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CCoonnvveennttiioonn  NNoo..  111111  

CCoonnvveennttiioonn  ccoonncceerrnniinngg  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  iinn  RReessppeecctt  ooff  
EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  OOccccuuppaattiioonn,,  11995588  

  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  FFoorrttyy--sseeccoonndd  SSeessssiioonn  oonn  44  JJuunnee  11995588,,  aanndd  
    HHaavviinngg  ddeecciiddeedd  uuppoonn  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff   cceerrttaaiinn  pprrooppoossaallss  wwii tthh  rreeggaarrdd  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinn  tthhee  ff iieelldd  ooff   

eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ooccccuuppaattiioonn,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  ffoouurrtthh  ii tteemm  oonn  tthhee  aaggeennddaa  ooff   tthhee  sseessssiioonn,,  aanndd  
    HHaavviinngg  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  tthheessee  pprrooppoossaallss  sshhaall ll   ttaakkee  tthhee  ffoorrmm  ooff   aann  iinntteerrnnaattiioonnaall   CCoonnvveennttiioonn,,  aanndd  
    CCoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  tthhee  DDeeccllaarraattiioonn  ooff   PPhhii llaaddeellpphhiiaa  aaff ff ii rrmmss  tthhaatt  aall ll   hhuummaann  bbeeiinnggss,,  ii rrrreessppeeccttiivvee  ooff   rraaccee,,  

ccrreeeedd  oorr  sseexx,,  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppuurrssuuee  bbootthh  tthheeii rr  mmaatteerriiaall   wweell ll --bbeeiinngg  aanndd  tthheeii rr  ssppii rrii ttuuaall   
ddeevveellooppmmeenntt  iinn  ccoonnddii ttiioonnss  ooff   ff rreeeeddoomm  aanndd  ddiiggnnii ttyy,,  ooff   eeccoonnoommiicc  sseeccuurrii ttyy  aanndd  eeqquuaall   ooppppoorrttuunnii ttyy,,  
aanndd  

    CCoonnssiiddeerriinngg  ffuurrtthheerr  tthhaatt  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  ccoonnssttii ttuutteess  aa  vviioollaattiioonn  ooff   rriigghhttss  eennuunncciiaatteedd  bbyy  tthhee  UUnniivveerrssaall   
DDeeccllaarraattiioonn  ooff   HHuummaann  RRiigghhttss,,  

aaddooppttss  tthhiiss  ttwweennttyy--ff ii ff tthh  ddaayy  ooff   JJuunnee  ooff   tthhee  yyeeaarr  oonnee  tthhoouussaanndd  nniinnee  hhuunnddrreedd  aanndd  ff ii ff ttyy--eeiigghhtt  tthhee  
ffooll lloowwiinngg  CCoonnvveennttiioonn,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ccii tteedd  aass  tthhee  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  ((EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  OOccccuuppaattiioonn))  
CCoonnvveennttiioonn,,  11995588::  
  

AArrttiiccllee  11  

  11..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  tthhee  tteerrmm  ““ ddiissccrriimmiinnaattiioonn””   iinncclluuddeess  ——  

((aa))  aannyy  ddiissttiinnccttiioonn,,  eexxcclluussiioonn  oorr  pprreeffeerreennccee  mmaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff   rraaccee,,  ccoolloouurr,,  sseexx,,  rreell iiggiioonn,,  ppooll ii ttiiccaall   
ooppiinniioonn,,  nnaattiioonnaall   eexxttrraaccttiioonn  oorr  ssoocciiaall   oorriiggiinn,,  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  eeff ffeecctt  ooff   nnuull ll ii ffyyiinngg  oorr  iimmppaaii rriinngg  
eeqquuaall ii ttyy  ooff   ooppppoorrttuunnii ttyy  oorr  ttrreeaattmmeenntt  iinn  eemmppllooyymmeenntt  oorr  ooccccuuppaattiioonn;;  

((bb))  ssuucchh  ootthheerr  ddiissttiinnccttiioonn,,  eexxcclluussiioonn  oorr  pprreeffeerreennccee  wwhhiicchh  hhaass  tthhee  eeff ffeecctt  ooff   nnuull ll ii ffyyiinngg  oorr  iimmppaaii rriinngg  
eeqquuaall ii ttyy  ooff   ooppppoorrttuunnii ttyy  oorr  ttrreeaattmmeenntt  iinn  eemmppllooyymmeenntt  oorr  ooccccuuppaattiioonn  aass  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  
MMeemmbbeerr  ccoonncceerrnneedd  aaff tteerr  ccoonnssuull ttaattiioonn  wwii tthh  rreepprreesseennttaattiivvee  eemmppllooyyeerrss''  aanndd  wwoorrkkeerrss''  oorrggaanniissaattiioonnss,,  
wwhheerree  ssuucchh  eexxiisstt,,  aanndd  wwii tthh  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  bbooddiieess..  

