
  

  يــل الدولــر العمــمؤتم

  ٢٠١التوصية رقم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Recommendation No. 201  

 توصية العمل الالئق للعمال المنزليين

  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

المائة في حيث عقد دورته  ،وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف
  ، ٢٠١١ يونيه/ حزيراناألول من 

  ،٢٠١١وإذ اعتمد اتفاقية العمال المنزليين، 

وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن العمل الالئق للعمال المنزليين، وهو البند الرابع من 
  الدورة، جدول أعمال هذه 

  ؛ ٢٠١١وإذ قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل توصية تكّمل اتفاقية العمال المنزليين، 

يونيه من عام ألفين وأحد عشر، التوصية التالية / من حزيران السادس عشريعتمد في هذا اليوم 
  . ٢٠١١التي ستسمى توصية العمال المنزليين، 

وينبغي ") االتفاقية(" ٢٠١١تكمل أحكام هذه التوصية أحكام اتفاقية العمال المنزليين،   .١
  . النظر فيها باالقتران مع تلك األحكام

عند اتخاذ تدابير لضمان أن يتمتع العمال المنزليون بالحرية النقابية واإلقرار الفعلي   .٢
  :ما يليبحق المفاوضة الجماعية، ينبغي للدول األعضاء القيام ب

تحديد وإزالة أية قيود تشريعية أو إدارية أو غيرها من العوائق المطروحة أمام حق العمال   )أ(
المنزليين في إنشاء منظماتهم أو االنضمام إلى منظمات للعمال من اختيارهم، وأمام حق 
منظمات العمال المنزليين في االنضمام إلى منظمات العمال أو اتحاداتهم أو اتحاداتهم 

  العامة؛

إيالء العناية التخاذ أو دعم التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة منظمات العمال ومنظمات   )ب(
أصحاب العمل والمنظمات الممثلة للعمال المنزليين ومنظمات أصحاب عمل العمال 
المنزليين، من أجل تعزيز مصالح أعضائها على نحو فعال، شريطة حماية استقالل 

  .نظمات في جميع األوقات وضمن القانونواستقاللية هذه الم

عند اتخاذ تدابير ترمي إلى القضاء على التمييز في االستخدام والمهنة، ينبغي للدول   .٣
  :األعضاء، تمشيًا مع معايير العمل الدولية، أن تقوم بجملة أمور منها

البيانات الشخصية تتحقق من أن ترتيبات االختبار الطبي المرتبط بالعمل تحترم مبدأ سرية   )أ(
والحياة الخاصة للعمال المنزليين؛ وتتماشى مع مدونة ممارسات منظمة العمل الدولية 

وغيرها من المعايير الدولية ذات ) ١٩٩٧(، "حماية البيانات الشخصية للعمال"بشأن 
  الصلة بحماية البيانات؛
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  تمنع أي تمييز يرتبط بمثل هذا االختبار؛  )ب(

أن يخضع الختبار فيروس نقص المناعة البشرية أو  المنزلي من العامل تضمن أّال يشترط  )ج(
  .الحمل، أو أن يفشي معلومات عن وضعه إزاء فيروس نقص المناعة البشرية أو الحمل

ينبغي للدول األعضاء التي تنظر في إجراء االختبار الطبي للعمال المنزليين، أن   .٤
  :تراعي ما يلي

المتعلقة بالصحة العامة ألفراد األسر وللعمال المنزليين بشأن المشاآل إتاحة المعلومات   )أ(
الرئيسية ذات الصلة بالصحة واألمراض التي تستدعي، حسب آل سياق وطني، إجراء 

  اختبار طبي؛

إتاحة المعلومات ألفراد األسر وللعمال المنزليين بشأن االختبار الطبي الطوعي والمعالجة   )ب(
لصحة والنظافة الجيدة، بما يتمشى مع مبادرات الصحة العامة لصالح الطبية وممارسات ا
  المجتمع عمومًا؛

بالنسبة إلى االختبار الطبي المرتبط بالعمل، تكون  تنشر معلومات عن أفضل الممارسا  )ج(
  .مكيفة بشكل مناسب لتتجلى فيها الطبيعة الخاصة للعمل المنزلي

