
  

IILLOO  GGeennddeerr  NNeettwwoorrkk  HHaannddbbooookk    ((eeddiittiioonn  22000066)),,  sseeccttiioonn  11  11 

  
CCoonnvveennttiioonn  NNoo..  110000  

CCoonnvveennttiioonn  ccoonncceerrnniinngg  EEqquuaall  RReemmuunneerraattiioonn  ffoorr  
MMeenn  aanndd  WWoommeenn  WWoorrkkeerrss  ffoorr  WWoorrkk  ooff  EEqquuaall  VVaalluuee,,  11995511  

  TThhee  GGeenneerraall   CCoonnffeerreennccee  ooff   tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   LLaabboouurr  OOrrggaanniissaattiioonn,,  
    HHaavviinngg  bbeeeenn  ccoonnvveenneedd  aatt  GGeenneevvaa  bbyy  tthhee  GGoovveerrnniinngg  BBooddyy  ooff   tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   LLaabboouurr  OOff ff iiccee,,  aanndd  

hhaavviinngg  mmeett  iinn  ii ttss  TThhii rrttyy--ffoouurrtthh  SSeessssiioonn  oonn  66  JJuunnee  11995511,,  aanndd  
    HHaavviinngg  ddeecciiddeedd  uuppoonn  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff   cceerrttaaiinn  pprrooppoossaallss  wwii tthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  pprriinncciippllee  ooff   eeqquuaall   

rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  ffoorr  wwoorrkk  ooff   eeqquuaall   vvaalluuee,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  sseevveenntthh  ii tteemm  oonn  
tthhee  aaggeennddaa  ooff   tthhee  sseessssiioonn,,  aanndd  

    HHaavviinngg  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  tthheessee  pprrooppoossaallss  sshhaall ll   ttaakkee  tthhee  ffoorrmm  ooff   aann  iinntteerrnnaattiioonnaall   CCoonnvveennttiioonn,,  
aaddooppttss  tthhiiss  ttwweennttyy--nniinntthh  ddaayy  ooff   JJuunnee  ooff   tthhee  yyeeaarr  oonnee  tthhoouussaanndd  nniinnee  hhuunnddrreedd  aanndd  ff ii ff ttyy--oonnee  tthhee  
ffooll lloowwiinngg  CCoonnvveennttiioonn,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ccii tteedd  aass  tthhee  EEqquuaall   RReemmuunneerraattiioonn  CCoonnvveennttiioonn,,  11995511::  
  

AArrttiiccllee  11  

  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  ——  

((aa))  tthhee  tteerrmm  ““ rreemmuunneerraattiioonn””   iinncclluuddeess  tthhee  oorrddiinnaarryy,,  bbaassiicc  oorr  mmiinniimmuumm  wwaaggee  oorr  ssaallaarryy  aanndd  aannyy  
aaddddii ttiioonnaall   eemmoolluummeennttss  wwhhaattssooeevveerr  ppaayyaabbllee  ddii rreeccttllyy  oorr  iinnddii rreeccttllyy,,  wwhheetthheerr  iinn  ccaasshh  oorr  iinn  kkiinndd,,  bbyy  
tthhee  eemmppllooyyeerr  ttoo  tthhee  wwoorrkkeerr  aanndd  aarriissiinngg  oouutt  ooff   tthhee  wwoorrkkeerr''ss  eemmppllooyymmeenntt;;  

((bb))  tthhee  tteerrmm  ““ eeqquuaall   rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  ffoorr  wwoorrkk  ooff   eeqquuaall   vvaalluuee””   rreeffeerrss  ttoo  
rraatteess  ooff   rreemmuunneerraattiioonn  eessttaabbll iisshheedd  wwii tthhoouutt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  bbaasseedd  oonn  sseexx..  

  
AArrttiiccllee  22  

  11..    EEaacchh  MMeemmbbeerr  sshhaall ll ,,  bbyy  mmeeaannss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  mmeetthhooddss  iinn  ooppeerraattiioonn  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  rraatteess  ooff   
rreemmuunneerraattiioonn,,  pprroommoottee  aanndd,,  iinn  ssoo  ffaarr  aass  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwii tthh  ssuucchh  mmeetthhooddss,,  eennssuurree  tthhee  aappppll iiccaattiioonn  ttoo  aall ll   
wwoorrkkeerrss  ooff   tthhee  pprriinncciippllee  ooff   eeqquuaall   rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  ffoorr  wwoorrkk  ooff   eeqquuaall   vvaalluuee..  
  22..    TThhiiss  pprriinncciippllee  mmaayy  bbee  aappppll iieedd  bbyy  mmeeaannss  ooff   ——  

((aa))  nnaattiioonnaall   llaawwss  oorr  rreegguullaattiioonnss;;  
((bb))  lleeggaall llyy  eessttaabbll iisshheedd  oorr  rreeccooggnniisseedd  mmaacchhiinneerryy  ffoorr  wwaaggee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn;;  
((cc))  ccooll lleeccttiivvee  aaggrreeeemmeennttss  bbeettwweeeenn  eemmppllooyyeerrss  aanndd  wwoorrkkeerrss;;  oorr  
((dd))  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff   tthheessee  vvaarriioouuss  mmeeaannss..  
  

AArrttiiccllee  33  

  11..    WWhheerree  ssuucchh  aaccttiioonn  wwii ll ll   aassssiisstt  iinn  ggiivviinngg  eeff ffeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  mmeeaassuurreess  sshhaall ll   
bbee  ttaakkeenn  ttoo  pprroommoottee  oobbjjeeccttiivvee  aapppprraaiissaall   ooff   jjoobbss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff   tthhee  wwoorrkk  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..  
  22..    TThhee  mmeetthhooddss  ttoo  bbee  ffooll lloowweedd  iinn  tthhiiss  aapppprraaiissaall   mmaayy  bbee  ddeecciiddeedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  aauutthhoorrii ttiieess  rreessppoonnssiibbllee  
ffoorr  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff   rraatteess  ooff   rreemmuunneerraattiioonn,,  oorr,,  wwhheerree  ssuucchh  rraatteess  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ccooll lleeccttiivvee  
aaggrreeeemmeennttss,,  bbyy  tthhee  ppaarrttiieess  tthheerreettoo..  
  33..    DDii ff ffeerreennttiiaall   rraatteess  bbeettwweeeenn  wwoorrkkeerrss  wwhhiicchh  ccoorrrreessppoonndd,,  wwii tthhoouutt  rreeggaarrdd  ttoo  sseexx,,  ttoo  ddii ff ffeerreenncceess,,  aass  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ssuucchh  oobbjjeeccttiivvee  aapppprraaiissaall ,,  iinn  tthhee  wwoorrkk  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  sshhaall ll   nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  bbeeiinngg  
ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  pprriinncciippllee  ooff   eeqquuaall   rreemmuunneerraattiioonn  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  ffoorr  wwoorrkk  ooff   eeqquuaall   vvaalluuee..  
  

AArrttiiccllee  44  

  EEaacchh  MMeemmbbeerr  sshhaall ll   ccoo--ooppeerraattee  aass  aapppprroopprriiaattee  wwii tthh  tthhee  eemmppllooyyeerrss''  aanndd  wwoorrkkeerrss''  oorrggaanniissaattiioonnss  
ccoonncceerrnneedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff   ggiivviinngg  eeff ffeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn..  
  
((FFiinnaall   PPrroovviissiioonnss))  

  
  
  



  


