
1 
 

 

 

 

 

مع التركيز بشكل خاص ي في دول مجلس التعاون الخليجي مستقبل العمل المنزل

 ى دولة اإلمارات العربية المتحدةعل

  

  

  خلفية الموضوع أوال:  

  دول مجلس التعاون الخليجي؟في  دوافع الطلب على العمالة المنزلية  ما هي

  

)أو  العدد االكبس بالدسجة ا ولى،  ، استتتفتتاش الاتتسط ا وستتط ، دول مجلس التعاون الخليجي 2013في عام  

 (. 2015لم )منظمة العمل الدولية العا على مستوىمليون عاملة منزلية مهاجسة  11.5 من أصلبالمائة(  27

 8.5في المائة أو  73.4حوالي  ؛ غالبا ما تتجه النستتتتاى الى العلم المنزلي بنستتتتبة أكبس، على الصتتتتعيد العالمي  

مجلس دول ستتتتتفتتتتيش توعلى العكس من ذلك ،  مليون من جميع العمال المنزليين المهاجسين هم من النستتتتاى. 

  (. 2015)منظمة العمل الدولية من الذكوس من جميع العمال المنزليين المهاجسين  % 50.8التعاون الخليجي 

الطلب في دول مجلس التعاون الخليجي  وجود بعض االختالفات على المستتتتتتتتوى الوطني، عادة ما يستبطمع  

التي عدد من العوامل بالعمل المنزلي قدمة بأجس في المنزل، إفتتتافة الى غيس االحتسافية المالسعاية خدمات على 

 من بينها:  ، تتفاعل مع بعفها البعض

  

إلى العائالت  التي تعتمدعلى أجس واحدل من ا ستتتتس ووالتح المواطناتاستفاع معدالت تاتتتتايل النستتتتاى من ( )أ 

 Rutledge ،Al Shamsi ،Bassoon and Al Sheikh؛ Kapiszewski 2006 )  ذات ا جس المزدوج

بسامج إفتتتافة الى بين النستتتاى  هاليمستتتتويات التعليم العمكنت  حيث  (:Malit and Ghafoor 2014 ؛2011

الطلب على عامالت استفاع في ذلك  ل ستتتوط العمل ومن تم تستتتببمن دخوتي تم توجيهها للمواطنات التوطين ال

  تلبية احتياجات سعاية ا طفال . المنازل الوافدات ل

 

سعاية لخدمات الذين يحتاجون و ا جسالمزدوجة  العائالت مناالجانب  )ب( وجود نستتتتتتتبة كبيس من الستتتتتتتكان 

  ا طفال؛

 

استفاع الخصتتتوبة و معدالت ، وانخفاض متل زيادة متوستتتط عمس االنستتتان المتو ع)ج( التحوالت الديموغسافية  

؛  2012واتتا،  وبدس ؛ واتتا، ، 2014 وكونفول ، وسزط ، ستتيبا  ) للستتكان ا كبس ستتنازايدة نستتبة ااعالة المت

سماعيل  سيحتاجون إلى  حيث يعني زيادة متوسط العمس المتو ع (:2016حسين وإ دعم و الأن المزيد من الناس 

على توفيس  ونستتتيكونون  ادسالناس من أ ل عدد انخفاض الخصتتتوبة يعني أن كما ان  السعاية في اتتتيخوختهم. 

 السعاية. تلك 
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كان  كباس السن يعتبس تقديم خدمات سعاية كباس السن في المنزل من التقاليد العسبية، التي تستهجن تقافة إس  )د( 

وعلى  (:2016؛ حستين وإستماعيل 2012واتا،،  بدس )اتا،، في المؤستستات التي تقدم خدمات السعاية للمستنيين

تقبل بصوسة متزايد، على خياس استخدام العائالت  فما زالت ،الدولة السغم من وجود بعض المبادسات التي تكفلها

 ؛ للمسنينعامالت المنازل المقيمين لتوفيس السعاية طويلة ا جل 

السكنية )أ  عدد  اتللوحد الفعليالحجم   ( : 2017؛ طا، وحمادة  2002( ا سس الكبيسة )اا، وآخسون ـه ) 

مع عدد  يةبعال ة طسدمن الاسش، غسش النوم، والحمامات( ونوعها )على سبيل المتال، فيال مع حديقة( تستبط 

 خدم المنازل؛ 

 

؛ فسنانديز ود  سيخت  2002إلى وفع اجتماعي أعلى ) اا، وآخسون  والتطلع) و ( استفاع مستويات الدخل  

   ( ؛ 2016

 

لهن بالقيادة يستتم  يكن من الذكوس للعمل كستتائقين نيابة عن النستتاى اللواتي لم  عمال المنازلاالعتماد على )ز(  

  المملكة العسبية السعودية،سيب في المملكة العسبية حتى و ت  

في قد وظفت كل أستتتتتتتسة ، ف 2013ووفقاً لتقديسات عام  في الوا ع ،  د توظش ا ستتتتتتتس أكتس من عامل واحد.  

الكويت ، في و (. 33،  2013)منظمة العمل الدولية في المتوسط تالتة عمال منزليين العسبية المتحدة ااماسات 

)اتتا، وآخسون  2002ين أو أكتس في عام تعامل بتوظيفهممن ا ستتس  % 43 بلغ عدد العمال المنزليين التي  امت

2002  ،253 .) 

I.   :ويستند  ساس تعيين واحد أو أكتس من عامالت المنازل إلى االعتباسات التالية 

II.  عدد أفساد ا سسة )بما في ذلك أفساد ا سسة الممتدة( الذين ياالون المنزل ؛ 

III.  معا ين والمسنون والمسفى ا طفال وال حيث يعتمد)  العامل المنزليعلى  أفساد االسسةمستوى اعتماد

  ( ؛ المنزليخدمات العامل  بدسجة أكبس عن با ي البالاين في المنزل على

IV.  عدد الاسش ونوعها ؛  

V.  مسبيات  /عمال نظافة /دائق عمال ح /)طباخين  لكلالمهنية  والطبيعةفي المنزل،  العاملينخدم العدد

 (. 2017وحمادة  Tayah)فيما بينهم وغيسها( وتستيبات تقاسم العمل 

السكود اال تصتتتاد ،  أكبس في فتساتالطلب على العمل المنزلي مسونة تبت أقد ف على عكس القطاعات ا خسى،