عاة أحكام اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال، ينبغي للدول األعضاء، بعد مرا  )١(  .٥
، أن تحدد أنواع العمل المنزلي، التي )١٩٠رقم (، والتوصية ذات الصلة )١٨٢ رقم( ١٩٩٩

يحتمل بطبيعتها أو بفعل الظروف التي تؤدى فيها، أن تلحق األذى بصحة األطفال أو سالمتهم أو 
  .ه وأن تقضي عليهاأخالقهم، آما ينبغي أن تحظر أنواع عمل األطفال هذ

عند تنظيم ظروف عمل العمال المنزليين ومعيشتهم، ينبغي للدول األعضاء أن تولي   )٢(
عامًا وأعلى من الحد  ١٨اهتمامًا خاصًا الحتياجات العمال المنزليين الذين تكون سنهم أدنى من 

، وأن تتخذ تدابير األدنى لسن القبول في االستخدام، آما تنص عليه القوانين واللوائح الوطنية
  :لحمايتهم، بما في ذلك عن طريق ما يلي

تحديد ساعات العمل تحديدًا صارمًا لضمان توفير وقت آاٍف للراحة والتعليم والتدريب   )أ(
  واألنشطة الترفيهية والعالقات العائلية؛

  حظر العمل ليًال؛  )ب(

  م نفسيًا؛فرض قيود على العمل المتطلب على نحو مفرط، سواء بدنيًا أ  )ج(

  .عملهم وعيشهم ظروفإنشاء أو تعزيز آليات لرصد   )د(

ينبغي للدول األعضاء، عند الضرورة، أن توفر المساعدة المناسبة لضمان أن   )١(  .٦
  .يفهم العمال المنزليون مضمون شروط وظروف عملهم

وظروف  من االتفاقية، ينبغي لشروط ٧باإلضافة إلى المواصفات الواردة في المادة   )٢(
  :العمل أن تتضمن آذلك ما يلي

  وصف للمهام؛  )أ(

  اإلجازة المرضية وأي إجازة شخصية أخرى، إن آانت مطبقة؛  )ب(

معدل دفع أو تعويض ساعات العمل اإلضافية والبقاء في االحتياط بما يتماشى مع المادة   )ج(
  من االتفاقية؛) ٣(١٠
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  أي مدفوعات أخرى يحق للعامل المنزلي بها؛  )د(

  أي مدفوعات عينية وقيمتها النقدية؛  )ه(

  تفاصيل أي مأوى مقدم؛  )و(

  .أي استقطاعات مسموح بها من أجر العامل  )ز(

ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في وضع عقد عمل نموذجي للعمل المنزلي،   )٣(
المنظمات بالتشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل وللعمال، وحيثما وجدت، مع 

  .الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين

ينبغي أن يكون العقد النموذجي متاحًا مجانًا وفي جميع األوقات، للعمال المنزليين   )٤(
  .وألصحاب العمل وللمنظمات التمثيلية وللجمهور عمومًا

آليات لحماية العمال المنزليين من اإلساءة ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في إرساء   .٧
  :والمضايقة والعنف، من قبيل

إنشاء آليات يمكن للعمال المنزليين الوصول إليها لتقديم الشكاوى بغية اإلبالغ عن حاالت   )أ(
  اإلساءة والمضايقة والعنف؛

قاضاة التأآد من أّن جميع شكاوى اإلساءة والمضايقة والعنف تخضع للتحقيق فيها وم  )ب(
  مرتكبيها، حسب مقتضى الحال؛

إنشاء برامج إلعادة إسكان العمال المنزليين المعرضين لإلساءة والمضايقة والعنف، بعيدًا   )ج(
  .عن األسرة، وإعادة تأهيلهم، بما في ذلك توفير المأوى المؤقت والرعاية الصحية لهم

فترات البقاء في االحتياط، ينبغي لساعات العمل، بما فيها الساعات اإلضافية و  )١(  .٨
من االتفاقية، أن تسجل على نحو دقيق، وينبغي أن تكون هذه المعلومات ) ٣(١٠وفقًا للمادة 

