
 
 Arab Trade Union Women Network       شبكة المرأة العربية النقابية

في رفع مستوى الوعي حول حقوق المرأة في العمل، وتنظيم النساء في النقابات العمالية ودعمم و التي هي مبادرة من اإلتحاد الدولي للنقابات، ( AWN)تمثلت بعض األنشطة الرئيسية لشبكة المرأة العربية 

جمع وتطوير الخبرات لمدعم الديمقراطيمة والعدالمة امجتماعيمة والعممل الائمق والمسماواة فمي الجنمدر وحشمد النقابمات العماليمة ل( AWN)وتسعى شبكة المرأة العربية . اة في الجندر في جميع الجوانبالمساو

 (LO-TCO) السمويداتحماد نقابمات عممال  ، نفذت شبكة المرأة العربية سلسلة من البرامج التدريبية بمساعدة مالية ممنولتحقيق أهدافها. والمنظمات النسائية والمنظمات غير الحكومية واألكاديميين والخبراء

 .نشطة التي جرت في هذه البلدانالبرامج واألويتناول هذه العدد من الرسالة اإلخبارية لشبكة المرأة العربية  . في المغرب والجزائر واألردن

 

 Raising awareness about women's rights at work, organising women in trade unions and supporting gender equality in all aspects are some of the key 

activities of the Arab Women’s Network (AWN), an initiative of the International Trade Union Confederation (ITUC). The network aims at 

gathering and developing expertise on, and support for, democracy, social justice, decent work and gender equality, bringing together trade unions, 

women's organisations, NGOs, academics and experts.  To achieve its objectives, AWN conducted a series of training programs with the financial 

assistance of LO-TCO Sweden in Morocco, Algeria and Jordan. This issue of AWN presents the programs and activities in these countries. 

    



 

Morocco المغرب 
 

The first program was conducted in Morocco through two phases of training, 

where 18 women from three affiliated federations participated: UGTM, CDT 

and UMT. 

The training covered the national laws related to Moroccan women; the 

constitution, the labour code, and the personal and family code, and also the 

international labour standards ratified by Morocco. The review of the laws 

showed that the existing laws can help to promote equality for women. 

However, they are not applied. The women analysed the problems and 

difficulties they face at work and in society; including discrimination at work, 

sexual harassment,  flaws in maternity protection – and strategies for 

overcoming those difficulties.  The second part of training was on organising 

and campaigning for women’s rights.  

Following the training, the women committed to train women in other sectors 

and areas in Morocco, taking the activities to villages and communities where 

working environments for women are particularly poor. UGTM is focusing on 

organising agriculture women in the South, UMT is raising awareness among 

women working in call centres in different cities, and CDT chose to raise 

awareness among women in different sectors. So far more than 60 women 

benefited from the program.  

“I am thankful for such outreach programs; women in my village never had 

the chance to attend such workshops since most activities are focused on 

main cities” Said Nawal, one of the participants.  

 81جرى أول برنامج في المغرب من خال مرحلتين من التدريب، حيث شاركت 

 (UGTM)بممالمغرب  للشممغالين العممام امتحمماد: امممرأة مممن ثمماث منظمممات نقابيممة

 (. UMT)وامتحاد المغربي للشغل  (CDT) للشغل الديمقراطية والكنفدرالية

نيممة المتعلقممة بممالمرأة وتناولممت المرحلممة األولممى المواتمميع التدريبيممة القمموانين الوط

المغربيممة والدسممتور ونممانون العمممل ونممانون األحمموال الشخألممية ونممانون األسممرة 

وأظهمرت المدورة نمدرة القموانين . ومعايير العمل الدولية التي ألادق عليها المغرب

وناممممت . الحاليمممة علمممى تعزيمممز المسممماواة للممممرأة، علمممى المممرغم ممممن عمممدم تطبيقهممما

الألمعوبات التمي يواجهنهما فمي العممل وفمي المجتممع، المشاركات بتحليل المشاكل و

 –بما فمي ذلما التمييمز فمي العممل والتحمرس الجنسمي وثغمرات فمي حمايمة األموممة 

 .باإلتافة إلى إستراتيجيات للتغلب على تلا الألعوبات

وتتمنت المرحلة الثانية من التمدريب عمليمات التنظميم وإطماق حممات لمناألمرة 

ريب، تعهممدت المشمماركات بتممدريب النسمماء فممي نطاعممات وبعممد التممد. حقمموق المممرأة