(، ومؤخسا في 3، 2012وستتتتتاستتتتتيكوماس  Thimothy) 2008خالل ا زمة المالية العالمية كانت المس، ا ولى 

مذكسة تفاهم مع حكومة بناالديش "لمعالجة النقص في ما و ع مجلس الوزساى المملكة العسبية الستتتتتتتعودية حيت

  1.من عجز مالي فيه المملكة عامالت المنازل" في و ت كانت تعاني 

عتدد من ااصتتتتتتتالحتات إ ساس إلى للعمتال المنزليين واستفتاع معتدالت االعتمتاد  سالحجم الكبيو تد أدى إدساك  

و  2012في البحسين )في عامي   طاع العمل المنزلي حوكمةتحستتتتتين  استتتتتتهدفتالقانونية والمؤستتتتتستتتتتية التي 

 (. ااماسات العسبية المتحدة و طس2015( ، والكويت )في 2013( ، والمملكة العسبية الستتتتتتتعودية )عام 2017

 (. 2017)في عام 

                                                           
 . متوفس من2016نوفمبس  14البنجالديايين" ، جلوبال تايمز ، "مجلس الوزساى السعود  يوافق على توظيش عمال المنازل   1

http://www.globaltimes.cn/content/1017908.shtml  

http://www.globaltimes.cn/content/1017908.shtml
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  أسباب ومبررات البحث  – ثانيا 

 ؟ كيش ستكون الدوافع في المستقبل  

يا في جميع انحاى العالم تم ي  طاع العمل المنزلي من منظوس ا تصتتتتتتتاد السعاية ،  حوكمةفي إعادة النظس حال

عاًما  د أحدتت  65قام ا ول إلى أن النسبة المتزايدة من سكان العالم الذين تزيد أعماسهم عن ويسجع ذلك في الم

بصوسة يواجه العالم ، في ذات الو ت في حاجة إلى سعاية طويلة ا جل . اللذين هم  استفاًعا في عدد ا اخاص 

ا مستتتمسة  حيث تم  السعاية الصتتحية )متل ا طباى والقابالت والممسفتتات (. تقديم خدمات أخصتتائيي  فينقصتتً

 12.9مليون عامل في مجال السعاية الصحية ومن المتو ع أن يصل إلى  7.2بنحو  2013عام في س العجز يقدت

   ( . 2013)منظمة الصحة العالمية  2035مليون بحلول عام 

  

خاسج المؤستتتستتتات السعاية للمسفتتتى في المنازل الخاصتتتة خدمات  ونتيجة لذلك فقد اصتتتبحت ا ولوية لتوفيس 

السعاية  الحاالت التي تستتتتدعي توفيسخاصتتتة في في المستتتتاتتتفيات ،  هاتوفيس الصتتتحية ،  بل البحث عن منافذ

تايُس مكان تقديم خدمات السعاية الى  فقد أد وعالوة على ذلك،  طويلة ا جل وما بعد العمليات الجساحية . 

)كوفمان  بصتتوسة غيس نظاميةالمنازل المهاجسات دوس الممسفتتات حيث ماسستتت عامالت ،  تايُس المهام أيفتتا 

يهتاييس ، إعطاى االدوية والعالجات –(. 113، ص 2013وساغوسام،  يب الماذ عد تنظيش ،  االناب الجسوح ب

الممسفتتتات  بينما اخذت –فتتتاط الدم لمسفتتتى السعاية الطويلة ا جل  اس،  يالستتتتحمام االعمليات الجساحية، 

والعاطفية والنفسية "  ةــــالجسدياااساش على اآلخسين الذين يقدمون السعاية في "  دوس ا طباىات المتخصص

 (. 626،  2003) بيسسون 

 

لقطاع، داخل ا ةالمهنيوالتعسش على التاتتتتتتتوهات  لوظائش العمل المنزلي المتعدد، ةالمتزايد اتالتعقيدلسصتتتتتتتد  

وتهدش هذ، البسامج إلى  مهاسات لعامالت المنازل. مطابقة البسامج كفاىة وتطويس معاييس البالدول  امت بعض 

مع ، العاملكفاىة ومهاسة  لمستتتتتوىا جوس وفقا لهيكلة العمل، و الصتتتتحابتقديم خدمات متخصتتتتصتتتتة ونوعية 

عاملين بهدش تعزيز  عتساش بمهاساتاال قالهمال ، 2016عام  Tayahالمهني داخل وخاسج القطاع ) فسص انت

  المهاسات (. بانظس الفصل الخاص 

 

، يمكن تمويل هذ، البسامج من  بل الحكومات والقطاع الخاص وجمعيات  مع مساعاة االختالش في كل حاله 

البسامج أكتس تكون هذ، حيث  و / أو منظمات العمال.  انفستتتتتتهمالعاملين ووكاالت التوظيش  أصتتتتتتحاب االعمال

حين يتم تحديد مؤهالت )أو معاييس الكفاىة النموذجية للعمال المنزليين( ووطنية للالطس ا ُ فاعلية عند سبطها ب

في الاسط ا وسط ، حيث  العمال . وكفاىات مستويات مهاسة فئات ا جوس على المستوى الوطني بالمطابقة مع 

عند مهاسات البسامج  تاتتكلأجوس عمال المنازل ،  د  باتتأنباتتكل تنائي بين دول المناتتأ والمقصتتد يتم التفاوض 

 فواسط في ا جوس القائمة على الجنسية. نظام ال البديل عنالوصول 
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  .المطابقة: برامج مهارات عامالت المنازل: والبنية وفئات األجور 1الجدول  

  ) المنطقة اإلدارية الخاصة( هونج كونج ،  

حاد   قدم ات بات عمال ي قا  ( HKTUC) هونغ كونغن

عامالت المنازل ) ستتتتتتتتاعة(  128بسنامج مهاسات ل

 ابقة الوظائش. وخدمة مط

لذينالمتدسب ية  90يتلقون  ون ال تدسيب عة   علىستتتتتتتتا

مهتتتاسات العمتتتل )على ستتتتتتتبيتتتل المتتتتال، التنظيش 

ستتتتاعة تدسيبية  36والاستتتتيل، والسعاية، والطب ( و 

 خالط ا)على ستتتبيل المتال،  الحياتيهمهاسات ال على

المهنيتتة، ومهتتاسات االتصتتتتتتتتال، والبحتتث عن عمتتل 

الستتتتتتتالمة المهنية وإجساى مقابالت العمل ومهاسات 

  و انون العمل(. 

