
البحوث الداعمة التي قامت بها النقابة، احلكومة، اجملتمع املدني أو   .1
صاحب العمل حول تأثير العنف على النساء العامالت في قطاع النقل 

لديكم.

احلمالت التي قمتم بها أو تقومون بها من أجل وضع حد للعنف ضدَّ   .2
املرأة في العمل. 

بنود في اإلتفاقّيات اجلماعيَّة، قوانني و/أو تدابير أخرى مثل وحدات   .3
َصة، أو سياسات لصاحب العمل حول الوقاية/العالج/ شرطة متخصِّ

الدَّعم للنَّاجيات من العنف ضدَّ املرأة في العمل.

دور مفتشي العمل لدى صاحب العمل/على مستوى القطاع.  .4

أدلَّة بشأن عدم تنفيذ شروط اإلتفاقية اجلماعيَّة، القوانني أو سياسات   .5
صاحب العمل حول الوقاية أو العالج من العنف ضدَّ املرأة في العمل

التَّغطية اإلعالمية للعنف ضدَّ املرأة في العمل في قطاع النَّقل   .6
لديكم.  

إحصائيات أو أبحاث حول سالمة النِّساء في قطاع النَّقل العام في   .7
املدينة أو الدَّولة لديكم.

 
أقوال داعمة أو معادية  من ممثلي احلكومة أو صاحب العمل حول:    .8

من هو املسئول عن منع العنف ضدَّ املرأة. على سبيل املثال 'على  أ(   
النِّساء أن تتعلَُّم كيف ترتدي املالبس....'

احلاجة لوجود مزيد من التشريعات أو سياسات العمل حول العنف  ب(   
ضدَّ املرأة                  

 
اعتراف ممثلي احلكومة أو صاحب العمل بوجود رابط بني مكان العمل   .9

والعنف األسري  

يرجى املشاركة بأي من التَّالية مع نساء الـITF على 
women@itf.org.uk

ر!  تـذكَـّ
 .ILOال لدى الـ أنَّ أي نقابة تُشارُِك مبعلومات مع الـITF، سوف تساعُد في تقوية صوت النِّساء العامالت بالنَّقل لدى مجموعة متثيل العمَّ

َّة. وسوف تعمل هيئات أصحاب العمل العدائيَّة واحلكومات على التَّحضير لتقويض معتقداتنا، لذلك فلنعمل معاً لبناء ُحَجج قوي

ة  تواريخ هامَّ

 2016
أكتوبر 6-3

إجتماع اخلبراء في 
ILOالـ

 2018
مؤمتر العمل الدُّوَلي- 

َّليَّة مناقشة أو

 2019
مؤمتر العمل الدُّوَلي- 

املناقشة الثَّانية 
حقة  واإلتفاقيَّة الالَّ

و/أو التَّوصيات

والنقابة  أنت  ميكنك  أشياء 
القيام بها  ملساعدة الـITF في نضاله لإلتفاقيَّة 
مكان  في  والرِّجال  النّساء  العنف ضدَّ  للـILO حول  املقترحة 
بالنَّقل  العامالت  للنِّساء  العالية  باخملاطر  واإلعتراف  العمل، 

وتضمني أقوى لغة ممكنة.
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هذه املعلومات سوف تكون ذات فائدة في أي وقت، ولكنَّها سوف تكون ذات أهميَّة أكبر قبل اجتماع اخلبراء في 
الفترة من 3-6 تشرين األوَّل 2016.  