ومناطق األخرى فمي المغمرب، ونقمل همذه األنشمطة إلمى القمرى والمجتمعمات حيمث 

بالمغرب على تنظيم  للشغالين العام امتحادورّكز . تتسم بيئات عمل النساء بالترّدي

شمغل علمى النساء العامات في الزراعة في الجنوب، فيما ركمز امتحماد المغربمي لل

رفع مستوى الوعي بين النساء العامات في مراكز امتألامت في المدن المختلفة، 

رفع مستوى الوعي بين النساء في مختلف  للشغل الديمقراطية واختارت الكنفدرالية

 .امرأة حتى اآلن من هذا البرنامج التدريبي 06وند استفادت أكثر من . القطاعات

أنما ممتنمة لبمرامج التوعيمة : "ت نوال ، إحدى المشماركاتوتعليقاً على البرنامج، نال

هممذه، فلممم تتسممنى للنسمماء فممي نريتممي فرألممة حتممور مثممل هممذه الممورس، ألن معظممم 

 ."األنشطة تتركز في المدن الرئيسية

 



 
Jordan األردن 

 

 

The program in Jordan was conducted in cooperation with The General 
Trade Union of Workers in Textile, Garment and Clothing. The union 
works on the interests of workers in weaving and garment sector and 
defending their rights, providing medical and social services for 
members, creating clinics, social care services and commercial facilities 
for them, and enhancing the social, cultural and economic level of 
workers in the sector.  The work is concentrated in QIZs, which are 
special areas that manufacture goods for sale in foreign markets. There 
are 14 in the country with 40358 is the total number of all workers in 
the sector, 30326 of them are migrant workers.  

Over recent years, QIZ workers have held numerous strikes to protest 
against labour rights violations, low wages, and poor working and living 
conditions. 

The majority of workers in this sector are women; and they are 
considered as easy to exploit by employers: They are paid less than the 
minimum wage, in addition to the hazardous work conditions, which 
lack health and safety measures in factories, long working hours 
without health and annual leaves. In response, a collective bargaining 
agreement was signed in May 2013 between two apparel employers’ 
associations and Jordan’s union of garment factory workers. The 
agreement was widely viewed as an unprecedented step forward in the 
enhancement of social dialogue and industrial relations within the 
sector. 
 
The agreement outlines what workers are entitled to in terms of wages, 
benefits, working hours, issues of occupational health and safety both 
at factories and dorms. It promotes equal treatment of all workers and 
aims to foster a more positive working environment that will boost 

 

النقابممة العامممة لعمممال الغممزل والنسمميج جمرت فعاليممات البرنممامج فممي األردن بالتعمماون ممع 

سممة علممى تحقيممق مألممالا العمممال فممي نطمما  األلب ، حيممث ترّكممز النقابممةاألردنيممةواأللبسممة 

والنسميج، والمدفا  عمن حقمونهم وتموفير الخمدمات الطبيمة وامجتماعيمة وإنشماء العيمادات 

وخممدمات الرعايممة امجتماعيممة والمرافممق التجاريممة لهممم وتعزيممز المسممتوى امجتممماعي 

ويتركمز العممل فمي المنماطق الألمناعية . والثقافي وامنتألادي للعماملين فمي همذا القطما 

. ة تقموم بتألمنيع البتمائع للبيمع فمي األسمواق الخارجيمةالمؤهلة والتي هي مناطق خاأل

عماماً،  16301منطقة ألناعية مؤهلة في المباد، ويعممل فمي همذا القطما   81وهناا 

 .منهم من العمال المهاجرين 36300

وخال السنوات األخيرة، نفذ عمال المناطق الألمناعية المؤهلمة العديمد ممن اإلتمرابات 

ق العمممل وانخفمماض األجممور وظممروف العمممل والمعيشممة لاحتجمماع علممى انتهاكممات حقممو

