09/166057-first-lady-role-of-women-in-politics-is-crucial.ashx#ixzz1r4q1YSV0
http://www.babnet.net/cadredetail-46734.asp
http://www.babnet.net/cadredetail-46734.asp
http://www.babnet.net/cadredetail-46734.asp


   

 

Arab World: Events organized by Trade Unions and 

Women Associations 
أهم الفعاليات التي تم تنظيمها من : العالم العربي

 قبل النقابات العمالية واتحادات المرأة
 

Mauritania: The Mauritanian Confederation for works (CNTM) called for social 

justice for women and equal pay during a march for the International Women’s 

Day. 

Lebanon: More than 30 Organizations marched on the 25th of March calling for 

total equality. 

Jordan: Several women’s associations gathered on March 8th to discuss the 

“Shadow Report” which provides criticisms and recommendations on the 

CEDAW Conventions in Jordan. 

Palestine: PGFTU organized a seminar on Domestic Workers Rights. 

Kuwait: KTUF organized a seminar on the role of women in Media. 

Egypt: EFITU organized a seminar on harassment against women during and 

after the revolution. 

Morocco: Several women’s rights organizations and activists marched on 

March 25th to reform the Moroccan law on rape, especially after a young 

women committed suicide when she was forced to marry the man who raped 

her.    

Tunisia: A seminar organized by unionists and woman rights organizations on 

the women’s rights in the new constitution. 

For more information on the events, 

 please contact: nadia.shabana@ituc-csi.org  

خالل المسيرة التي ( CNTM)طالبت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية  :موريتانيا

 .انعقدت يوم المرأة العالمي بالعدالة االجتماعية للمرأة والمساواة في األجر

( مارس)قامت أكثر من ثالثين منظمة بعمل مسيرة في الخامس والعشرين من آذار  :لبنان

 .مطالبين بالمساواة الكلية للمرأة

شة لمناق( مارس)تجمعت العديد من الجمعيات النسائية في الثامن من آذار  :األردن

 .الذي ينص على اإلنتقادات بشأن اتفاقيات سيراو في األردن( تقرير الظل)

ندوة حول حقوق العامالت في ( PGFTU)نظم اإلتحاد العام لنقابات فلسطين  :فلسطين

 .المنازل

 .ندوة حول عمل المراة في اإلعالم( KTUF)نظم اإلتحاد العام لعمال الكويت  :الكويت

ندوة حول التحرش بالنساء خالل ( EFITU)للنقابات المستقلة  نظم اإلتحاد المصري: مصر

 .وبعد الثورة

قامت العديد من مؤسسات حقوق المرأة وناشطين في هذا المجال بمسيرة  :المغرب

من أجل تعديل القانون المغربي بشأن  2102( مارس)في الخامس والعشرين من آذار 

التي قامت باإلنتحار بعد إجبارها على الزواج من اإلغتصاب، خصوصا بعد حادثة الفتاة 

 .مغتصبها

تم تنظيم ندوة من قبل نقابيين ومؤسسات حقوق المرأة بشأن حقوق المرأة في  :تونس

 csi.rg-nadia.shabana@ituc :  لمزيد من المعلومات عن الفعاليات .الدستور الجديد

mailto:nadia.shabana@ituc-csi.org
mailto:nadia.shabana@ituc-csi.rg
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Five Egyptian Women in “News Week” for Most Brave 

Women 
للنساء األكثر شجاعة فى " نيوزويك"خمس مصريات فى قائمة 

 العالم
 

 

The American “Newsweek” magazine publish in its latest issue, and during the 

celebrations of the International Women’s Day, a list of the most 150 courageous 

women in the world. Five of those are Egyptian women: Tow political activists 

Asma Mahfouz and Samira Ibrahim, a writer and journalist Mona Al-Tahawi, 

women rights activist Dalia Ziada, and the worker who played a major role in 

Mahalla strikes in 2008.   

For more information Click Here 

 

عددها  األمريكية فى" نيوزويك"االحتفال باليوم العالمى للمرأة، نشرت مجلة  فى إطار

ومواجهة الخوف،  امرأة من جميع أنحاء العالم ممن تتحلين بالشجاعة 091األخير قائمة بـ

أسماء محفوظ  وكان من بينهن خمس نساء من مصر، وهن الناشطتين السياسيتين

مجال حقوق المرأة داليا  نى الطحاوى، والناشطة فىوسميرة إبراهيم، والكاتبة والصحفية م

  .2110كبيرا فى إضراب المحلة فى إبريل  زيادة، ووداد الدمرداش، العاملة التى لعبت دورا

 اضغط هناللمزيد 

mailto:nadia.shabana@ituc-csi.org
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=618276&SecID=65&IssueID=168
http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=618276&SecID=65&IssueID=168