 Jobو تتتتد نتتجتت  متتسكتتز متتطتتتتابتتقتتتتة التتوظتتتتائتتش ) 

matching center(    وحتى االن ، 1996عام منذ

)تتتانغ  متتتدسبتتا   40.186في توفتتتتتتتيش أكتس من 

2017 .) 

التتتتدعم  SARحكومتتتتة هونغ كونغ ، حيتتتتث تقتتتتدم  

  . للبسنامج 

 بالتعاون مع هونغ كونغاتحاد نقابات عمال  يتعاون

 ( (DWGU االتحاد العام للعمال المنزليين التابع له

 يتم تحديدها وفقاجوس لأل مستتتتتتتتويات معينه  لتحديد

خدام عقود العمل ا وتعزيزمستتتتتتتتوى المهاسة ل ستتتتتتتت

HKTUC 2017).  ) 

للعمال المنزليين في هونغ كونغ  فئات ا جوس الحالية 

 : 

  

 دوالس / ساعة.  10 :  تنظيش عام 

   14: ختتتتاص / تنظيش مكتشتنظيش – 

16.6 USD /  .ساعة 

 : دوالس / اتتتتهس  2.250سعاية ما بعد الوالدة

 ( . 2017)تانغ 

  

  إيطاليا 

( الجمعية المسيحية للعمال ACLI )في إيطاليا تتعاون 

( المنظمتتة الكتتاتوليكيتتة للحيتتاة COLFااليطتتاليين، و)

 وطنيةجمعية  25 تفم حواليوهي منظمة  وا سسة

بسنتتتامج في دعم عتتتامالت المنتتتازل في إيطتتتاليتتتا ، ل

والعتتتامالت السعتتتايتتتة ختتتدمتتتات مهتتتاسات لمقتتتدمي 

 المنزليات. 

تمويتتتل البسنتتتامج من  بتتتل النقتتتابتتتات العمتتتاليتتتة  يتم 

وتستبط بتتاتفتتا يتتة  . ومنظمتتات أصتتتتتتتحتتاب االعمتتال

، والتي تفتتتتتتتمن  2013فاوفتتتتتتتة الجماعية لعام الم

بما زيادة ا جوس ) أعلى من الحد ا دنى لألجوس ( 

تفتتا يتتة العمتتل وفقتتا اليفيتتا يتم تصتتتتتتتنيش العمتتال وظ 

  : 2013 المنزلي الجماعية الوطنية لعام

   المستوى(A) خبسة  دونون بالعمال المنزلي 

  مستتتتال(وىB)  مستتتاعد لالاتتتخاص القادسين

 انفسهم.على االعتماد على 

  (المستتتوىC)  لالاتتخاص مستتاعد اتتخصتتي

القادسين على االعتماد على انفستتتتتتتهم،  غيس

  غيس ماهس
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 Villavertمستتتتتتتتوى مهاسة العمال )  يتناستتتتتتتب مع

2017 .) 

  لمستوى ا(D) : لالاخاص مساعد اخصي

القادسين على االعتماد على انفستتتتتتتهم،  غيس

 مدسب وماهس .

 مقاسنة بالفئات  من ا جوسهو أعلى فئة  Dالمستوى  

A/B/C يسجى السجوع إلى ، لمزيتتتد من المعلومتتتات

القطاعية النص الكامل التفا ية المفاوفتتتتتتتة الجماعية 

  . 2الوطنية

  األرجنتين 

يين في زلعمتتتتال المنلالتتتتتدسيتتتتب المهني ل يعتبس 

 واستتتتع النطاطإطاس تاتتتتسيعي  االسجنتين أحد حلقات

الحصتتول على حيث يحق للعمال المنزليين المؤهلين 

الحد ا دنى العام لألجوس استتتتتناداً إلى اعلى أجس من 

 المهنة . 

  

حيث تم تطويس، . 2006البسنامج في عام  تم اطالط 

له من  بل وزاسة مان  عمالالعمل والو تموي والفتتتتتتت

الحكومتتات المحليتته،  ليطبق بواستتتتتتتطتتةاالجتمتتاعي، 

ية ،  مال المنظمات غيس الحكوم تدسيب الع ومساكز 

 . المنزليين التابعة التحاد العمال

، تم تدسيب أكتس من  2016ووفقاً احصتتتتتاىات عام 

 ملة منزلية منذ إنااى البسنامج. عا 19000

يتكون البسنتتامج من تالتتتة مجتتاالت مهنيتتة: ) أ (  

و،  ؛ كباس الستتتتتتتن سعاية ) ب (  العمل المنزلي ؛ 

 ( .(METSS / ILO 2015)ج( سعاية ا طفال )

بسامج ،  س مكونة من خمدوسة  :لمنزلي العمل ا 

 دساسية وتدسيبيةساعة  128و ( حصة 61تتفمن )

(METSS / ILO 2015a)  

 بسامج خمس تتكون مندوسة  : الستتتتتتتنسعاية كباس 

دساستتتتتية ستتتتتاعة  104و  ( حصتتتتتة52)من وتاتتتتتمل

 ( METSS / ILO 2015b) وتدسيبية

بسامج  خمس تكون من هي دوسة سعاية االطفال :  

دساستتتتتية ستتتتتاعة  ( 98) ( حصتتتتتة و49و تاتتتتتمل )

 (METSS / ILO 2015c) وتدسيبية

تصتتتتتتتنيش الوظائش للعمال وفقا التفاط المفاوفتتتتتتتة  

ا ستتتتتتتس الخاصتتتتتتتة في ا سجنتين ،  لعمالالجماعية 

2013:  

   :لإلاساش على  ونالمعين العمالالماسفون

مهام اتنين أو أكتس من العاملين في  و تنسيق

 المنازل. 

  على  لمهام الطهيالمعينون  العمال: الطهاة

 وجه الحصس . 

   :بمهام  المكلشمقيم العامل العامل المنزل

 الحفاظ على المسكن .

   :العمتتال المعنيون بتقتتديممقتتدمي السعتتايتتة 

المستتتتتتتاعدة غيس العالجية والسعاية لألطفال 

 وكباس السن والمسفى وذو  ااعا ة. 