 . السيئة

وتشّكل النساء غالبية العاملين في هذا القطا ، حيث تعتبر هذه الفئة سهلة امستغال من 

فهن يحأللن على رواتب أنل من الحد األدنى لألجور، باإلتافة إلى : نبل أرباب العمل

ة والسامة في المألانع، وسماعات ظروف العمل الخطرة والتي تفتقر إلجراءات الألح

 .العمل الطويلة دون إجازات ألحية أو سنوية

 0683ممايو /ورداً على ذلا، تم التونيع على اتفماق مفاوتمة جماعيمة خمال شمهر ايمار

النقابمة العاممة لعممال الغمزل والنسميج بين جمعيتين ألألحاب العممل فمي نطما  األلبسمة و

، واعتبر امتفاق خطوة "مج عمل أفتل في األردنبرنا"بالتعاون مع  األردنيةواأللبسة 

غيممر مسممبونة إلممى األمممام نحممو تعزيممز الحمموار امجتممماعي والعانممات الألممناعية داخممل 

 .القطا 

ويحدد امتفاق حقوق العمال من حيث األجور والمزايا وساعات العمل ونتمايا الألمحة 



 

morale and productivity. While some of these provisions were already 
established in the sector, others have been only recently introduced, 
such as the right to unionize and the right for unions to access factories; 
annual seniority bonuses for all workers regardless of their 
nationalities; settlement mechanisms to deal with contract disputes, 
and the creation of a unified contract for all workers.  

The agreement also insists on the strengthening of health and safety at 
the workplace with union participation. The rights of contract workers 
and migrants who compose the majority of the garment workforce in 
Jordan are specified in the contract. 

“This is a historical achievement and will help secure the continuity of 
textile and garment industry in Jordan while providing better working 
conditions.”  Said Fathallah Omrani, President of the General Trade 
Union of Workers in Textile, Garment and Clothing. 

Within the framework of the Arab Women’s Network, Six workshops 
were conducted in different cities in Jordan, Amman, Irbid, Sahab, and 
Jerash,  and focused on the textile workers rights within the agreement. 

Ninety women, 50% of them migrant women workers, attended the 
workshop. Topics included Health and Safety at Work, Sexual 
Harassment, and Organising Women in Unions.   

 “I never knew that I can take sick leaves off before I joined the textile 

union and before attending these workshops, I thought my sick leaves 

should be deducted out of my salary” said Enam, one of the Jordanian 

women who participated in one of the workshops. 

ويعزز امتفماق المسماواة  (.المهاجع)والسامة المهنية في المألانع وأماكن سكن العمال 

في المعاملة بين جميع العمال ويهدف إلى تعزيز بيئة عمل أكثر إيجابية والتي من شأنها 

 .رفع الروح المعنوية واإلنتاجية

وفي حين أن بعض هذه األحكام والشروط موجودة أألا في هذا القطا ، إم أن أحكاما 

النقمابي وحمق النقابمات فمي المدخول  وشروطا جديدة ند أدخلت عليه، كمالحق فمي التنظميم

للمألانع والعاوات السنوية حسب األندمية لجميع العمال بغمض النظمر عمن جنسمياتهم، 

 .وآليات تسوية للتعامل مع النزاعات المتعلقة بالعقود، وإنشاء عقد موحد لجميع العاملين

النقابممة ويؤكممد امتفمماق أيتمما علممى تعزيممز الألممحة والسممامة فممي مكممان العمممل بمشمماركة 

وتم من خال امتفاق تحديد حقوق العمال المتعاندين والمهاجرين الذين يشكلون . العامة

 .الغالبية العظمى من القوى العاملة في نطا  المابس في األردن

النقابممة العامممة لعمممال الغممزل وتعليقمما علممى هممذا امتفمماق، نممال فممتا ر العمرانممي، رئمميس 

هممذا إنجمماز تمماريخي يسممهم فممي اسممتمرارية ألممناعة الغممزل " :األردنيممةوالنسمميج واأللبسممة 

 ".والنسيج والمابس الجاهزة في األردن مع توفير ظروف عمل أفتل

وفي إطار شمبكة الممرأة العربيمة، جمرى تنفيمذ سمت ورشمات عممل فمي ممدن مختلفمة فمي 

األردن، منها عمان وإربد وسحاب وجرس، تركزت على حقوق عممال الغمزل والنسميج 

 .فاقحسب امت

٪ ممممنهن ممممن العمممامات المهممماجرات، وشمممملت 06اممممرأة،  06وحتمممر ورشمممة العممممل 

