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CCoonnvveenntt iioonn  nnoo..  110000  
CCoonnvveenntt iioonn  ssuurr   ll '' ééggaall ii ttéé  ddee  rr éémmuunnéérr aatt iioonn  eenntt rr ee  llaa  mmaaiinn--dd''œœuuvvrr ee  

mmaassccuull iinnee  eett   llaa  mmaaiinn--dd'' ooeeuuvvrr ee  fféémmiinniinnee  ppoouurr   uunn  tt rr aavvaaii ll   ddee  vvaalleeuurr   ééggaallee,,  11995511    

  
LLaa  CCoonnfféérreennccee  ggéénnéérraallee  ddee  ll ''OOrrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  TTrraavvaaii ll ,,    
  
CCoonnvvooqquuééee  àà  GGeennèèvvee  ppaarr  llee  CCoonnsseeii ll   dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  dduu  BBuurreeaauu  iinntteerrnnaattiioonnaall   dduu  TTrraavvaaii ll ,,  eett  ss''yy  ééttaanntt  
rrééuunniiee  llee  66  jjuuiinn  11995511,,  eenn  ssaa  ttrreennttee--qquuaattrriièèmmee  sseessssiioonn  ;;    
  
AApprrèèss  aavvooiirr  ddéécciiddéé  dd''aaddoopptteerr  ddiivveerrsseess  pprrooppoossii ttiioonnss  rreellaattiivveess  aauu  pprriinncciippee  ddee  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  
eennttrree  llaa  mmaaiinn--dd''ooeeuuvvrree  mmaassccuull iinnee  eett  llaa  mmaaiinn--dd''ooeeuuvvrree  fféémmiinniinnee  ppoouurr  uunn  ttrraavvaaii ll   ddee  vvaalleeuurr  ééggaallee,,  
qquueessttiioonn  qquuii   ccoonnssttii ttuuee  llee  sseeppttiièèmmee  ppooiinntt  àà  ll ''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  llaa  sseessssiioonn  ;;    
  
AApprrèèss  aavvooiirr  ddéécciiddéé  qquuee  cceess  pprrooppoossii ttiioonnss  pprreennddrraaiieenntt  llaa  ffoorrmmee  dd''uunnee  ccoonnvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ;;  
  
aaddooppttee,,  ccee  vviinnggtt--nneeuuvviièèmmee  jjoouurr  ddee  jjuuiinn  mmii ll   nneeuuff   cceenntt  cciinnqquuaannttee  eett  uunn,,  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccii --aapprrèèss,,  qquuii   sseerraa  
ddéénnoommmmééee  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn,,  11995511..    
  

AArrttiiccllee  11  
  

AAuuxx  ff iinnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn::    

aa))  llee  tteerrmmee  rréémmuunnéérraattiioonn  ccoommpprreenndd  llee  ssaallaaiirree  oouu  ttrraaii tteemmeenntt  oorrddiinnaaii rree,,  ddee  bbaassee  oouu  mmiinniimmuumm,,  eett  ttoouuss  
aauuttrreess  aavvaannttaaggeess,,  ppaayyééss  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt,,  eenn  eessppèècceess  oouu  eenn  nnaattuurree,,  ppaarr  ll ''eemmppllooyyeeuurr  aauu  
ttrraavvaaii ll lleeuurr  eenn  rraaiissoonn  ddee  ll ''eemmppllooii   ddee  ccee  ddeerrnniieerr;;    

bb))  ll ''eexxpprreessssiioonn  ééggaall ii ttéé  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  eennttrree  llaa  mmaaiinn--dd''ooeeuuvvrree  mmaassccuull iinnee  eett  llaa  mmaaiinn--dd''ooeeuuvvrree  fféémmiinniinnee  
ppoouurr  uunn  ttrraavvaaii ll   ddee  vvaalleeuurr  ééggaallee  ssee  rrééffèèrree  aauuxx  ttaauuxx  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  ff iixxééss  ssaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ffoonnddééee  ssuurr  
llee  sseexxee..  
    

