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CCoonnvveennttiioonn  nnoo..  111111  
CCoonnvveennttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  

((eemmppllooii  eett  pprrooffeessssiioonn)),,  11995588  
  
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  44  jjuuiinn  11995588,,  eenn  ssaa  qquuaarraannttee--ddeeuuxxiièèmmee  sseessssiioonn;;    

AApprrèèss  aavvooiirr  ddéécciiddéé  dd''aaddoopptteerr  ddiivveerrsseess  pprrooppoossii ttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eenn  mmaattiièèrree  dd''eemmppllooii   eett  
ddee  pprrooffeessssiioonn,,  qquueessttiioonn  qquuii   ccoonnssttii ttuuee  llee  qquuaattrriièèmmee  ppooiinntt  àà  ll ''oorrddrree  dduu  jjoouurr  ddee  llaa  sseessssiioonn;;    

AApprrèèss  aavvooiirr  ddéécciiddéé  qquuee  cceess  pprrooppoossii ttiioonnss  pprreennddrraaiieenntt  llaa  ffoorrmmee  dd''uunnee  ccoonnvveennttiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee;;    

CCoonnssiiddéérraanntt  qquuee  llaa  DDééccllaarraattiioonn  ddee  PPhhii llaaddeellpphhiiee  aaff ff ii rrmmee  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  ssppii rrii ttuueell   ddaannss  llaa  ll iibbeerrttéé  eett  llaa  ddiiggnnii ttéé,,  ddaannss  llaa  ssééccuurrii ttéé  ééccoonnoommiiqquuee  eett  aavveecc  ddeess  cchhaanncceess  
ééggaalleess;;    

CCoonnssiiddéérraanntt  eenn  oouuttrree  qquuee  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ccoonnssttii ttuuee  uunnee  vviioollaattiioonn  ddee  ddrrooii ttss  éénnoonnccééss  ddaannss  llaa  
DDééccllaarraattiioonn  uunniivveerrsseell llee  ddeess  ddrrooii ttss  ddee  ll ''hhoommmmee,,    

aaddooppttee,,  ccee  vviinnggtt--cciinnqquuiièèmmee  jjoouurr  ddee  jjuuiinn  mmii ll   nneeuuff   cceenntt  cciinnqquuaannttee--hhuuii tt,,  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccii --aapprrèèss,,  qquuii   sseerraa  
ddéénnoommmmééee  CCoonnvveennttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ((eemmppllooii   eett  pprrooffeessssiioonn)),,  11995588..    
  

AArrttiiccllee  11  
  
11..  AAuuxx  ff iinnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn,,  llee  tteerrmmee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ccoommpprreenndd::    

aa))  ttoouuttee  ddiissttiinnccttiioonn,,  eexxcclluussiioonn  oouu  pprrééfféérreennccee  ffoonnddééee  ssuurr  llaa  rraaccee,,  llaa  ccoouulleeuurr,,  llee  sseexxee,,  llaa  rreell iiggiioonn,,  ll ''ooppiinniioonn  
ppooll ii ttiiqquuee,,  ll ''aasscceennddaannccee  nnaattiioonnaallee  oouu  ll ''oorriiggiinnee  ssoocciiaallee,,  qquuii   aa  ppoouurr  eeff ffeett  ddee  ddééttrruuiirree  oouu  dd''aall ttéérreerr  ll ''ééggaall ii ttéé  
ddee  cchhaanncceess  oouu  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  dd''eemmppllooii   oouu  ddee  pprrooffeessssiioonn;;    

bb))  ttoouuttee  aauuttrree  ddiissttiinnccttiioonn,,  eexxcclluussiioonn  oouu  pprrééfféérreennccee  aayyaanntt  ppoouurr  eeff ffeett  ddee  ddééttrruuii rree  oouu  dd''aall ttéérreerr  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  
cchhaanncceess  oouu  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  dd''eemmppllooii   oouu  ddee  pprrooffeessssiioonn,,  qquuii   ppoouurrrraa  êêttrree  ssppééccii ff iiééee  ppaarr  llee  
MMeemmbbrree  iinnttéérreesssséé  aapprrèèss  ccoonnssuull ttaattiioonn  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  dd''eemmppllooyyeeuurrss  eett  ddee  ttrraavvaaii ll lleeuurrss,,  
ss''ii ll   eenn  eexxiissttee,,  eett  dd''aauuttrreess  oorrggaanniissmmeess  aapppprroopprriiééss..    
  