 .مواتيع الألحة والسامة في العمل والتحرس الجنسي وتنظيم المرأة في النقابات

لممم أكممن " وفممي هممذا السممياق نالممت إنعممام، إحممدى المشمماركات األردنيممات فممي ورس العمممل

نتممامي لنقابمة الغمزل والنسميج ونبمل أعرف بأنني يمكن أن أطلب إجازة مرتية نبمل ا

 ".مشاركتي بهذه الورس، فقد كنت أعتقد أن اإلجازات المرتية تخألم من راتبي

 



 

Algeria الجزائر 
 

 

More than 20 women attended a training of trainers program in Algeria. 

Coming from different public sector unions among SNAPAP (the National 

Autonomous Trade Union of Public Administration) sectors; Justice, 

education, health, agriculture and finance, they discussed the labour law, 

international labour standards, and the situation of working women in 

Algeria. The focus was on women in the justice and health sectors. 

Especially those in these sectors women were dismissed from work because 

they went on strikes to demand basic rights at work, like an increase in their 

wages. Other parts of the program focused on organizing and campaigning.    

Following the training, the women committee in SNAPAP directed the work 

on organizing women in the health sector in Shlef (a city that is in the South 

of Algeria, 200 KL away from the capital) where %80 of the health sector 

workers in this city are women.  

Freedom of Association, Unemployment and precarious work were at the 

heart of discussions during these trainings, especially that young graduates 

in general and in the fields of education and health suffer from precarious 

work.  

Freedom of Association in Algeria: Although Algeria has ratified the ILO 

Convention No. 87 on freedom of association and the right to organize in 

1963, the exercise of trade union rights is regularly hampered by abuses 

from the administration, with constant intimidation of trade unionists. 

ITUC, ILO and international human rights NGOs have repeatedly 

condemned these violations and called on the Algerian authorities to 

 

امرأة فمي برنمامج تمدريب الممدربين فمي الجزائمر، حيمث ممثلن  06شاركت أكثر من 

 اإلدارة لمسمتخدمي المسمتقلة الوطنيمة مختلف نطاعات النقابات العامة التابعة للنقابة

وجمممرى . كالعمممدل والتعلممميم والألمممحة والزراعمممة والماليمممة( SNAPAP)العموميمممة 

تمع الممرأة العاملمة فمي الجزائمر، ممع منانشة نانون العمل ومعايير العمل الدولية وو

التركيز على المرأة في نطاعات العدل والألحة وخاألة النساء اللواتي أُلمرفن ممن 

العمممل تمممن هممذه القطاعممات بسممبب مشمماركتهن باإلتممرابات للمطالبممة بحقممونهن 

وركزت أجزاء أخرى ممن البرنمامج علمى . األساسية في العمل، كزيادة في أجورهن

 .لحماتالتنظيم وإطاق ا

بتوجيمه العممل ليتركمز علمى تنظميم  (سمناباب)وبعد التدريب، نامت لجنمة الممرأة فمي 

كمم عمن  066مدينة في جنوب الجزائمر، تبعمد )النساء في القطا  الألحي في شلف 

من العاملين في القطا  الألحي في هذه المدينمة همم ممن % 16، حيث أن (العاألمة

والبطالة والعمل الهس ألميم المنانشات خال وشكلت نتايا الحرية النقابية . النساء

هذه الدورات التدريبية، وخاألة أن الخريجين من الشباب بألفة عامة والعاملين في 

 .مجامت التعليم والألحة يعانون من العمل الهس

علمى المرغم ممن أن الجزائمر كانمت نمد ألمادنت علمى  :الحرية  القابيية   ةل الجزائةر

فمي بشأن الحرية النقابية وحماية حمق التنظميم،  18اتفانية منظمة العمل الدولية رنم 

، إم أن ممارسمممة الحقممموق النقابيمممة تتعمممرض وبألمممورة منتظممممة إلمممى 8003عمممام 

قممد ف. انتكاسممات بانتظممام بسممبب التجمماوزات مممن اإلدارة والتخويممف المسممتمر للنقممابيين

أدانت منظمات مثل امتحاد الدولي للنقابات ومنظمة العمل الدوليمة والمنظممات غيمر 

الحكومية الدولية لحقوق اإلنسان مراراً وتكمراراً همذه امنتهاكمات، ودعمت السملطات 

الجزائريمممة إلمممى تنفيمممذ التزاماتهممما بشمممأن الحقممموق النقابيمممة وفقممماً للقمممانون الجزائمممري 



implement their commitments on trade union rights, in accordance with  

 

Algerian law and international conventions ratified by Algeria.  

