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CCoonnvveenntt iioonn  nnoo..  115566  
CCoonnvveenntt iioonn  ccoonncceerr nnaanntt   ll '' ééggaall ii ttéé  ddee  cchhaanncceess  eett   ddee  ttrr aaii tteemmeenntt   

ppoouurr   lleess  ttrr aavvaaii ll lleeuurr ss  ddeess  ddeeuuxx  sseexxeess::   
tt rr aavvaaii ll lleeuurr ss  aayyaanntt   ddeess  rr eessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess,,  11998811  

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  33  jjuuiinn  11998811,,  eenn  ssaa  ssooiixxaannttee--sseeppttiièèmmee  sseessssiioonn::    

NNoottaanntt  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ddee  PPhhii llaaddeellpphhiiee  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  bbuuttss  eett  oobbjjeeccttii ffss  ddee  ll ''OOrrggaanniissaattiioonn  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  TTrraavvaaii ll ,,  qquuii   rreeccoonnnnaaîîtt  qquuee  "" ttoouuss  lleess  êêttrreess  hhuummaaiinnss,,  qquueellss  qquuee  ssooiieenntt  lleeuurr  rraaccee,,  lleeuurr  
ccrrooyyaannccee  oouu  lleeuurr  sseexxee,,  oonntt  llee  ddrrooii tt  ddee  ppoouurrssuuiivvrree  lleeuurr  pprrooggrrèèss  mmaattéérriieell   eett  lleeuurr  ddéévveellooppppeemmeenntt  ssppiirrii ttuueell   
ddaannss  llaa  ll iibbeerrttéé  eett  llaa  ddiiggnnii ttéé,,  ddaannss  llaa  ssééccuurrii ttéé  ééccoonnoommiiqquuee  eett  aavveecc  ddeess  cchhaanncceess  ééggaalleess"" ;;    

NNoottaanntt  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ssuurr  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  cchhaanncceess  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ppoouurr  lleess  ttrraavvaaii ll lleeuusseess  eett  ddee  
llaa  rrééssoolluuttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  uunn  ppllaann  dd''aaccttiioonn  eenn  vvuuee  ddee  pprroommoouuvvooii rr  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  cchhaanncceess  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  
ppoouurr  lleess  ttrraavvaaii ll lleeuusseess  aaddooppttééeess  ppaarr  llaa  CCoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  TTrraavvaaii ll   eenn  11997755;;    

NNoottaanntt  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  dduu  ttrraavvaaii ll   vviissaanntt  àà  aassssuurreerr  
ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  cchhaanncceess  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ppoouurr  lleess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  ddeess  ddeeuuxx  sseexxeess,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  
eett  ddee  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ssuurr  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn,,  11995511;;  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  eett  ddee  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  
ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ((eemmppllooii   eett  pprrooffeessssiioonn)),,  11995588,,  eett  ddee  llaa  ppaarrttiiee  VVIIII II   ddee  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  
ssuurr  llaa  mmiissee  eenn  vvaalleeuurr  ddeess  rreessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess,,  11997755;;    

RRaappppeellaanntt  qquuee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ((eemmppllooii   eett  pprrooffeessssiioonn)),,  11995588,,  nnee  vviissee  ppaass  
eexxpprreesssséémmeenntt  lleess  ddiissttiinnccttiioonnss  ffoonnddééeess  ssuurr  lleess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess,,  eett  eessttiimmaanntt  qquuee  ddee  nnoouuvveell lleess  
nnoorrmmeess  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess  àà  cceett  ééggaarrdd;;    

NNoottaanntt  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ssuurr  ll ''eemmppllooii   ddeess  ffeemmmmeess  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess,,  
11996655,,  eett  ccoonnssiiddéérraanntt  lleess  cchhaannggeemmeennttss  ssuurrvveennuuss  ddeeppuuiiss  ssoonn  aaddooppttiioonn;;    