22..  LLeess  ddiissttiinnccttiioonnss,,  eexxcclluussiioonnss  oouu  pprrééfféérreenncceess  ffoonnddééeess  ssuurr  lleess  qquuaall ii ff iiccaattiioonnss  eexxiiggééeess  ppoouurr  uunn  eemmppllooii   
ddéétteerrmmiinnéé  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ddeess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss..    
  
33..  AAuuxx  ff iinnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn,,  lleess  mmoottss  eemmppllooii   eett  pprrooffeessssiioonn  rreeccoouuvvrreenntt  ll ''aaccccèèss  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  
pprrooffeessssiioonnnneell llee,,  ll ''aaccccèèss  àà  ll ''eemmppllooii   eett  aauuxx  ddii ff fféérreenntteess  pprrooffeessssiioonnss,,  aaiinnssii   qquuee  lleess  ccoonnddii ttiioonnss  dd''eemmppllooii ..    
  

AArrttiiccllee  22  
  
TToouutt  MMeemmbbrree  ppoouurr  lleeqquueell   llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn  eesstt  eenn  vviigguueeuurr  ss''eennggaaggee  àà  ffoorrmmuulleerr  eett  àà  aappppll iiqquueerr  uunnee  
ppooll ii ttiiqquuee  nnaattiioonnaallee  vviissaanntt  àà  pprroommoouuvvooii rr,,  ppaarr  ddeess  mméétthhooddeess  aaddaappttééeess  aauuxx  ccii rrccoonnssttaanncceess  eett  aauuxx  uussaaggeess  
nnaattiioonnaauuxx,,  ll ''ééggaall ii ttéé  ddee  cchhaanncceess  eett  ddee  ttrraaii tteemmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  dd''eemmppllooii   eett  ddee  pprrooffeessssiioonn,,  aaff iinn  dd''ééll iimmiinneerr  
ttoouuttee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  eenn  cceettttee  mmaattiièèrree..    
  

AArrttiiccllee  33  
  
TToouutt  MMeemmbbrree  ppoouurr  lleeqquueell   llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn  eesstt  eenn  vviigguueeuurr  ddooii tt,,  ppaarr  ddeess  mméétthhooddeess  aaddaappttééeess  aauuxx  
ccii rrccoonnssttaanncceess  eett  aauuxx  uussaaggeess  nnaattiioonnaauuxx::    

aa))  ss''eeff ffoorrcceerr  dd''oobbtteennii rr  llaa  ccooll llaabboorraattiioonn  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  dd''eemmppllooyyeeuurrss  eett  ddee  ttrraavvaaii ll lleeuurrss  eett  dd''aauuttrreess  
oorrggaanniissmmeess  aapppprroopprriiééss  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  ll ''aacccceeppttaattiioonn  eett  ll ''aappppll iiccaattiioonn  ddee  cceettttee  ppooll ii ttiiqquuee;;    



Manuel du réseau genre de l’OIT  (édition 2007), section 1 

 
2 

bb))  pprroommuullgguueerr  ddeess  llooiiss  eett  eennccoouurraaggeerr  ddeess  pprrooggrraammmmeess  dd''éédduuccaattiioonn  pprroopprreess  àà  aassssuurreerr  cceettttee  aacccceeppttaattiioonn  
eett  cceettttee  aappppll iiccaattiioonn;;    

cc))  aabbrrooggeerr  ttoouuttee  ddiissppoossii ttiioonn  llééggiissllaattiivvee  eett  mmooddii ff iieerr  ttoouuttee  ddiissppoossii ttiioonn  oouu  pprraattiiqquuee  aaddmmiinniissttrraattiivveess  qquuii   
ssoonntt  iinnccoommppaattiibblleess  aavveecc  llaaddii ttee  ppooll ii ttiiqquuee;;    

dd))  ssuuiivvrree  llaaddii ttee  ppooll ii ttiiqquuee  eenn  ccee  qquuii   ccoonncceerrnnee  lleess  eemmppllooiiss  ssoouummiiss  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddii rreecctt  dd''uunnee  aauuttoorrii ttéé  
nnaattiioonnaallee;;    

ee))  aassssuurreerr  ll ''aappppll iiccaattiioonn  ddee  llaaddii ttee  ppooll ii ttiiqquuee  ddaannss  lleess  aaccttiivvii ttééss  ddeess  sseerrvviicceess  dd''oorriieennttaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneell llee,,  
ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneell llee  eett  ddee  ppllaacceemmeenntt  ssoouummiiss  aauu  ccoonnttrrôôllee  dd''uunnee  aauuttoorrii ttéé  nnaattiioonnaallee;;    

ff ))  iinnddiiqquueerr,,  ddaannss  sseess  rraappppoorrttss  aannnnuueellss  ssuurr  ll ''aappppll iiccaattiioonn  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn,,  lleess  mmeessuurreess  pprriisseess  
ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  cceettttee  ppooll ii ttiiqquuee  eett  lleess  rrééssuull ttaattss  oobbtteennuuss..    