Based on ITUC 2013 Survey, unionists in Algeria are banned from travelling, 

harassed constantly by police, arrested and sanctioned.  Unions’ offices and 

headquarters are not protected from administrative closures, surveillance 

and sometimes police repression. Individuals who rent their premises to 

trade union organizations are often the victims of pressure and threats to 

put an end to the lease. In February 2013, the Maison des Syndicats (Union 

House) was surrounded by police who banned the entry of participants to 

the 1st Forum for the fight against unemployment and precarious work, and 

prevented them from meeting. Members of the Tunisian, Moroccan and 

Mauritanian delegations were arrested and sent back to their home country 

by the police. In general, freedom of association and assembly is constantly 

hampered: independent unions are systematically denied the authorization 

to hold such meetings or events, thus preventing any major union action. 

 

 

 

 

 

 

 .ادنت عليها الجزائروامتفانيات الدولية التي أل

 

 ، ُيمنع النقابيون في الجزائر 0683للنقابات  الدولي وبناء على مسا أجراه امتحاد

من السفر، ويتعرتون لمتايقات مستمرة من نبل الشرطة، حيث يتم اعتقالهم 

ومعانبتهم، كما يتم انتهاا حرمة مكاتب ومقرات النقابات من خال اإلغاق 

ويتعرض من يقوم بتأجير عقاراتهم للمنظمات . قمع األمنياإلداري والمرانبة وال

، 0683فبراير عام /ففي شباط. النقابية للتغوطات والتهديدات إلنهاء عقد اإليجار

جرى محاألرة دار النقابات من نبل الشرطة الذين منعت دخول المشاركين إلى 

كما ألقي . المنتدى األول لمكافحة البطالة والعمل الهس، ونامت بفض امجتما 

القبض على أعتاء الوفود التونسية والمغربية والموريتانية وجرى إعادتهم إلى 

وبشكل عام، تتعرض حرية التنظيم النقابي منتهاكات . دولهم من نبل الشرطة

مستمرة، حيث تحرم النقابات المستقلة وبألورة منتظمة من عقد امجتماعات أو 

 .لقيام بأية فعاليات أو أعمال نقابية كبيرةالفعاليات، وبالتالي الحيلولة دون ا



 

National Autonomous Union of Algerian Public Sector Workers  
 
The Syndicat National Autonome des Personnels de l’Administration 
Publique/SNAPAP (National Autonomous Union of Algerian Public Sector 
Workers) is a national trade union organization, which was created on 22 
August 1990, and which has been registered by the Ministry of Labour. 
The SNAPAP’s President is Mr Rachid Malaoui, and the General Secretary 
is Ms Nassira Ghozlane.  
SNAPAP is active in all the branches of the public sector and 
administration. The union represents a space for dialogue, exchange and 
solidarity. It works in collaboration with all civil society organizations, 
social and union movements, at national or international levels, in the 
defense of trade union rights and freedom of association.  
SNAPAP is autonomous in its running and independent from the 
government and political parties. Its mission is as follows:  
- To defend the material and moral interests of public sector workers;  
- To defend freedom of association;  
- To promote union activism and culture;  
- To educate public sector workers to defend their labour rights;  
- To fight for the implementation of human rights and fundamental 
principles in all areas;  
- To strengthen the fight against poverty and corruption, and the struggle 
for the protection of the national, regional and international 
environment.  
SNAPAP is working to establish trade unionism based on:  
- The struggle to improve social and working conditions;  
- Trade union pluralism and autonomy (that accepts the plurality of 
opinions and recognizes the universal and individual right of freedom of 
opinion for all, based on the respect of union Constitution and policies);  