  داى  ونالمعين العماللمهام العامة: ا عمال 

عتتتتدد من المهتتتتام المنزليتتتتة متتتتتل التنظيش 

وتحفتتتتتتيس والاستتتتتتيل والكي، والصتتتتتتيانة، 

 وطهي الوجبات

الماسفون والطهاة ومقدمو السعاية هم الفئات ا على  

 )بهذا التستيب(.  االجسمن حيث 

  

 

                                                           
2  Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto dei lavoro domestico (2013-
2016), available at: http://www.colfebadantionline.it/images/ccnllavorodomestico2013-2016.pdf 
[Accessed on 3 January 2018]. 

http://www.colfebadantionline.it/images/ccnllavorodomestico2013-2016.pdf
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، فيمكن ان المؤهالت  أُطساال تصادية اال ليمية  ليمية أو االتحادات السياسية وإذا ما أيدت اللجان اال تصادية اال

عامالت المنازل عبس الحدود  ويعزز انتقال اال ليم لهذا القطاع نظسةتحديد  ستتيستتاهم في، مما تصتتب  ذات طابع 

 . اال ليمداخل 

على ستتبيل المتال ، ستتاهمت بناالديش وكمبوديا وهونغ كونغ ) الصتتين( والهند وإندونيستتيا والفلبين وستتناافوسة 

يان ( RMCSا ليمية نموذجية )كفاىة معاييس  وتايالند في تطويس  RMCS الب  . 3للعمال المنزليين في اآلستتتتتتت

التنظيش المنزلي ) ب (  ؛ أستتتتتتتاستتتتتتتية من ستتتتتتتتة مجاالت وظيفية: ) أ ( كفاىات  عباسة عن أداة تكيفية تتألش 

 سعاية(  ـتتتتتتت) ه  سعاية االطفال والسفع) د (  ا غذية.  الطهي والتعامل مع)ج( ج وأساسيات التدبيس المنزلي 

معاييس  . ويفتتم كل مجال وظيفي مجموعة منالمنزلية  والنباتات الحيوانات ا ليفة سعايةو ) و (  كباس الستتن. 

 عدد من " إلى بعد ذلك  تنقستتتتتما دواس السئيستتتتتية التي يتو ع من الموظش أن يؤديها ، والتي التي تحدد  الكفاىة 

كما  الكفاىة".  عوامل" والتي يتم تقستتتيمها ايفتتتا في أدنى الستتتلم الى وحدات اصتتتاس تحدد " ؛ ات المهنية الكفاى

 المعاييس حيث يوفس النظام مدى وافي منالتي تاكل أساس للتقييم الخاصة به ومعاييس ا داى" ، " يحدد لكل عامل

المخاطس  ، واالحتياجات التقافية والدينية ،  التي يتم االستتتتتتتتساتتتتتتتاد بها عند التقدييم متل متطلبات الدعمالمختلفة 

 (. 2014المحتملة والمعدات والمساعدات )منظمة العمل الدولية 

  

  في اآلسيان. ينل المنزليامعايير الكفاءة النموذجية اإلقليمية للعم .2الجدول  

 التواصل الفعال في بيئة العمل المنزلي ؛   .A1   الكفاءات األساسية 

 A2.   العمل في مكان عمل متنوع اجتماعيا وتقافيا ؛ 

 A3.   الحفاظ على الصحة والسالمة وا من في بيئة العمل المنزلي ؛ 

 A4.   ؛  ة بالعملالخاص االناطةتخطيط وتنظيم وإداسة 

 A5.   و  صلة بالعمل المنزلي ؛ الحسابات ذات الإجساى 

 A6.  العمل المنزلي.  إطاسللتواصل في  لاة العامل االمم لاة أخسى غيس ااستخد 

أساااساايات التنظيف و 

 التدبير المنزلي 

 B1.   التنظيش. ذات العال ة بمهام التطبيق مبادئ التنظيش ا ساسية  داى 

 B2.   المعياة.  وغسشتنظيش وصيانة غسش النوم 

 B3.   تنظيش وصيانة الحمامات والمساحيض ؛ 

 B4.  وا  ماة.  والمفسوااتالمالبس  غسل   

 B5.  وتخزين المواد الماسولة.  كي 

والتعاااماال مع الطبخ  

  االغذية

 C1.   ؛  الطعامإعداد وتخزينه وتقديم  أماكنتنظيش وصيانة 

 C2.  سالمة ا غذية ؛ االساسية لمماسسات الع ااتب 

 C3.   و  ؛  منزلالتنظيم وإعداد الاذاى ا ساسي في 

                                                           
 حتى االن (RMCSلم يتم اعتماد ال ) 3
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 C4.  والماسوبات.  االغذية تقديم 

رعااااايااااة الاارضااااااااع  

  واألطفال

 D1.   العمل بفعالية مع ا سس لتوفيس السعاية والدعم للسفع وا طفال ؛ 

 D2.   و  توفيس السعاية والدعم للسفع و / أو ا طفال الصااس في المنزل ؛ 

 D3.   .توفيس السعاية والدعم لألطفال في المنزل 

 و  الاخصية ؛  تقديم الدعم للمسنين لتلبية احتياجات السعاية  .E1   رعاية المسنين 

 E2.   الدواى.  في تناولمساعدة العميل 

رعااااياااة الحيواناااات  

األليفااااة والنباااااتااااات 

  المنزلية

 F1.   و  توفيس السعاية للحيوانات ا ليفة في المنزل ؛ 

 F2.   .تقديم السعاية للنباتات في المنزل 

 . 2014المصدس: منظمة العمل الدولية  

  

في حين أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ال تزال صتتتايسة نستتتبياً بالمقاسنة مع أوسوبا وأمسيكا الاتتتمالية  

ستتتتحقق جميع دول مجلس التعاون الخليجي مستتتتويات بديلة  2050أنه بحلول عام واتتتسط آستتتيا ، فمن المتو ع 

ستتتتنة في  75 ع في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقسيبا العمس المتومتوستتتتط حيث ستتتتيبلغ    4. للخصتتتتوبة

في المعالين  نستتبة كباس الستتن كما ستتتزداد (. 475،  2017)خان ، حستتين ودين  2050عاًما في  80 و  2025

إفتتتافة الى  على الاتتتباب من العاملين بأجسبى لعدة ايازلی ؤد  إستتتيلخليجي مما ون التعاس امجلدان جميع بل

وستتتيستتتجل ستتتكان  . محل اختباسسة  ساعلی دة لمعتماعاية سلوذج امة نمداستن افمامما ستتتيفتتتع ،  اتمولحکا

،  2050تاتتتيس التقديسات إلى أنه في عام حيث  ااماسات العسبية المتحدة أعلى مؤاتتتس للتقدم في العمس . دولة  

( اخص 100( ايخا لكل )147حيث سيصل عدد كباس السن بالنسبة الى الاباب دون سن الخامسة عسس عاما )

   (. 476،  2017دين )خان ، حسين و دون الخامسة عاس. 