NNoottaanntt  qquuee  ddeess  iinnssttrruummeennttss  ssuurr  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  cchhaanncceess  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ppoouurr  lleess  hhoommmmeess  eett  lleess  ffeemmmmeess  oonntt  
aauussssii   ééttéé  aaddooppttééss  ppaarr  lleess  NNaattiioonnss  UUnniieess  eett  ppaarr  dd''aauuttrreess  iinnssttii ttuuttiioonnss  ssppéécciiaall iissééeess  eett  rraappppeellaanntt,,  eenn  
ppaarrttiiccuull iieerr,,  llee  qquuaattoorrzziièèmmee  ppaarraaggrraapphhee  dduu  pprrééaammbbuullee  ddee  llaa  CCoonnvveennttiioonn  ddeess  NNaattiioonnss  UUnniieess  ssuurr  
ll ''ééll iimmiinnaattiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  ffoorrmmeess  ddee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  àà  ll ''ééggaarrdd  ddeess  ffeemmmmeess,,  11997799,,  qquuii   iinnddiiqquuee  qquuee  lleess  
EEttaattss  ppaarrttiieess  ssoonntt  ""ccoonnsscciieennttss  qquuee  llee  rrôôllee  ttrraaddii ttiioonnnneell   ddee  ll ''hhoommmmee  ddaannss  llaa  ffaammii ll llee  eett  ddaannss  llaa  ssoocciiééttéé  ddooii tt  
éévvoolluueerr  aauuttaanntt  qquuee  cceelluuii   ddee  llaa  ffeemmmmee  ssii   ll ''oonn  vveeuutt  ppaarrvveennii rr  àà  uunnee  rrééeell llee  ééggaall ii ttéé  ddee  ll ''hhoommmmee  eett  ddee  llaa  
ffeemmmmee"";;    

RReeccoonnnnaaiissssaanntt  qquuee  lleess  pprroobbllèèmmeess  ddeess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess  ssoonntt  ddeess  aassppeeccttss  
ddee  qquueessttiioonnss  pplluuss  llaarrggeess  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ffaammii ll llee  eett  llaa  ssoocciiééttéé  ddoonntt  lleess  ppooll ii ttiiqquueess  nnaattiioonnaalleess  ddeevvrraaiieenntt  tteenniirr  
ccoommppttee;;    

RReeccoonnnnaaiissssaanntt  llaa  nnéécceessssii ttéé  dd''iinnssttaauurreerr  ll ''ééggaall ii ttéé  eeff ffeeccttiivvee  ddee  cchhaanncceess  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  eennttrree  lleess  
ttrraavvaaii ll lleeuurrss  ddeess  ddeeuuxx  sseexxeess  qquuii   oonntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess,,  ccoommmmee  eennttrree  cceeuuxx--ccii   eett  lleess  aauuttrreess  
ttrraavvaaii ll lleeuurrss;;    

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  bboonn  nnoommbbrree  ddeess  pprroobbllèèmmeess  aauuxxqquueellss  ssoonntt  ccoonnffrroonnttééss  ttoouuss  lleess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  ssoonntt  
aaggggrraavvééss  ddaannss  llee  ccaass  ddeess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess,,  eett  rreeccoonnnnaaiissssaanntt  llaa  nnéécceessssii ttéé  
dd''aammééll iioorreerr  llaa  ccoonnddii ttiioonn  ddee  cceess  ddeerrnniieerrss  àà  llaa  ffooiiss  ppaarr  ddeess  mmeessuurreess  rrééppoonnddaanntt  àà  lleeuurrss  bbeessooiinnss  ppaarrttiiccuull iieerrss  
eett  ppaarr  ddeess  mmeessuurreess  vviissaanntt  àà  aammééll iioorreerr  ddee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee  llaa  ccoonnddii ttiioonn  ddeess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss;;    
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AApprrèèss  aavvooiirr  ddéécciiddéé  dd''aaddoopptteerr  ddiivveerrsseess  pprrooppoossii ttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  cchhaanncceess  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ppoouurr  
lleess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  ddeess  ddeeuuxx  sseexxeess::  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess,,  qquueessttiioonn  qquuii   ccoonnssttii ttuuee  
llee  cciinnqquuiièèmmee  ppooiinntt  àà  ll ''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  llaa  sseessssiioonn;;    

AApprrèèss  aavvooiirr  ddéécciiddéé  qquuee  cceess  pprrooppoossii ttiioonnss  pprreennddrroonntt  llaa  ffoorrmmee  dd''uunnee  ccoonnvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,    

aaddooppttee,,  ccee  vviinnggtt--ttrrooiissiièèmmee  jjoouurr  ddee  jjuuiinn  mmii ll   nneeuuff   cceenntt  qquuaattrree--vviinnggtt--uunn,,  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccii --aapprrèèss,,  qquuii   sseerraa  
ddéénnoommmmééee  CCoonnvveennttiioonn  ssuurr  lleess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess,,  11998811  ::    