  .متاحة بحرية للعامل المنزلي

ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في توفير إرشاد عملي في هذا الصدد، بالتشاور مع   )٢(
مال، وحيثما وجدت، المنظمات الممثلة للعمال أآثر المنظمات تمثيًال ألصحاب العمل وللع

  . المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب عمل العمال المنزليين

فيما يتعلق بالفترات التي ال يكون فيها العمال المنزليون أحرارًا في التصرف   )١(  .٩
رات وقت االحتياط فت(بوقتهم آما يحلو لهم ويبقون رهن إشارة األسرة لتلبية احتياجاتها المحتملة 

، ينبغي للدول األعضاء، في المدى الذي تحدده القوانين واللوائح الوطنية أو )أو تحت الطلب
  :االتفاقات الجماعية، أن تنظم ما يلي

العدد األقصى لساعات العمل في األسبوع أو الشهر أو السنة، التي قد ُيطلب من العامل   )أ(
  والطرق التي قد تحتسب بها هذه الساعات؛ المنزلي أن يبقى خاللها في االحتياط

فترة الراحة التعويضية التي يحق للعامل المنزلي بها، إذا تعرضت فترة الراحة العادية   )ب(
  لالنقطاع بسبب البقاء في االحتياط؛

  .معدل األجر الذي ينبغي دفعه عن ساعات البقاء في االحتياط  )ج(
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ن يؤدون مهامهم العادية ليًال، ومع مراعاة القيود فيما يتعلق بالعمال المنزليين الذي  )٢(
التي تتأتى عن العمل الليلي، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في وضع تدابير مشابهة لتلك 

  ).١(٩المحددة في الفقرة الفرعية 

ينبغي للدول األعضاء أن تتخذ تدابير لضمان أن يكون من حق العمال المنزليين   .١٠
راحة مناسبة خالل يوم العمل، بما يسمح لهم بتناول وجبات الطعام الحصول على فترات 

  .والتوقف القصير عن العمل

  .ساعة متعاقبة على األقل ٢٤ينبغي أن تكون فترة الراحة األسبوعية   )١(  .١١

ينبغي أن يكون يوم الراحة األسبوعية يومًا محددًا باتفاق األطراف، تمشيًا مع   )٢(
الوطنية أو االتفاقات الجماعية ومع مراعاة متطلبات العمل والمتطلبات الثقافية القوانين واللوائح 

  .والدينية واالجتماعية للعامل المنزلي

حيثما تنص القوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية على فترة راحة أسبوعية   )٣(
 ١٤ينبغي لمثل هذه الفترة أال تتجاوز تتجمع على فترة تتجاوز سبعة أيام بالنسبة للعمال عمومًا، 

  .يومًا بالنسبة للعمال المنزليين

ينبغي للقوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية أن تحدد األسباب التي يمكن   .١٢
أن ُيطلب على أساسها من العمال المنزليين العمل خالل فترة الراحة اليومية أو األسبوعية، وأن 

  .احة تعويضية مناسبة، بصرف النظر عن أي تعويض ماليتنص على فترة ر

ال ينبغي اعتبار الوقت الذي يقضيه العمال المنزليون في مرافقة أفراد األسرة في   .١٣
  .إجازة جزءًا من إجازتهم السنوية مدفوعة األجر

عند النص على دفع جزء محدد من األجر عينًا، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في   .١٤
  :يليما 

وضع حد إجمالي لنسبة األجر، التي يمكن أن تدفع عينًا، بحيث ال يتدنى بال مبرر األجر   )أ(
  الضروري إلعالة العمال المنزليين وعائالتهم؛

احتساب القيمة النقدية للمدفوعات العينية باالستناد إلى معايير موضوعية من قبيل القيمة   )ب(
  تحددها السلطات العامة، حسب مقتضى الحال؛السوقية وسعر أو أسعار التكلفة التي 

حصر المدفوعات العينية بتلك التي تتناسب بشكل واضح مع االستخدام الشخصي للعامل   )ج(
  المنزلي ومصلحته، مثل الغذاء والمأوى؛