  22..    AAnnyy  ddiissttiinnccttiioonn,,  eexxcclluussiioonn  oorr  pprreeffeerreennccee  iinn  rreessppeecctt  ooff   aa  ppaarrttiiccuullaarr  jjoobb  bbaasseedd  oonn  tthhee  iinnhheerreenntt  
rreeqquuii rreemmeennttss  tthheerreeooff   sshhaall ll   nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  
  33..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  tthhee  tteerrmmss  ““ eemmppllooyymmeenntt””   aanndd  ““ ooccccuuppaattiioonn””   iinncclluuddee  aacccceessss  ttoo  
vvooccaattiioonnaall   ttrraaiinniinngg,,  aacccceessss  ttoo  eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ttoo  ppaarrttiiccuullaarr  ooccccuuppaattiioonnss,,  aanndd  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddii ttiioonnss  ooff   
eemmppllooyymmeenntt..  
  

AArrttiiccllee  22  

  EEaacchh  MMeemmbbeerr  ffoorr  wwhhiicchh  tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  iiss  iinn  ffoorrccee  uunnddeerrttaakkeess  ttoo  ddeeccllaarree  aanndd  ppuurrssuuee  aa  nnaattiioonnaall   
ppooll iiccyy  ddeessiiggnneedd  ttoo  pprroommoottee,,  bbyy  mmeetthhooddss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  nnaattiioonnaall   ccoonnddii ttiioonnss  aanndd  pprraaccttiiccee,,  eeqquuaall ii ttyy  ooff   
ooppppoorrttuunnii ttyy  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  iinn  rreessppeecctt  ooff   eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ooccccuuppaattiioonn,,  wwii tthh  aa  vviieeww  ttoo  eell iimmiinnaattiinngg  aannyy  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinn  rreessppeecctt  tthheerreeooff ..  
  

AArrttiiccllee  33  

  EEaacchh  MMeemmbbeerr  ffoorr  wwhhiicchh  tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  iiss  iinn  ffoorrccee  uunnddeerrttaakkeess,,  bbyy  mmeetthhooddss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  nnaattiioonnaall   
ccoonnddii ttiioonnss  aanndd  pprraaccttiiccee  ——  

((aa))  ttoo  sseeeekk  tthhee  ccoo--ooppeerraattiioonn  ooff   eemmppllooyyeerrss''  aanndd  wwoorrkkeerrss''  oorrggaanniissaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  bbooddiieess  
iinn  pprroommoottiinngg  tthhee  aacccceeppttaannccee  aanndd  oobbsseerrvvaannccee  ooff   tthhiiss  ppooll iiccyy;;  
((bb))  ttoo  eennaacctt  ssuucchh  lleeggiissllaattiioonn  aanndd  ttoo  pprroommoottee  ssuucchh  eedduuccaattiioonnaall   pprrooggrraammmmeess  aass  mmaayy  bbee  ccaallccuullaatteedd  ttoo  

sseeccuurree  tthhee  aacccceeppttaannccee  aanndd  oobbsseerrvvaannccee  ooff   tthhee  ppooll iiccyy;;  
((cc))  ttoo  rreeppeeaall   aannyy  ssttaattuuttoorryy  pprroovviissiioonnss  aanndd  mmooddii ffyy  aannyy  aaddmmiinniissttrraattiivvee  iinnssttrruuccttiioonnss  oorr  pprraaccttiicceess  wwhhiicchh  