AArrttiiccllee  11  

11..  LLaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn  ss''aappppll iiqquuee  aauuxx  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  ddeess  ddeeuuxx  sseexxeess  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  àà  
ll ''ééggaarrdd  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss  àà  cchhaarrggee,,  lloorrssqquuee  cceess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ll iimmii tteenntt  lleeuurrss  ppoossssiibbii ll ii ttééss  ddee  ssee  
pprrééppaarreerr  àà  ll ''aaccttiivvii ttéé  ééccoonnoommiiqquuee,,  dd''yy  aaccccééddeerr,,  dd''yy  ppaarrttiicciippeerr  oouu  dd''yy  pprrooggrreesssseerr..    

22..  LLeess  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn  sseerroonntt  ééggaalleemmeenntt  aappppll iiqquuééeess  aauuxx  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  ddeess  ddeeuuxx  
sseexxeess  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  àà  ll ''ééggaarrdd  dd''aauuttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  lleeuurr  ffaammii ll llee  ddii rreeccttee  qquuii   oonntt  
mmaannii ffeesstteemmeenntt  bbeessooiinn  ddee  lleeuurrss  ssooiinnss  oouu  ddee  lleeuurr  ssoouuttiieenn,,  lloorrssqquuee  cceess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ll iimmii tteenntt  lleeuurrss  
ppoossssiibbii ll ii ttééss  ddee  ssee  pprrééppaarreerr  àà  ll ''aaccttiivvii ttéé  ééccoonnoommiiqquuee,,  dd''yy  aaccccééddeerr,,  dd''yy  ppaarrttiicciippeerr  oouu  dd''yy  pprrooggrreesssseerr..    

33..  AAuuxx  ff iinnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn,,  lleess  tteerrmmeess  ""eennffaannttss  àà  cchhaarrggee""  eett  ""aauuttrree  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ffaammii ll llee  
ddii rreeccttee  qquuii   aa  mmaannii ffeesstteemmeenntt  bbeessooiinn  ddee  ssooiinnss  oouu  ddee  ssoouuttiieenn""   ss''eenntteennddeenntt  aauu  sseennss  ddééff iinnii   ddaannss  cchhaaqquuee  
ppaayyss  ppaarr  ll ''uunn  ddeess  mmooyyeennss  vviissééss  àà  ll ''aarrttiiccllee  99  ccii --ddeessssoouuss..    

44..  LLeess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  vviissééss  aauuxx  ppaarraaggrraapphheess  11  eett  22  ccii --ddeessssuuss  ssoonntt  ddéénnoommmmééss  ccii --aapprrèèss  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  aayyaanntt  
ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess..    

AArrttiiccllee  22  

LLaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn  ss''aappppll iiqquuee  àà  ttoouutteess  lleess  bbrraanncchheess  dd''aaccttiivvii ttéé  ééccoonnoommiiqquuee  eett  àà  ttoouutteess  lleess  ccaattééggoorriieess  
ddee  ttrraavvaaii ll lleeuurrss..    

AArrttiiccllee  33    

11..  EEnn  vvuuee  dd''iinnssttaauurreerr  ll ''ééggaall ii ttéé  eeff ffeeccttiivvee  ddee  cchhaanncceess  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ppoouurr  lleess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  ddeess  ddeeuuxx  
sseexxeess,,  cchhaaqquuee  MMeemmbbrree  ddooii tt,,  ppaarrmmii   sseess  oobbjjeeccttii ffss  ddee  ppooll ii ttiiqquuee  nnaattiioonnaallee,,  vviisseerr  àà  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  
ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess  qquuii   ooccccuuppeenntt  oouu  ddééssii rreenntt  ooccccuuppeerr  uunn  eemmppllooii   dd''eexxeerrcceerr  
lleeuurr  ddrrooii tt  ddee  ll ''ooccccuuppeerr  oouu  ddee  ll ''oobbtteenniirr  ssaannss  ffaaiirree  ll ''oobbjjeett  ddee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eett,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  dduu  
ppoossssiibbllee,,  ssaannss  ccoonnff ll ii tt  eennttrree  lleeuurrss  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  pprrooffeessssiioonnnneell lleess  eett  ffaammii ll iiaalleess..    