التأآد، عن الطلب من العامل المنزلي العيش في مأوى توفره األسرة، من عدم إجراء أي   )د(
  لمأوى من األجر، ما لم يوافق العامل على ذلك؛استقطاع يتعلق با

التأآد من عدم اعتبار المواد المرتبطة مباشرة بأداء العمل المنزلي، مثل البزات أو   )ه(
األدوات أو معدات الحماية وتنظيفها وصيانتها، بمثابة مدفوعات عينية وعدم استقطاع 

  . تكاليفها من أجر العامل المنزلي

ُيعطى العمال المنزليون في آل مرة يتم الدفع فيها بيانًا خطيًا مفهومًا  ينبغي أن  )١(  .١٥
بسهولة عن آامل المدفوعات المستحقة لهم والمبلغ المحدد ألي استقطاعات قد تكون أجريت 

  .وغرض هذه االستقطاعات
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  .عند إنهاء االستخدام، ينبغي تسديد المدفوعات المستحقة فورًا  )٢(

األعضاء أن تتخذ تدابير تضمن تمتع العمال المنزليين بظروف ال تقل ينبغي للدول   .١٦
مؤاتاة عن ظروف العمال عمومًا فيما يتعلق بحماية مستحقات العمال في حالة إعسار صاحب 

  .العمل أو وفاته

ينبغي عند تقديم المأوى والغذاء وبعد  مراعاة الظروف الوطنية، أن يشمل ذلك ما   .١٧
  :يلي

تقلة خاصة مجهزة بقفل ومفتاح يعطى للعامل المنزلي وتكون مؤثثة على نحو غرفة مس  )أ(
  مناسب وتتمتع بتهوية مالئمة؛

  الوصول إلى المرافق الصحية المناسبة، سواء أآانت مشترآة أو خاصة؛  )ب(

إضاءة مناسبة، وحسب مقتضى الحال، التدفئة والهواء المكيف تماشيًا مع الظروف السائدة   )ج(
  نزل؛داخل الم

وجبات طعام جيدة النوعية وبكميات آافية تتالءم إلى حد معقول مع المتطلبات الثقافية   )د(
  .والدينية، إن وجدت، للعامل المنزلي المعني

في حالة إنهاء االستخدام بمبادرة من صاحب العمل، ألسباب غير سوء التصرف   .١٨
منزل صاحب العمل فترة إخطار معقولة الجسيم، ينبغي منح العمال المنزليين الذين يعيشون في 

  .وفترة توقف معقولة خالل فترة اإلخطار هذه لتمكينهم من البحث عن عمل ومكان إقامة جديدين

ينبغي للدول األعضاء، بالتشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل   .١٩
منظمات الممثلة ألصحاب وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين وال

  :عمل العمال المنزليين، اتخاذ تدابير ترمي إلى ما يلي

حماية العمال المنزليين، حيثما آان ذلك معقوًال عمليًا، للقضاء على المخاطر واألخطار   )أ(
المرتبطة بالعمل أو التخفيف منها إلى أدنى حد، بغية تجنب اإلصابات واألمراض وحاالت 

  سالمة والصحة المهنيتين في مكان العمل األسري؛الوفاة وتعزيز ال

من االتفاقية، وفرض  ١٧توفير نظام مالئم ومناسب لتفتيش العمل، يتمشى مع المادة   )ب(
  عقوبات مناسبة عند انتهاك قوانين ولوائح السالمة والصحة المهنيتين؛

بالعمل  إرساء إجراءات لجمع ونشر اإلحصاءات عن الحوادث واألمراض المرتبطة  )ج(
المنزلي، وإحصاءات أخرى ُينظر إليها على أنها تساهم في الوقاية من المخاطر 

  واإلصابات ذات الصلة بالسالمة والصحة المهنيتين؛

تقديم اإلرشاد بشأن السالمة والصحة المهنيتين، بما في ذلك الجوانب األرغونومية   )د(
  ومعدات الحماية؛

توجيهية بشأن اشتراطات السالمة والصحة المهنيتين وضع برامج للتدريب ونشر مبادئ   )ه(
  .الخاصة بالعمل المنزلي