aarree  iinnccoonnssiisstteenntt  wwii tthh  tthhee  ppooll iiccyy;;  
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((dd))  ttoo  ppuurrssuuee  tthhee  ppooll iiccyy  iinn  rreessppeecctt  ooff   eemmppllooyymmeenntt  uunnddeerr  tthhee  ddii rreecctt  ccoonnttrrooll   ooff   aa  nnaattiioonnaall   aauutthhoorrii ttyy;;  
((ee))  ttoo  eennssuurree  oobbsseerrvvaannccee  ooff   tthhee  ppooll iiccyy  iinn  tthhee  aaccttiivvii ttiieess  ooff   vvooccaattiioonnaall   gguuiiddaannccee,,  vvooccaattiioonnaall   ttrraaiinniinngg  

aanndd  ppllaacceemmeenntt  sseerrvviicceess  uunnddeerr  tthhee  ddii rreeccttiioonn  ooff   aa  nnaattiioonnaall   aauutthhoorrii ttyy;;  
((ff ))  ttoo  iinnddiiccaattee  iinn  ii ttss  aannnnuuaall   rreeppoorrttss  oonn  tthhee  aappppll iiccaattiioonn  ooff   tthhee  CCoonnvveennttiioonn  tthhee  aaccttiioonn  ttaakkeenn  iinn  

ppuurrssuuaannccee  ooff   tthhee  ppooll iiccyy  aanndd  tthhee  rreessuull ttss  sseeccuurreedd  bbyy  ssuucchh  aaccttiioonn..  
  

AArrttiiccllee  44  

  AAnnyy  mmeeaassuurreess  aaff ffeeccttiinngg  aann  iinnddiivviidduuaall   wwhhoo  iiss  jjuussttii ff iiaabbllyy  ssuussppeecctteedd  ooff ,,  oorr  eennggaaggeedd  iinn,,  aaccttiivvii ttiieess  
pprreejjuuddiicciiaall   ttoo  tthhee  sseeccuurrii ttyy  ooff   tthhee  SSttaattee  sshhaall ll   nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  ddiissccrriimmiinnaattiioonn,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  
iinnddiivviidduuaall   ccoonncceerrnneedd  sshhaall ll   hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppeeaall   ttoo  aa  ccoommppeetteenntt  bbooddyy  eessttaabbll iisshheedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  
wwii tthh  nnaattiioonnaall   pprraaccttiiccee..  
  

AArrttiiccllee  55  

  11..    SSppeecciiaall   mmeeaassuurreess  ooff   pprrootteeccttiioonn  oorr  aassssiissttaannccee  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  ootthheerr  CCoonnvveennttiioonnss  oorr  
RReeccoommmmeennddaattiioonnss  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   LLaabboouurr  CCoonnffeerreennccee  sshhaall ll   nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  
  22..    AAnnyy  MMeemmbbeerr  mmaayy,,  aaff tteerr  ccoonnssuull ttaattiioonn  wwii tthh  rreepprreesseennttaattiivvee  eemmppllooyyeerrss''  aanndd  wwoorrkkeerrss''  oorrggaanniissaattiioonnss,,  
wwhheerree  ssuucchh  eexxiisstt,,  ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  ootthheerr  ssppeecciiaall   mmeeaassuurreess  ddeessiiggnneedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  rreeqquuii rreemmeennttss  
ooff   ppeerrssoonnss  wwhhoo,,  ffoorr  rreeaassoonnss  ssuucchh  aass  sseexx,,  aaggee,,  ddiissaabblleemmeenntt,,  ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  oorr  ssoocciiaall   oorr  ccuull ttuurraall   
ssttaattuuss,,  aarree  ggeenneerraall llyy  rreeccooggnniisseedd  ttoo  rreeqquuii rree  ssppeecciiaall   pprrootteeccttiioonn  oorr  aassssiissttaannccee,,  sshhaall ll   nnoott  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  
ddiissccrriimmiinnaattiioonn..  

AArrttiiccllee  66  

  EEaacchh  MMeemmbbeerr  wwhhiicchh  rraattii ff iieess  tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  uunnddeerrttaakkeess  ttoo  aappppllyy  ii tt  ttoo  nnoonn--mmeettrrooppooll ii ttaann  tteerrrrii ttoorriieess  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwii tthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff   tthhee  CCoonnssttii ttuuttiioonn  ooff   tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   LLaabboouurr  OOrrggaanniissaattiioonn..  

((FFiinnaall   PPrroovviissiioonnss))  
  