22..  AAuuxx  ff iinnss  dduu  ppaarraaggrraapphhee  11  ccii --ddeessssuuss,,  llee  tteerrmmee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ssiiggnnii ff iiee  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  
dd''eemmppllooii   eett  ddee  pprrooffeessssiioonn,,  tteell llee  qquuee  ddééff iinniiee  aauuxx  aarrttiicclleess  11  eett  55  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ((eemmppllooii   eett  pprrooffeessssiioonn)),,  11995588..    

AArrttiiccllee  44    

EEnn  vvuuee  dd''iinnssttaauurreerr  ll ''ééggaall ii ttéé  eeff ffeeccttiivvee  ddee  cchhaanncceess  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ppoouurr  lleess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  ddeess  ddeeuuxx  sseexxeess,,  
ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  ccoommppaattiibblleess  aavveecc  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  eett  ppoossssiibbii ll ii ttééss  nnaattiioonnaalleess  ddooiivveenntt  êêttrree  pprriisseess  ppoouurr::    

aa))  ppeerrmmeettttrree  aauuxx  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess  dd''eexxeerrcceerr  lleeuurr  ddrrooii tt  aauu  ll iibbrree  cchhooiixx  ddee  
lleeuurr  eemmppllooii ;;    

bb))  tteennii rr  ccoommppttee  ddee  lleeuurrss  bbeessooiinnss  eenn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  dd''eemmppllooii   eett  llaa  ssééccuurrii ttéé  ssoocciiaallee..    
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AArrttiiccllee  55    

TToouutteess  lleess  mmeessuurreess  ccoommppaattiibblleess  aavveecc  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  eett  ppoossssiibbii ll ii ttééss  nnaattiioonnaalleess  ddooiivveenntt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  
pprriisseess  ppoouurr::    

aa))  tteennii rr  ccoommppttee  ddeess  bbeessooiinnss  ddeess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess  ddaannss  ll ''aamméénnaaggeemmeenntt  
ddeess  ccooll lleeccttiivvii ttééss,,  llooccaalleess  oouu  rrééggiioonnaalleess;;    

bb))  ddéévveellooppppeerr  oouu  pprroommoouuvvooii rr  ddeess  sseerrvviicceess  ccoommmmuunnaauuttaaii rreess,,  ppuubbll iiccss  oouu  pprriivvééss,,  tteellss  qquuee  ddeess  sseerrvviicceess  eett  
iinnssttaall llaattiioonnss  ddee  ssooiinnss  aauuxx  eennffaannttss  eett  dd''aaiiddee  àà  llaa  ffaammii ll llee..    

AArrttiiccllee  66    

LLeess  aauuttoorrii ttééss  eett  oorrggaanniissmmeess  ccoommppéétteennttss  ddaannss  cchhaaqquuee  ppaayyss  ddooiivveenntt  pprreennddrree  ddeess  mmeessuurreess  aapppprroopprriiééeess  
ppoouurr  pprroommoouuvvooii rr  uunnee  iinnffoorrmmaattiioonn  eett  uunnee  éédduuccaattiioonn  qquuii   ssuussccii tteenntt  ddaannss  llee  ppuubbll iicc  uunnee  mmeeii ll lleeuurree  
ccoommpprrééhheennssiioonn  dduu  pprriinncciippee  ddee  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  cchhaanncceess  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  ppoouurr  lleess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  ddeess  ddeeuuxx  sseexxeess  
eett  ddeess  pprroobbllèèmmeess  ddeess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess,,  aaiinnssii   qquu''uunn  ccoouurraanntt  dd''ooppiinniioonn  
ffaavvoorraabbllee  àà  llaa  ssoolluuttiioonn  ddee  cceess  pprroobbllèèmmeess..    

AArrttiiccllee  77    

TToouutteess  lleess  mmeessuurreess  ccoommppaattiibblleess  aavveecc  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  eett  ppoossssiibbii ll ii ttééss  nnaattiioonnaalleess,,  eennttrree  aauuttrreess  ddeess  mmeessuurreess  
ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll ''oorriieennttaattiioonn  eett  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneell lleess,,  ddooiivveenntt  êêttrree  pprriisseess  ppoouurr  ppeerrmmeettttrree  
aauuxx  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  aayyaanntt  ddeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess  ddee  ss''iinnttééggrreerr  ddaannss  llaa  ppooppuullaattiioonn  aaccttiivvee,,  ddee  
ccoonnttiinnuueerr  àà  eenn  ffaaiirree  ppaarrttiiee  eett  ddee  rreepprreennddrree  uunn  eemmppllooii   aapprrèèss  uunnee  aabbsseennccee  dduuee  àà  cceess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss..    