AArrttiiccllee  22  
  

11..  CChhaaqquuee  MMeemmbbrree  ddeevvrraa,,  ppaarr  ddeess  mmooyyeennss  aaddaappttééss  aauuxx  mméétthhooddeess  eenn  vviigguueeuurr  ppoouurr  llaa  ff iixxaattiioonn  ddeess  ttaauuxx  
ddee  rréémmuunnéérraattiioonn,,  eennccoouurraaggeerr  eett,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  cceeccii   eesstt  ccoommppaattiibbllee  aavveecc  lleessddii tteess  mméétthhooddeess,,  aassssuurreerr  
ll ''aappppll iiccaattiioonn  àà  ttoouuss  lleess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  dduu  pprriinncciippee  ddee  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  eennttrree  llaa  mmaaiinn--dd''ooeeuuvvrree  
mmaassccuull iinnee  eett  llaa  mmaaiinn--dd''ooeeuuvvrree  fféémmiinniinnee  ppoouurr  uunn  ttrraavvaaii ll   ddee  vvaalleeuurr  ééggaallee..    
  
22..  CCee  pprriinncciippee  ppoouurrrraa  êêttrree  aappppll iiqquuéé  aauu  mmooyyeenn::    

aa))  ssooii tt  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  nnaattiioonnaallee;;    

bb))  ssooii tt  ddee  ttoouutt  ssyyssttèèmmee  ddee  ff iixxaattiioonn  ddee  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  ééttaabbll ii   oouu  rreeccoonnnnuu  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn;;    

cc))  ssooii tt  ddee  ccoonnvveennttiioonnss  ccooll lleeccttiivveess  ppaassssééeess  eennttrree  eemmppllooyyeeuurrss  eett  ttrraavvaaii ll lleeuurrss;;    

dd))  ssooii tt  dd''uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  ddee  cceess  ddiivveerrss  mmooyyeennss..    
  

AArrttiiccllee  33  
  

11..  LLoorrssqquuee  ddee  tteell lleess  mmeessuurreess  sseerroonntt  ddee  nnaattuurree  àà  ffaaccii ll ii tteerr  ll ''aappppll iiccaattiioonn  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn,,  ddeess  
mmeessuurreess  sseerroonntt  pprriisseess  ppoouurr  eennccoouurraaggeerr  ll ''éévvaalluuaattiioonn  oobbjjeeccttiivvee  ddeess  eemmppllooiiss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ttrraavvaauuxx  qquu''ii llss  
ccoommppoorrtteenntt..  
    
22..  LLeess  mméétthhooddeess  àà  ssuuiivvrree  ppoouurr  cceettttee  éévvaalluuaattiioonn  ppoouurrrroonntt  ffaaii rree  ll ''oobbjjeett  ddee  ddéécciissiioonnss,,  ssooii tt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  
aauuttoorrii ttééss  ccoommppéétteenntteess  eenn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  llaa  ff iixxaattiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn,,  ssooii tt,,  ssii   lleess  ttaauuxx  ddee  
rréémmuunnéérraattiioonn  ssoonntt  ff iixxééss  eenn  vveerrttuu  ddee  ccoonnvveennttiioonnss  ccooll lleeccttiivveess,,  ddee  llaa  ppaarrtt  ddeess  ppaarrttiieess  àà  cceess  ccoonnvveennttiioonnss..    
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33..  LLeess  ddii ff fféérreenncceess  eennttrree  lleess  ttaauuxx  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  qquuii   ccoorrrreessppoonnddeenntt,,  ssaannss  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddee  sseexxee,,  àà  ddeess  
ddii ff fféérreenncceess  rrééssuull ttaanntt  dd''uunnee  tteell llee  éévvaalluuaattiioonn  oobbjjeeccttiivvee  ddaannss  lleess  ttrraavvaauuxx  àà  eeff ffeeccttuueerr  nnee  ddeevvrroonntt  ppaass  êêttrree  
ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ccoonnttrraaii rreess  aauu  pprriinncciippee  ddee  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  eennttrree  llaa  mmaaiinn--dd''ooeeuuvvrree  
mmaassccuull iinnee  eett  llaa  mmaaiinn--dd''ooeeuuvvrree  fféémmiinniinnee  ppoouurr  uunn  ttrraavvaaii ll   ddee  vvaalleeuurr  ééggaallee..    
  

AArrttiiccllee  44  
  

CChhaaqquuee  MMeemmbbrree  ccooll llaabboorreerraa,,  ddee  llaa  mmaanniièèrree  qquuii   ccoonnvviieennddrraa,,  aavveecc  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  dd''eemmppllooyyeeuurrss  eett  ddee  
ttrraavvaaii ll lleeuurrss  iinnttéérreessssééeess,,  eenn  vvuuee  ddee  ddoonnnneerr  eeff ffeett  aauuxx  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn..  
  
((DDiissppoossii ttiioonnss  ff iinnaalleess))  
 