AArrttiiccllee  44  
  
NNee  ssoonntt  ppaass  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  ddeess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss  ttoouutteess  mmeessuurreess  aaff ffeeccttaanntt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  qquuii   ffaaiitt  
iinnddiivviidduueell lleemmeenntt  ll ''oobbjjeett  dd''uunnee  ssuussppiicciioonn  llééggii ttiimmee  ddee  ssee  ll iivvrreerr  àà  uunnee  aaccttiivvii ttéé  pprrééjjuuddiicciiaabbllee  àà  llaa  ssééccuurrii ttéé  
ddee  ll ''EEttaatt  oouu  ddoonntt  ii ll   eesstt  ééttaabbll ii   qquu''eell llee  ssee  ll iivvrree  eenn  ffaaii tt  àà  cceettttee  aaccttiivvii ttéé,,  ppoouurr  aauuttaanntt  qquuee  llaaddii ttee  ppeerrssoonnnnee  aaii tt  
llee  ddrrooii tt  ddee  rreeccoouurrii rr  àà  uunnee  iinnssttaannccee  ccoommppéétteennttee  ééttaabbll iiee  ssuuiivvaanntt  llaa  pprraattiiqquuee  nnaattiioonnaallee..    
  

AArrttiiccllee  55  
  
11..  LLeess  mmeessuurreess  ssppéécciiaalleess  ddee  pprrootteeccttiioonn  oouu  dd''aassssiissttaannccee  pprréévvuueess  ddaannss  dd''aauuttrreess  ccoonnvveennttiioonnss  oouu  
rreeccoommmmaannddaattiioonnss  aaddooppttééeess  ppaarr  llaa  CCoonnfféérreennccee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  TTrraavvaaii ll   nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  
ddeess  ddiissccrriimmiinnaattiioonnss..    
  
22..  TToouutt  MMeemmbbrree  ppeeuutt,,  aapprrèèss  ccoonnssuull ttaattiioonn,,  llàà  ooùù  eell lleess  eexxiisstteenntt,,  ddeess  oorrggaanniissaattiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  
dd''eemmppllooyyeeuurrss  eett  ddee  ttrraavvaaii ll lleeuurrss,,  ddééff iinnii rr  ccoommmmee  nnoonn  ddiissccrriimmiinnaattooiirreess  ttoouutteess  aauuttrreess  mmeessuurreess  ssppéécciiaalleess  
ddeessttiinnééeess  àà  tteenniirr  ccoommppttee  ddeess  bbeessooiinnss  ppaarrttiiccuull iieerrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  àà  ll ''ééggaarrdd  ddeessqquueell lleess  uunnee  pprrootteeccttiioonn  oouu  
uunnee  aassssiissttaannccee  ssppéécciiaallee  eesstt,,  dd''uunnee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  rreeccoonnnnuuee  nnéécceessssaaii rree  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  tteell lleess  qquuee  llee  
sseexxee,,  ll ''ââggee,,  ll ''iinnvvaall iiddii ttéé,,  lleess  cchhaarrggeess  ddee  ffaammii ll llee  oouu  llee  nniivveeaauu  ssoocciiaall   oouu  ccuull ttuurreell ..    
  

AArrttiiccllee  66  
  
TToouutt  MMeemmbbrree  qquuii   rraattii ff iiee  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn  ss''eennggaaggee  àà  ll ''aappppll iiqquueerr  aauuxx  tteerrrrii ttooii rreess  nnoonn  
mmééttrrooppooll ii ttaaiinnss,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossii ttiioonnss  ddee  llaa  CCoonnssttii ttuuttiioonn  ddee  ll ''OOrrggaanniissaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dduu  
TTrraavvaaii ll ..    
  
((DDiissppoossii ttiioonnss  ff iinnaalleess))  
 
 