AArrttiiccllee  88    

LLeess  rreessppoonnssaabbii ll ii ttééss  ffaammii ll iiaalleess  nnee  ppeeuuvveenntt,,  eenn  ttaanntt  qquuee  tteell lleess,,  ccoonnssttii ttuueerr  uunn  mmoottii ff   vvaallaabbllee  ppoouurr  mmeettttrree  ff iinn  
àà  llaa  rreellaattiioonn  ddee  ttrraavvaaii ll ..    

AArrttiiccllee  99    

LLeess  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aappppll iiqquuééeess  ppaarr  vvooiiee  ddee  llééggiissllaattiioonn,,  ddee  
ccoonnvveennttiioonnss  ccooll lleeccttiivveess,,  ddee  rrèègglleemmeennttss  dd''eennttrreepprriissee,,  ddee  sseenntteenncceess  aarrbbii ttrraalleess,,  ddee  ddéécciissiioonnss  jjuuddiicciiaaii rreess,,  oouu  
ppaarr  uunnee  ccoommbbiinnaaiissoonn  ddee  cceess  ddiivveerrss  mmooyyeennss,,  oouu  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  mmaanniièèrree  aapppprroopprriiééee,,  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  
pprraattiiqquuee  nnaattiioonnaallee  eett  tteennaanntt  ccoommppttee  ddeess  ccoonnddii ttiioonnss  nnaattiioonnaalleess..    

AArrttiiccllee  1100    

11..  CCoommppttee  tteennuu  ddeess  ccoonnddii ttiioonnss  nnaattiioonnaalleess,,  lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn  ppoouurrrroonntt,,  ssii   
nnéécceessssaaii rree,,  êêttrree  aappppll iiqquuééeess  ppaarr  ééttaappeess,,  ééttaanntt  eenntteenndduu  qquuee  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  àà  cceett  eeff ffeett  ss''aappppll iiqquueerroonntt  eenn  
ttoouutt  ééttaatt  ddee  ccaauussee  àà  ttoouuss  lleess  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  vviissééss  àà  ll ''aarrttiiccllee  11,,  ppaarraaggrraapphhee  11..    

22..  TToouutt  MMeemmbbrree  qquuii   rraattii ff iiee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn  iinnddiiqquueerraa  ddaannss  llee  pprreemmiieerr  rraappppoorrtt  ssuurr  ll ''aappppll iiccaattiioonn  
ddee  cceell llee--ccii   qquu''ii ll   eesstt  aappppeelléé  àà  ssoouummeettttrree  eenn  vveerrttuu  ddee  ll ''aarrttiiccllee  2222  ddee  llaa  CCoonnssttii ttuuttiioonn  ddee  ll ''OOrrggaanniissaattiioonn  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  TTrraavvaaii ll   ssii   eett  aauu  ssuujjeett  ddee  qquueell lleess  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ii ll   eenntteenndd  ssee  pprréévvaallooii rr  ddee  
llaa  ppoossssiibbii ll ii ttéé  ooff ffeerrttee  aauu  ppaarraaggrraapphhee  11  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee,,  eett  ii ll   iinnddiiqquueerraa,,  ddaannss  lleess  rraappppoorrttss  ssuuiivvaannttss,,  llaa  
mmeessuurree  ddaannss  llaaqquueell llee  ii ll   aa  ddoonnnnéé,,  oouu  ssee  pprrooppoossee  ddee  ddoonnnneerr  eeff ffeett  aauuxxddii tteess  ddiissppoossii ttiioonnss..    
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AArrttiiccllee  1111    

LLeess  oorrggaanniissaattiioonnss  dd''eemmppllooyyeeuurrss  eett  ddee  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  aauurroonntt  llee  ddrrooii tt  ddee  ppaarrttiicciippeerr,,  sseelloonn  ddeess  mmooddaall ii ttééss  
aapppprroopprriiééeess  aauuxx  ccoonnddii ttiioonnss  eett  àà  llaa  pprraattiiqquuee  nnaattiioonnaalleess,,  àà  ll ''ééllaabboorraattiioonn  eett  àà  ll ''aappppll iiccaattiioonn  ddeess  mmeessuurreess  
pprriisseess  ppoouurr  ddoonnnneerr  eeff ffeett  aauuxx  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn..    

((DDiissppoossii ttiioonnss  ffinales) 


