
 العمال املنزليين؟ ما الذي يصلح لتغيير سلوك أصحاب عمل

 مشاورات إقليمية
 
 
 

 

 2018 تشرين الثاني/نوفمبر 21األربعاء في املوعد: 

 فندق لي بريستول ببيروت املكان:

 اإلنكليزيةاللغة: 
 
 

أصحاب عمل العمال ملاذا من املهم التحدث عن تغيير سلوك 

 املنزليين؟

 3.16تشير التقديرات إلى أن عدد العمال املنزليين املهاجرين في الدول العربية يبلغ 

ويمكن إرجاع سوء ظروف العمل في هذا القطاع إلى عدم كفاية  مليون عامل.

 عن املعايير االجتماعية املتفشية.
ً
فعلى سبيل  الحماية القانونية الوطنية، فضال

أو يحرمونهم من  حاب العمل حجز جوازات سفر عمالهماملثال، يواصل كثير من أص

الحصول على يوم راحة أسبوعي أو يتجاهلون الحد األقص ى لساعات الدوام اليومية 

 رغم أن القانون يحظر ذلك.

 ما الذي نعرفه عن تغيير سلوكيات أصحاب العمل؟
 

جريت بحوث كثيرة عن تغير 
ُ
من معالجة  –السلوكيات في سياقات أخرى لقد أ

ومع ذلك، ال تزال  العنف املنزلي إلى تشجيع املجتمعات املحلية على إعادة التدوير.

من  كوكبةوقد بدأت  محاولة تغيير سلوك أصحاب عمل العمل املنزليين في بداياتها.

لحمالت املنظمات التواصل مع أصحاب عمل العمال املنزليين من خالل املناصرة وا

 ومبادرات تبادل املعلومات.

 ما هو الهدف من هذه املشاورات؟
 

حضرها منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية 
َ
تسعى هذه املشاورات التي ت

تعمل على هذا املوضوع في املنطقة إلى تقص ي أفكار جديدة عن سبل تحويل املعايير 

تغيير سلوك أصحاب عمل االجتماعية في العمل املنزلي، وعلى وجه التحديد كيفية 

 العمال املنزليين لزيادة امتثالهم ملعايير وقوانين العمل النافذة.



 
املشاورات  تشرين الثاني/نوفمبر إلجراء هذه 21انضموا إلينا يوم األربعاء في 

 بما يلي: ، إذالتشاركية والتفاعلية
ً
 سنقوم معا

وضع خارطة ملختلف املبادرات التي تستهدف أصحاب عمل العمال املنزليين في 

 املنطقة.

التعرف على تطبيق أفكار سلوكية ملعالجة التحديات التي تواجه السياسات 

 نتائج(، من منظمة نادج ليبانون.التجارب و ال)ومنها 

االطالع على إعداد حمالت تشاركية قائمة على األدلة وتقييم األثر، من حملة 

X .التابعة ملنظمة الهجرة الدولية 

املشاركة في ورشات عمل موازية لتجريب رسائل مختلفة عن تغيير السلوك 

باالعتماد على "عدة التدريب الخاصة بالتواصل مع أصحاب عمل العمال 

 منظمة العمل الدولية.املنزليين" التي وضعتها 

 
 نبذة عن املتحدثين

 
هي مبادرة غير حكومية وغير ربحية تعمل على تطبيق أفكار  نادج ليبانون 

 منهجياتسلوكية على التحديات السياسية التي يواجهها لبنان باستخدام 

ستخدم عادة في مجال االقتصاد السلوكي، مثل 
ُ
وأدوات تجريبية دقيقة ت

 الشواهد. التجارب املعشاة ذات

هي حملة مبتكرة تهدف إلى تشجيع  التابعة ملنظمة الهجرة الدولية Xحملة 

تجار بالبشر واستغاللهم. وتطبق هذه جرة اآلمنة والعمل العام لوقف اإلاله

الحملة نهج "التواصل من أجل التنمية" بغية إعداد محتوى الحملة وأنشطتها 

 القائمة على األدلة.

 
 فيرواينبذة عن مشروع 

مشروع الهجرة العادلة اإلقليمي في الشرق األوسط التابع ملنظمة يعمل 

على تشجيع الهجرة العادلة والقضاء على استغالل  )فيرواي( العمل الدولية

العمال )ومنه العمل الجبري واإلتجار بالبشر( في قطاعي البناء والعمل املنزلي 

لعمال واملجتمع العمل ومنظمات ايعمل مع أصحاب هو بالدول العربية. و 

عالم والشباب ملعالجة املواقف واملمارسات السلبية تجاه املدني ووسائل اإل 

 العمال املهاجرين.



 
 مشاورات إقليمية حول ما يصلح لتغيير سلوك أصحاب عمل العمال املنزليين

 الثاني/نوفمبرتشرين  21 –أجندة البرنامج 
 

 بندال التوقيت

 التسجيل 8:30-9:00

الحالية للتواصل مع بادرات املعن املشاركين من خارطة املائدة املستديرة: تقرير  9:00-10:30

 أصحاب العمل، مع التركيز على الدروس املستفادة واإلنجازات الرئيسية

 
ه النقاش: إليزا ماركس، منظمة العمل الدولية ِّ

 موج 

 استراحة 10:30-10:45

 حول السلوك واملعايير االجتماعيةمنهجيات واستراتيجيات تَ  10:45-13:00

 
 مبادرات األفكار السلوكية ملواجهة تحديات السياسات، نادج ليبانون 

 
تطبيق التدخالت الخاصة بتغيير السلوك في قطاع العمل املنزلي، باوليوس 

 العمل كلية لندن لالقتصاد/منظمةسلوتكوس )خبير استشاري من -يامين

 (ي الدولية( )عرض فيديو 
 

 Xإحداث تغيير في السلوك من خالل إطار التواصل من أجل التنمية، حملة 

 الدوليةالهجرة منظمة ب الخاصة

 
ه النقاش: صوفيا كاغان، منظمة العمل الدولية ِّ

 موج 

 غداء 13:00-14:00

التدريبية عن وحدات الرسائل مختلفة لتغيير السلوك و جلسات موازية: تجريب  14:00-15:30

 التوعية

 
 موجهو النقاش: زينة مزهر، وإليزا ماركس، وصوفيا كاغان، منظمة العمل الدولية

 خاتمة والخطوات التالية 15:30-16:00
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