  

مام الى أتس   لديجب إيالى المزيد من االهت ية في دول مجلس التعاون الخليجي التايسات االجتماعية وا يموغساف

مةن لمنزليول العماا يعتبسوالتي على إداسة المواسد الباتتتتتتتسية،  ها ل لتحواهذا في  إحدى العجالت المحسكة ال

من التدبيس المنزلي  خاصة في ظل التطوس الحادث باالنتقالتنظيم القطاع ، عند  يجبولذا  لخليجي. افي الديمارا

 الطلب على المدى الطويل. وهيكلة كيفية تنظيم أن يؤخذ بعين االعتباس منزلية ، السعاية الا تصاد إلى 

  

 دراسة حالة: اإلمارات العربية المتحدة  - ثالثا 

العمتتل المنزلي في دولتتة اامتتاسات العسبيتتة المتحتتدة ودول مجلس التعتتاون الخليجي  مفهومإعتتادة النظس في  
   ا خسى.

في أبو ظبي % منهم 65يعمل نحو ، منزليه عاملة  750.000حوالي دولة االماسات العسبية المتحدة  تستفيش 

 وفقًا للقانون االتحاد  س م والماتسبين على حد سواى.  المواطنةاحتياجات العائالت لتلبية  . 5ودبي والااس ة

                                                           
4  TFR = 2.1 births per woman. 

 :مساكز تادبيس لتوظيش عمال المنازل ، متاحة على السابط التالي  5
 http://gulfnews.com/news/uae/society/tadbeer-centres-to-recruit-domestic-workers-1.1998797  

http://gulfnews.com/news/uae/society/tadbeer-centres-to-recruit-domestic-workers-1.1998797
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 ةخادم ؛  تحديدا -مهنة  19ـبالمنزلي، لدولة ااماسات العسبية المتحدة ، يامل العمل المسمى  2017لعام ( 10)

 دسب، م)ستتتايس( صتتتش الستتتياسات  عاملا ستتتسة ،  ، ستتتائق اعي، س حاسس المنزلص ، الخا ، البحاس المنزل

 المدسب، زلالمن ة، مدبسزلالمن عامل، مدسب ومسبي الصتتتقوس المنزلية ) صتتتقاس( ، )مفتتتمس( الخيول ومسبي 

مهندس  وممسض خاص،  ي، البستتتتتتتتان المنزلي الخاص المزاسع ،/  مسبية االطفال،  الخاص ، المعلم الخاص

 . زساعي خاص، طباخ

  

ية المتحدة في عام والتوطين بدولة وزاسة المواسد الباتتتتتتتسية  أعلنت  بات 2017ااماسات العسب ها تقبل طل  أن

تقديم خدمات نيابة ل التي ستتتيتم تسخيصتتتها من  بل الوزاسةو ؛«تدبيس »الخدمة الحصتتتول على تساخيص مساكز 

بسنامج التميز المبادئ التوجيهية ل، وفقا للمعاييس و الخاص  القطاعوعن الوزاسة من خالل الاتتساكة بين الوزاسة 

  باستقدام وتوظيش تامل جميع ما يتعلقخدمات ااملة  حيث ستقدم مساكز تدبيس .  يةة ااماساتيحكومالخدمات لل

 6 ئ  المنصوص عليها من  بل الوزاسة. واللوا العمال المنزليين ا جانب وفقا للقواعد 

  

استتتتنادا الى  ستتتوط العمل. هامة في اتتتسيحة  باعتباسةالعمل المنزلي  مفهوملتاييس الاتتتساكة فسصتتتة  وتمتل هذ، 

تائج تقييم طاع ) ن هذا الق عة في  ية والمتو  حال هات ال جا العمل المنزلي وا تصتتتتتتتتاد  حولالمتوفس، المعسفة واالت

تتولي  يتتادة مساكز تقتتديم الختتدمتتة االسبعون "تتتدبيس"  أن المواسد الباتتتتتتتسيتتة والتوطين، يمكن لوزاسة السعتتايتتة(

  . والتنسيق فيما بينهم

 : المساكز هو تأسيس هذ،من الهدش  أنعلى اعتباس  

  التجزئة المهنية داخل القطاع ؛ مظاهس  الو وش على 

   ؛  صاحب العملوتو عات هالت العمال مؤتحقيق التوافق بين 

   معياس وطني ؛  بالمقاسنة معواالعتساش بها تطويس وتقييم مهاسات العمال 

   ؛  ذاته المعياس ا( وفقا لهذمهام مقعدةتعزيز تنقل العمال داخل هذا القطاع )من مهام أ ل تعقيدا إلى 

  وفتتتعه وفقا أجوس يتم ام االبتعاد تدسيجياً عن الفسوط في ا جوس القائمة على أستتتاس الجنستتتية إلى نظ

  لمعاييس القياسية ؛ لذات ا

   تحستتتين جودة الخدمات المقدمة  صتتتحاب العمل ، خاصتتتة تلك المتعلقة با طفال والمستتتنين والسعاية

 والسالمة والنظافة ذات أهمية  صوى.  التطوسالالحقة للعمليات الجساحية حيث تكون بسوتوكوالت 

إلى الحصتتتول على الدعم الفني من االتحاد  المواسد الباتتتسية والتوطين، تستتتعى وزاسة  تأستتتيستتتا على ما ستتتبق 

 بحث حول مستقبل العمل المنزلي في دول مجلس التعاون الخليجي مع التسكيز  العداد 7الدولي للعمال المنزليين 

                                                           
 

خالل حسفيا من  فقد تم الحصول على هذ، المعلومات،  لمساكز تدبيس والمهام المناطه بها في وصش الطبيعة القانونية لفمان الد ة  6

 :السابط التالي وهي متاحة على الدغوة التي اطلقتها وزاسة المواسد الباسية للتقدم للحصول على التساخيص

centers.aspx-service-ets/8ba1d1a1/tadbeerhttp://www.mohre.gov.ae/ass 

 
 