ينبغي للدول األعضاء، تمشيًا مع القوانين واللوائح الوطنية، أن تبحث في   )١(  .٢٠
وسائل لتسهيل دفع اشتراآات الضمان االجتماعي، بما في ذلك ما يتعلق بالعمال المنزليين 

  .ل، مثًال من خالل نظام مدفوعات مبسطالعاملين لدى عدة أصحاب عم
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ينبغي للدول األعضاء أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف   )٢(
لكي توفر للعمال المنزليين المهاجرين تغطيتهم باتفاقات من قبيل اتفاقات المساواة في المعاملة 

لحصول على مستحقات الضمان االجتماعي فيما يتعلق بالضمان االجتماعي، باإلضافة إلى ا
  . والحفاظ عليها أو إمكانية نقلها

ينبغي النظر في القيمة النقدية للمدفوعات العينية على النحو الواجب ألغراض   )٣(
الضمان االجتماعي، بما في ذلك فيما يتعلق بمساهمة أصحاب العمل ومستحقات العمال 

 .المنزليين

األعضاء أن تنظر في اتخاذ تدابير إضافية لتضمن الحماية الفعالة ينبغي للدول   )١(  .٢١
  :للعمال المنزليين، وتحديدًا للعمال المنزليين المهاجرين، من قبيل

إنشاء خدمة هاتفية وطنية مزودة بخدمات الترجمة الفورية لصالح العمال المنزليين الذين   )أ(
  يحتاجون إلى المساعدة؛

من االتفاقية، النص على نظام للقيام بزيارات سابقة للتوظيف، لألسر  ١٧تمشيًا مع المادة   )ب(
  المزمع أن يعمل لديها العمال المنزليون المهاجرون؛

  إنشاء شبكة إسكان للطوارئ؛  )ج(

استثارة وعي أصحاب العمل بواجباتهم من خالل توفير معلومات بشأن الممارسات الجيدة   )د(
اللتزامات بموجب قانون الهجرة والعمالة فيما يخص في استخدام العمال المنزليين وا

العمال المنزليين المهاجرين وترتيبات اإلنفاذ والعقوبات المطبقة في حاالت االنتهاك، 
  وخدمات المساعدة المتاحة أمام العمال المنزليين وأصحاب عملهم؛

لى إقامة دعاوى ضمان سبل لجوء العمال المنزليين إلى آليات تقديم الشكاوى وقدرتهم ع  )ه(
مدنية أو جنائية سواء خالل فترة استخدامهم أو بعدها، بصرف النظر عن مغادرتهم البلد 

  المعني؛

إنشاء خدمة توعية عامة إلطالع العمال المنزليين، بلغات يفهمونها، على حقوقهم وعلى   )و(
انونية القوانين واللوائح ذات الصلة وعلى آليات تقديم الشكاوى وطرق االنتصاف الق

المتاحة، بشأن العمالة وقانون الهجرة على حد سواء، والحماية القانونية من جرائم من قبيل 
العنف واالتجار باألشخاص والحرمان من الحرية وتزويدهم بأي معلومات أخرى مجدية 

  .قد يطلبونها

تساعد  ينبغي للدول األعضاء التي هي من بلدان منشأ العمال المنزليين المهاجرين أن  )٢(
على توفير الحماية الفعالة لحقوق هؤالء العمال، عن طريق إبالغهم بحقوقهم قبل مغادرة البلد 
وإنشاء صناديق مساعدة قانونية وخدمات اجتماعية وخدمات قنصلية متخصصة وبواسطة أي 

  .تدابير مالئمة أخرى

ألصحاب العمل ينبغي للدول األعضاء، بعد التشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال   .٢٢
وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين ومنظمات أصحاب عمل العمال 
المنزليين، أن تنظر، عن طريق القوانين أو اللوائح أو تدابير أخرى، في تحديد الشروط التي 

لعمال أي يحق للعمال المنزليين المهاجرين بموجبها في اإلعادة إلى الوطن دون أن يتكبد ا
  .تكاليف، عند انتهاء أو إنهاء عقد العمل الذي عينوا من أجله
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ينبغي للدول األعضاء أن تعزز الممارسات الجيدة من جانب وآاالت االستخدام   .٢٣
الخاصة فيما يتعلق بالعمال المنزليين، بمن فيهم العمال المنزليون المهاجرون، مع مراعاة 