 العمومي   اإلدارة لمستخدمل المستال  الوطقي  القابي 

، وهي 8006أغسطس عام /آب 00منظمة نقابية وطنية تم إنشاؤها بتاريخ  هي 

ويترأسها السيد رشيد معاوي، فيما تتولى الفاتلة نأليرة . مسجلة لدى وزارة العمل

ي جميع فرو  القطا  العام واإلدارة ف وتنشط النقابة .غزمن منألب األمين العام

العمومية، وتمثل فتاء للحوار والتبادل والتتامن، وتعمل بالتعاون مع جميع 

منظمات المجتمع المدني والحركات امجتماعية والنقابات، على الألعيدين الوطني 

تمتع بامستقالية والدولي، في الدفا  عن الحقوق النقابية وحرية التنظيم النقابي، وت

وتتلخص رسالتها . اإلدارية وهي أيتا مستقلة عن الحكومة واألحزاب السياسية

 :فيما يلي( مهمتها)

 .الدفا  عن المألالا المادية والمعنوية للعاملين في القطا  العام -

 .الدفا  عن حرية التنظيم النقابي -

 .تشجيع النشاط والثقافة النقابية -

 .  العام للدفا  عن حقونهم العماليةتثقيف العاملين في القطا -

 .الكفاح من أجل إعمال حقوق اإلنسان والمبادئ األساسية في جميع المجامت -

تعزيز مكافحة الفقر والفساد، والنتال من أجل حماية البيئة الوطنية  -

 . واإلنليمية والدولية

 :العمل القابيل على األسس التبلي ( سقبيبب)وتيقل قابي       

 .من أجل تحسين األوتا  امجتماعية والعملالنتال  -

تقبل تعدد اآلراء وتعترف بحق حرية الرأي )التعددية وامستقالية النقابية  -

 (.للجميع ولألفراد على أساس احترام الدستور والسياسات

 .رؤية تعتمد على تعدد القطاعات بعيدا كل البعد عن مألالا الشركات -

نقابي والتفاوض لتعزيز المزيد من الوحدة في التعبئة والحشد وتنفيذ النشاط ال -

 

 



- A multi-sectoral vision far removed from corporate interests;  
- Mobilization, activism and negotiation, promoting greater unity 
amongst public sector workers, as well as democracy in the struggle 
facing public sector workers, based on democratic management;  
- The struggle for equality of rights and against all forms of discrimination.  
SNAPAP has helped workers to organize unions in the areas of production 
and trade, but they have not yet obtained their registration. SNAPAP 
formed a confederation with these unions (the CGATA), which is not yet 
legally recognized in Algeria.  
In 2002, the engagement and strong participation of women in the union 
struggle led to the creation of SNAPAP Women’s Committee, which has 
the mission of: inspiring women to become involved in the work of 
autonomous trade unionism, to encourage and affirm their role as 
women as full and equal citizens, to allow women to express themselves 
freely and emancipated, and to collaborate with civil society. The SNAPAP 
has also established a Young Workers’ Committee, which is working 
towards protecting men and women young workers. 

أوساط العاملين في القطا  العام، والديمقراطية في نتال العاملين في القطا  

 .العام على أساس اإلدارة الديمقراطية

 . النتال من أجل المساواة في الحقوق وتد كل أشكال التمييز -

ت اإلنتاع والمجال المهني، وند ساهمت النقابة العمال في تنظيم النقابات في مجام

بتشكيل كنفدرالية مع ( سناباب)رغم عد حألولهم على الترخيص حتى اآلن، ونامت 

، والتي لم (CGATA في الجزائرالكنفدرالية العامة المستقلة للعمال )هذه النقابات 

 . بامعتراف القانوني في الجزائر تحظ  

ة نوية في النتال النقابي إلى ، أدى انخراط ومشاركة النساء بألور0660وفي عام 

تشجيع وإلهام المرأة لانخراط في : ورسالتها هي (سناباب)تشكيل لجنة المرأة في 

فعاليات الحركة النقابية المستقلة لتأكيد دورها في المواطنة الكاملة والمتساوية، 

 .والسماح للنساء للتعبير عن أنفسهن بحرية وبتحرر، والتعاون مع المجتمع المدني

التي تعمل على حماية العمال والعامات " لجنة العمال الشباب( "سناباب)كما شكلت 

 .من الشباب
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