بلداً ، وأكتس من نصش مليون  53فسعاً في  65منظمة  ائمة على العفوية تفم هو  ( IDWF)االتحاد الدولي للعمال المنزليين .7

جمعيات وتعاونيات  يمتل البا وننقابات عمالية أو اتحادات نقابات عمالية بينما  هم ى االتحادمعظم أعفا . عفوعاملة منزلية 

http://www.mohre.gov.ae/assets/8ba1d1a1/tadbeer-service-centers.aspx
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طبيعة الطلب  دساستتتتتتتةالهدش من البحث المقتسح هو أن  ية المتحدة. باتتتتتتتكل خاص على دولة ااماسات العسب

حالي وطويل ا جل في  طاع الال هدش توجي عمل المنزلي  مالتصتتتتتتتميم وه ب تدبيسخد قدمها مساكز   . ات التي ت

جي ، نأمل أن وبففتتتل التاتتتابه التقافي ، االجتماعي ، الديموغسافي واال تصتتتاد  بين دول مجلس التعاون الخلي

ل مجلس ، المنهج والنتائج( إلى المنا اات الوطنية المتعلقة بمستقبل العمل المنزلي في دويفيش البحث )ااطاس

 خليجي ا خسى. التعاون ال

أبو ظبي ودبي  ؛  إماساتالجوانب التالية للعمل المنزلي في تالث  دساستتتتةوباتتتتكل أكتس تحديًدا ، يقتسح البحث  

سوش يعتمد التحليل على المصادس  الماتسبين. و من المواطنينتففيالت أصحاب العمل  مع متابعةوالااس ة ، 

المنا اتتتتتتتات الجماعية( (مجموعات التسكيزالتي يمكن الحصتتتتتتتول عليها من بيانات الااحصتتتتتتتائية والمقابالت و

 مساكز تدبيس ووكاالت االستقدام.أصحاب العمل والعمال وموظفي 

  

اقتصاد الرعاية  محددات   

لعمال ا توظيف وإجراءات

 المنزليين

 مصادر البيانات  نطاق 

 

1  
إحصاءات السكان  / الديموغرافيا 

  إحصاءات التوظيف /

 ، متوستتتتط العمس المتو عالخصتتتتوبه،  

 ، ومتتتعتتتتدل إعتتتتالتتتتة كتتتبتتتتاس الستتتتتتتتتن

وااحصتتتتتتتتاىات الصتتتتتتتحية، ومعدل 

 لة. في القوى العامالنساى مااسكة 

المصتتتتتتتادس ااحصتتتتتتتائية  

  ت ااداسية .والسجال

دول متتجتتلتتس التتتتتعتتتتاون  

التتتختتتلتتتيتتتجتتتي واامتتتتاسات 
  العسبية المتحدة

 

2  

ا ستتتسة ، وحجمها  نمط،  يمة الدخل  العمل  اصحابسمات  

، هيكتتتل ا ستتتتتتتسة تحليتتتل تسكيبتهتتتاو

 –ممتدة ؛ عدد المعالين أو  صتتتتايسة)

ين ياتتتتتتتتمتتتتل ا طفتتتتال )و ن لمستتتتتتتت وا

وا اتتتتتتتتتتختتتتاص ذو  ااعتتتتا تتتتة( ، 

    . يفيالوظالمستوى و

والتتلتتقتتتتاىات التتمتتقتتتتابتتالت  

 أصتتتتتتتحتتاب الجمتتاعيتتة مع

  العمل 

   ااماسات فقط 

 

3  

ياستتتتتتتات    االجتماعية اتمسح السياس  بسعاية  ذات العال ةالستتتتتتت

كباس الستتن ذو  ،  ا طفال والمستتنين

ا متتتتتومتتتتتة  إجتتتتتازة، االعتتتتتا تتتتتات 

  واستحقا اتها..ال 

 مساجعة مكتبية .  

دول متتجتتلتتس التتتتتعتتتتاون   

واامتتتتاسات  التتتختتتلتتتيتتتجتتتي
   العسبية المتحدة

 

4  
مؤساااااااساااااااات رعاية  مدى توفر 

والقدرة على  األطفال والمسااااااانين

وسااااهولة الوصااااول  تكلفتهاتحمل 

  يها.إل

ن يتتالتعتتمتتتتل )التمتتواطتنتت أصتتتتتتتتحتتتتاب 

 والسلوكيات. القيم ( والماتسبين

  

والتتلتتقتتتتاىات التتمتتقتتتتابتتالت  

الجمتتاعيتتة مع أصتتتتتتتحتتاب 

  االعمال 

                                                           
موجود في  وهو وموحدة لتعزيز حقوط العمال المنزليين في كل مكان. هو بناى منظمة  وية وديمقساطية  االتحادهدش  . العاملين

 . 2017الاسط ا وسط منذ عام 
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   فقط ااماسات 

 

5  

باأن مؤسسات فية االفتسافات التقا   تفضيالت صاحب العمل 

المففتتلة لتوظيش تستيبات الالسعاية، 

اال تتتامتتتة داختتتل / ختتتاسج ) العمتتتالتتتة 

الستتتتتمات الاتتتتتخصتتتتتية  كافةالمنزل( 

 تمتع العمالة بها التي يففتتتل والمهنية

العمال ، "الوصتتتتش الوظيفي"، وعدد 

لألسسة الواحدة زل في المن المطلوبين

مدى  بول االستسة لفكسة تقاستم العمل 

.  

بالت ومجتمتوعتتتتات   مقتتتتا

تسكيز مع أسبتتتاب العمتتتل 

  .TSCsوتوظيش العمال / 

  

 

  فقط ااماسات 

 

6  
السااااامات الشاااااخصاااااية والمهنية  

  للعمال

ية ، التعليم ،  الستتتتتتتن  عائل لة ال حا ، ال

في  الخبسة العمليتتة ، الخبسة الحتتاليتتة

 .  تقديم هذ، الخدمات

  

 ولقاىات جماعيةمقابالت  

  مع عامالت المنازل . 