وتوصية ) ١٨١رقم ( ١٩٩٧اتفاقية وآاالت االستخدام الخاصة، المبادئ والُنهج الواردة في 
  ).١٨٨ رقم( ١٩٩٧وآاالت االستخدام الخاصة، 

يمكن للدول األعضاء، بقدر ما يكون ذلك متماشيًا مع القوانين والممارسات الوطنية   .٢٤
موظفين بشأن احترام الحياة الخاصة، أن تنظر في الظروف التي ُيسمح فيها لمفتشي العمل أو 

  .، بدخول األماآن التي يؤدى فيها العمليآخرين مكلفين بإنفاذ األحكام المطبقة على العمل المنزل

ينبغي للدول األعضاء، بالتشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل   )١(  .٢٥
صحاب وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة أل

  :عمل العمال المنزليين، أن تضع سياسات وبرامج من شأنها أن

تشجع التطور المستمر في آفاءات العمال المنزليين ومؤهالتهم، بما في ذلك التدريب لمحو   )أ(
  األمية حسب مقتضى الحال، بهدف تعزيز فرص مسارهم المهني والوظيفي؛

  لتوازن بين العمل والحياة؛تلبي احتياجات العمال المنزليين في تحقيق ا  )ب(
تضمن مراعاة شواغل العمال المنزليين وحقوقهم في سياق الجهود المبذولة بشكل أعم   )ج(

  .للتوفيق بين العمل والمسؤوليات األسرية

ينبغي للدول األعضاء، بعد التشاور مع المنظمات األآثر تمثيًال ألصحاب العمل   )٢(
الممثلة للعمال المنزليين والمنظمات الممثلة ألصحاب  وللعمال، وحيثما وجدت، مع المنظمات

عمل العمال المنزليين، أن تضع مؤشرات ونظم قياس مالئمة لتعزيز قدرة مكاتب اإلحصاء 
الوطنية على جمع البيانات الضرورية بفعالية لدعم عملية صنع السياسات المتعلقة بالعمل 

  .المنزلي على نحو فعال

األعضاء أن تنظر في التعاون فيما بينها لضمان التطبيق الفعال ينبغي للدول   )١(  .٢٦
 .، ولهذه التوصية، على العمال المنزليين المهاجرين٢٠١١التفاقية العمال المنزليين، 

ينبغي للدول األعضاء أن تتعاون على األصعدة الثنائية واإلقليمية والعالمية بغرض   )٢(
ما في المسائل المتعلقة بمنع العمل الجبري واالتجار تعزيز حماية العمال المنزليين، ال سي

باألشخاص، والحصول على الضمان االجتماعي ورصد أنشطة وآاالت االستخدام الخاصة التي 
في بلٍد آخر، ونشر الممارسات الجيدة وجمع اإلحصاءات  نتوّظف أشخاصًا للعمل آعمال منزليي

  .بشأن العمل المنزلي

ء أن تتخذ الخطوات المناسبة لتساعد بعضها بعضًا في إنفاذ ينبغي للدول األعضا  )٣(
أحكام االتفاقية بواسطة التعاون الدولي المعزز أو المساعدة الدولية المعززة، أو بواسطتهما معًا، 
بما في ذلك تقديم الدعم للتنمية االقتصادية واالجتماعية ولبرامج استئصال الفقر وتوفير التعليم 

  .للجميع

  :ياق الحصانة الدبلوماسية، ينبغي للدول األعضاء أن تنظر فيما يليفي س  )٤(

اعتماد سياسات ومدونات سلوك من أجل موظفي السلك الدبلوماسي، ترمي إلى منع   )أ(
  انتهاآات حقوق العمال المنزليين؛

التعاون فيما بينها على المستويات الثنائية واإلقليمية ومتعددة األطراف، للتصدي   )ب(
  .التعسفية تجاه العمال المنزليين ومنعها تللممارسا