  فقط ااماسات 

  

 16 المواسد الباتتسية والتوطين ، عقدت بتاسي  ومستتؤولي وزاسة  مستتئولي مساكز تدبيس لمدة ستتاعتين مع  لقاى 

حيث أتبتت هذ، الجلستتتتتة  . بتوظيش العمالة ومواىمة نظم المهاساتحلقة العمل الخاصتتتتتة  إطاسفي  2018ينايس 

ستتاعدت الباحته ، وعنيين واهدافه كما ستتاهمت في تأمين وفتتمان ماتتاسكة الاتتسكاى المالبحث  إجساى هذاهمية أ

  البحث.  ومحدداتتقييم مصادس البيانات المتاحة وتحديد نطاط على 

 النتائج  

 النتائج التالية: تحقيق سيساهم هذا البحث في  

زارة الموارد النتااائج ذات العالقااة بو 

 البشرية والتوطين / حوار أبوظبي

 مساهمات هذا البحث 

المنزلي على جتتدول وفتتتتتتتع العمتتل  

 ظبي أعمال حواس أبو

  

هذا البحث تقسيساً حول مستتتتتقبل العمل المنزلي في عن ستتتتيصتتتتدس  

ااماسات العسبية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي للمنا اتتتتتتتة 

  . 2018ن في حواس أبوظبي في مايو مسؤوليخالل اجتماع كباس ال

تطوير معايير الكفاءة الوطنية للعمل  

  المنزلي في اإلمارات العربية المتحدة

في إمكانية تطويس معاييس  يبحث مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 

ستتتتتتتاهم في ستتتتتتتتنتائج هذا البحث  الوطنية للعمل المنزلي.  اتالكفاى

 تصميم هذ، المعاييستوفيس المعلومات الالزمة ل

 

تااجاارياابااي نااظااااار إلااكااتاارونااي  إطااالق 

 العمال، بما في ذلك السااااااتقدار العمال

  المنزليين

طويس نظتتتام إلكتسوني تقوم دولتتتة اامتتتاسات العسبيتتتة المتحتتتدة بت 

 مع االخذ بعين االعتباستبسيط التوظيش ، يهدش الى العمال الستقدام

فتتمان االلتزام بالمعاييس الدولية والعناصتتس المقتسحة لنظم اكتستتاب 

ستتتتتتتفيد نتائج هذا  . بها المهاسات والاتتتتتتهادات واالعتساش المتبادل

تجسيبي  بسنامجتصتتتتتتتميم توفيس الملعوماتالالزمة لاسض البحث في 

أحد ممسات االنتقال للعمل ما بين إحدى  فيالعمل المنزلي ب خاص

لة  مجلس التعاون للعمالة و إحدى دول الدول االستتتتتتتيوية المسستتتتتتت

لحواس  المقبتتل اللقتتاىإطال تته خالل ، والتتذ  نتو ع ان يتم الخليجي 

 أبوظبي.
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 المراجع:  

 (Fernandez, B. and M. de Regt ،  :) اسط ا وسط: المنزل عامالت المنازل المهاجسات في ال

 نيويوسك. ( Palgrave Macmillan) ، والعالم

 

 ( Hussein, S., and M. Ismail ،2016  :) :الاتتتتتتتيخوخة وسعاية المستتتتتتتنين في المنطقة العسبية

https://doi.org/10.1007/s12126- (. 2016) الاتتتيخوخة الدولية تحديات وفسص الستتتياستتتة. 

8-9244-016 

 

 

  ،العمل الالئق للعمال المنزليين: تمانية :  2017منظمة العمل الدولية/ االتحاد الدولي للعمال المنزليين

 (. 7منظمة العمل الدولية )الفصل  :SARهونغ كونغ  .  من آسيامماسسات جيدة 

 

  ،جنيش: منظمة  .  عمال المنازل عبس العالم: إحصتتاىات عالمية وإ ليمية:  2013منظمة العمل الدولية

 العمل الدولية. 
 

 

 بانكوك : منظمة  .  معاييس الكفاىة النموذجية اا ليمية: العمل المنزلي. 2014  ،منظمة العمل الدولية

 العمل الدولية . 
 

   .جنيش: منظمة  .  تقديسات عالمية للعمال المهاجسين: النتائج والمنهجية. 2015 منظمة العمل الدولية

 العمل الدولية. 
 

 

 (Kapiszewski. A. ،)2006  ، في دول مجلس المهتتاجسون العسب مقتتابتتل المهتتاجسون اآلستتتتتتتيوين

وس ة مقدمة في اجتماع فسيق خبساى ا مم المتحدة المعني بالهجسة الدولية والتنمية  التعاون الخليجي. 

 متاح على المو ع التالي:  أياس / مايو في بيسوت ، لبنان.  17-15ي المنطقة العسبية ، ف

 

http://www.un.org/esa/population/meetings/EGM_Ittmig_Arab/P02_Kapiszewski.p

df 

 

  (Khan, H., S. Hussein, and J. Deane)2017 . العال تتة بين التاييس التتديموغسافي وسعتتايتتة

(: 4) 42االتحاد الدولي للايخوخه ،  ول مجلس التعاون الخليجي: بعض اآلتاس السياسيةالمسنين في د

466-487. 

 

  (Kofman, E. and Raghuram, P. )2013 يث الهجسة تأن  والمحافظة على الجنس الباتتتتتتتس ، 

 (.Basingstoke: Palgrave MacMillan)  العالمي.

 

 

 (Malit, F. and S. Ghafoor. 2014 ) تاسيعات العمل المنزلي في دول مجلس التعاون الخليجي : 

 االتحاد الدولي لمنظمة الخليج الدولية ، دبي.  . للسياسات مقاسنه  مساجعة
 

  ،2015وزاسة العمل والتاايل والفمان االجتماعي في االسجنتين ومنظمة العمل الدولية : 

https://doi.org/10.1007/s12126-016-9244-8
https://doi.org/10.1007/s12126-016-9244-8
https://doi.org/10.1007/s12126-016-9244-8
http://www.un.org/esa/population/meetings/EGM_Ittmig_Arab/P02_Kapiszewski.pdf
http://www.un.org/esa/population/meetings/EGM_Ittmig_Arab/P02_Kapiszewski.pdf
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o مال المنازل العاملين مستتتتتاس التدسيب: الخادمات في المنازل الخاصتتتتتة ، مواد لدعم تدسيب ع

 س ، الدعم الماد  للتدسيب ) بوينس آيسس( .لدى االس

o  مستتاس التدسيب: السعاية واالهتمام بكباس الستتن ، مواد الدعم لتدسيب مقدمي السعاية ومقدمي

السعاية لكباس الستتتتتن  مستتتتتاس التدسيب: السعاية واالهتمام بالمستتتتتنين ، الدعم الماد  لتدسيب 

 مقدمي السعاية لكباس السن[ ، )بوينس آيسس(.

o لتدسيب: سعاية ا طفال واهتمامهم ، مواد الدعم لتدسيب مقدمي السعاية من الفتيان مستتتتتتتاس ا

والفتيات  مستتاس التدسيب: السعاية واالهتمام با طفال ، الدعم الماد  لتدسيب مقدمي السعاية 

 لألطفال[ )بوينس آيسس(.

  

 (Pearson, A. )2003 ، التفكيس في حدود مختلش ا دواس، التمسيض المتعدد التخصتتتتتصتتتتتات: إعادة

(Journal of Clinical Nursing )12 :625-629. 

 

 (Rutledge, E., F. Al Shamsi, Y. Bassioni, and H. Al Sheikh. ،)2011 النستاى، ستياستات ،

توظين الوظائش وتطويس المواسد الباسية في سوط العمل بدول الخليج العسبية .المنظمة الدولية لتنمية 

 198-183 :(2) 14اسد الباسية،المو

 

   ،مجلة  ا جانب في الكويت: من الذ  يوظش عددهم.  . العمال المنزليون2002نصتتتسا اتتتا، وأخسون

 2002،  2، العدد  11 د. ، المجل الهجسة اآلسيوية والمحيط الهادئ

 

  ،بسامج العفو ا خيسة للمهاجسين غيس النظاميين في الكويت والمملكة العسبية 2014 نصتتتتتتتس، اتتتتتتتا .

، ستتتتتوط العمل الخليجي 9/2014مالحظة توفتتتتتيحية س م  الستتتتتعودية: بعض النجاحات وااخفا ات. 

 ، (GRC)ومسكز الخليج لألبحاث (  MPCمن مسكز سياسات الهجسة ) (GLMM) وبسنامج الهجسة

http: // gulfmigration.eu 

   ،العامالت ا جنبيات اللواتي يعان في المنازل كساعٍ للمسنين 2012 ، ح. بدس ، وم. اا،. اا، نصس .

 32الاتتيخوخة والمجتمع  من السجال والنستتاى الكويتيين: االستباط االجتماعي الديموغسافي والصتتحة. 

(6 :)1008-1029  . 

 

 (Sibai AM.   و ،Rizk  و ،KM Kronfol) ،2014 . هات ية: اتجا الاتتتتتتتيخوخة في المنطقة العسب

اللجنة اال تصتتتتادية  (، UNFPA)صتتتتندوط ا مم المتحدة للستتتتكان  .  وانعكاستتتتات وخياسات ستتتتياستتتتية

 بيسوت، لبنان.  (، CSA)ومسكز دساسات الايخوخة  (، ESCWA)واالجتماعية لاسبي آسيا 

 

 

  (Tang ،M )2017 ، التي نظمها االتحاد الدولي للعمال المنزليين  "وساتتتتتتتة العمل  مقدم الىعسض

 . 2017سبتمبس  14لبنان بتاسي  -معنى العمل المنزلي في لبنان" بيسوت إعادة النظس فيبعنوان" 

 

   ،جنيش:  .  إلى ا مام التقدم العمل الالئق للعمال المنزليين المهاجسين: .  2016ماس  طياح جوزيه

 منظمة العمل الدولية. 
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  العامالت المهاجسات واستتتتتتتتخدام الاتتتتتتتسوط القياستتتتتتتية 2017 ويوكو حمادة. ، ماس  طياح جوزيه .

ط )دساستتتة متعددة الجوانب أعدت للمنظمة الدولية آستتتيا والاتتتسط ا وستتت بينللتوظيش في ممس الهجسة 

 للهجسة ومنظمة ا مم المتحدة للمسأة(. 
 

 (Thimothy, R. and S.K. Sasikumar )2012 ، هجسة النستتتتتتاى العامالت من جنوب آستتتتتتيا إلى

 المعهد الوطني للعمل، االم المتحدة المعنية بالمسأة، أوتاس باساديش و نيودلهي.( V.V. Giri) الخليج

 

  إداسة الاتتتتتتتؤون اال تصتتتتتتتادية واالجتماعية( بالهيئة العامة لألم المتحدةUNDESA ) 2015 . اتجاهات

  ا مم المتحدة: نيويوسك.  .  2015الهجسة الدولية 

 

  إداسة الاتتتؤون اال تصتتتادية واالجتماعية( بالهيئة العامة لألم المتحدةUNDESA ،)2015b. ، التو عات

 : ا مم المتحدة: نيويوسك. السكانية في العالم

   إداسة الاتتتتؤون اال تصتتتتادية واالجتماعية( بالهيئة العامة لألم المتحدةUNDESA ،)2015C. ،  نستتتتاى

 ا مم المتحدة: نيويوسك.  .  : اتجاهات وإحصائيات2015العالم 

 

 (Villavert, E. لدولي للعمال المنزليين في وساتتتتتتتتة العمل بعنوان إعادة ( عسض مقدم من االتحاد ا

 . 2017سبتمبس  14لبنان بتاسي  -لبنان" بيسوت النظس في معنى العمل المنزلي في

 

 

   ،جنيش: منظمة الصتتحة  .  حقيقة عالمية: ال صتتحة بدون  وة عاملة. 2013  منظمة الصتتحة العالمية

 العالمية . 
 

  خدمات التدسيب و التوظيش التي يقدمها اتحاد عمال هونج كونج للعمال المنزليين ، متاحة على السابط

 التالي: 

-placement-job-and-training-http://www.idwfed.org/en/resources/hkctu2019s

ttachment_1file / a-kong/@@display -hong-in-workers-domestic-for-service 

 

  متاح على السابط التالي: المنازل الخاصة ،  عمال للتعا د مع مخصصنظام جديد 

http://www.consejo.org.ar/noticias13/regimenespecial_1507.html  

  

  

  

  

  

  

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.idwfed.org/en/resources/hkctu2019s-training-and-job-placement-service-for-domestic-workers-in-hong-kong/%40%40display-file/attachment_1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.idwfed.org/en/resources/hkctu2019s-training-and-job-placement-service-for-domestic-workers-in-hong-kong/%40%40display-file/attachment_1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.consejo.org.ar/noticias13/regimenespecial_1507.html

