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CCoonnvveennttiioonn  NNoo..  115566  

CCoonnvveennttiioonn  ccoonncceerrnniinngg  EEqquuaall  OOppppoorrttuunniittiieess  aanndd  
EEqquuaall  TTrreeaattmmeenntt  ffoorr  MMeenn  aanndd  WWoommeenn  WWoorrkkeerrss::  

WWoorrkkeerrss  wwiitthh  FFaammiillyy  RReessppoonnssiibbiilliittiieess,,  11998811  

  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  SSiixxttyy--sseevveenntthh  SSeessssiioonn  oonn  33  JJuunnee  11998811,,  aanndd  

    NNoottiinngg  tthhee  DDeeccllaarraattiioonn  ooff   PPhhii llaaddeellpphhiiaa  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  AAiimmss  aanndd  PPuurrppoosseess  ooff   tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   LLaabboouurr  
OOrrggaanniissaattiioonn  wwhhiicchh  rreeccooggnniisseess  tthhaatt  ““ aall ll   hhuummaann  bbeeiinnggss,,  ii rrrreessppeeccttiivvee  ooff   rraaccee,,  ccrreeeedd  oorr  sseexx,,  hhaavvee  
tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppuurrssuuee  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  

    NNoottiinngg  tthhee  tteerrmmss  ooff   tthhee  DDeeccllaarraattiioonn  oonn  EEqquuaall ii ttyy  ooff   OOppppoorrttuunnii ttyy  aanndd  TTrreeaattmmeenntt  ffoorr  WWoommeenn  WWoorrkkeerrss  
aanndd  ooff   tthhee  rreessoolluuttiioonn  ccoonncceerrnniinngg  aa  ppllaann  ooff   aaccttiioonn  wwii tthh  aa  vviieeww  ttoo  pprroommoottiinngg  eeqquuaall ii ttyy  ooff   
ooppppoorrttuunnii ttyy  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss,,  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   LLaabboouurr  CCoonnffeerreennccee  
iinn  11997755,,  aanndd  

    NNoottiinngg  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff   iinntteerrnnaattiioonnaall   llaabboouurr  CCoonnvveennttiioonnss  aanndd  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  aaiimmeedd  aatt  eennssuurriinngg  
eeqquuaall ii ttyy  ooff   ooppppoorrttuunnii ttyy  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss,,  nnaammeellyy  tthhee  EEqquuaall   
RReemmuunneerraattiioonn  CCoonnvveennttiioonn  aanndd  RReeccoommmmeennddaattiioonn,,  11995511,,  tthhee  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  ((EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  
OOccccuuppaattiioonn))  CCoonnvveennttiioonn  aanndd  RReeccoommmmeennddaattiioonn,,  11995588,,  aanndd  PPaarrtt  VVIIIIII  ooff   tthhee  HHuummaann  RReessoouurrcceess  
DDeevveellooppmmeenntt  RReeccoommmmeennddaattiioonn,,  11997755,,  aanndd  

    RReeccaall ll iinngg  tthhaatt  tthhee  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  ((EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  OOccccuuppaattiioonn))  CCoonnvveennttiioonn,,  11995588,,  ddooeess  nnoott  
eexxpprreessssllyy  ccoovveerr  ddiissttiinnccttiioonnss  mmaaddee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff   ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess,,  aanndd  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  
ssuupppplleemmeennttaarryy  ssttaannddaarrddss  aarree  nneecceessssaarryy  iinn  tthhiiss  rreessppeecctt,,  aanndd  

    NNoottiinngg  tthhee  tteerrmmss  ooff   tthhee  EEmmppllooyymmeenntt  ((WWoommeenn  wwii tthh  FFaammii llyy  RReessppoonnssiibbii ll ii ttiieess))  RReeccoommmmeennddaattiioonn,,  11996655,,  
aanndd  ccoonnssiiddeerriinngg  tthhee  cchhaannggeess  wwhhiicchh  hhaavvee  ttaakkeenn  ppllaaccee  ssiinnccee  ii ttss  aaddooppttiioonn,,  aanndd  

    NNoottiinngg  tthhaatt  iinnssttrruummeennttss  oonn  eeqquuaall ii ttyy  ooff   ooppppoorrttuunnii ttyy  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  
aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  UUnnii tteedd  NNaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  ssppeecciiaall iisseedd  aaggeenncciieess,,  aanndd  rreeccaall ll iinngg,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  
ffoouurrtteeeenntthh  ppaarraaggrraapphh  ooff   tthhee  PPrreeaammbbllee  ooff   tthhee  UUnnii tteedd  NNaattiioonnss  CCoonnvveennttiioonn  oonn  tthhee  EEll iimmiinnaattiioonn  ooff   
AAll ll   FFoorrmmss  ooff   DDiissccrriimmiinnaattiioonn  aaggaaiinnsstt  WWoommeenn,,  11997799,,  ttoo  tthhee  eeff ffeecctt  tthhaatt  SSttaatteess  PPaarrttiieess  aarree  ““ aawwaarree  
tthhaatt  aa  cchhaannggee  iinn  tthhee  ttrraaddii ttiioonnaall   rroollee  ooff   mmeenn  aass  wweell ll   aass  tthhee  rroollee  ooff   wwoommeenn  iinn  ssoocciieettyy  aanndd  iinn  tthhee  
ffaammii llyy  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  aacchhiieevvee  ffuull ll   eeqquuaall ii ttyy  bbeettwweeeenn  mmeenn  aanndd  wwoommeenn”” ,,  aanndd  

    RReeccooggnniissiinngg  tthhaatt  tthhee  pprroobblleemmss  ooff   wwoorrkkeerrss  wwii tthh  ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  aarree  aassppeeccttss  ooff   wwiiddeerr  iissssuueess  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  ffaammii llyy  aanndd  ssoocciieettyy  wwhhiicchh  sshhoouulldd  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  iinn  nnaattiioonnaall   ppooll iicciieess,,  aanndd  

    RReeccooggnniissiinngg  tthhee  nneeeedd  ttoo  ccrreeaattee  eeff ffeeccttiivvee  eeqquuaall ii ttyy  ooff   ooppppoorrttuunnii ttyy  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  aass  bbeettwweeeenn  mmeenn  aanndd  
wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  wwii tthh  ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  aanndd  bbeettwweeeenn  ssuucchh  wwoorrkkeerrss  aanndd  ootthheerr  wwoorrkkeerrss,,  aanndd  

    CCoonnssiiddeerriinngg  tthhaatt  mmaannyy  ooff   tthhee  pprroobblleemmss  ffaacciinngg  aall ll   wwoorrkkeerrss  aarree  aaggggrraavvaatteedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff   wwoorrkkeerrss  wwii tthh  
ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  aanndd  rreeccooggnniissiinngg  tthhee  nneeeedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ccoonnddii ttiioonnss  ooff   tthhee  llaatttteerr  bbootthh  bbyy  
mmeeaassuurreess  rreessppoonnddiinngg  ttoo  tthheeii rr  ssppeecciiaall   nneeeeddss  aanndd  bbyy  mmeeaassuurreess  ddeessiiggnneedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  ccoonnddii ttiioonnss  
ooff   wwoorrkkeerrss  iinn  ggeenneerraall ,,  aanndd  

    HHaavviinngg  ddeecciiddeedd  uuppoonn  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff   cceerrttaaiinn  pprrooppoossaallss  wwii tthh  rreeggaarrdd  ttoo  eeqquuaall   ooppppoorrttuunnii ttiieess  aanndd  eeqquuaall   
ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss::  wwoorrkkeerrss  wwii tthh  ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess,,  wwhhiicchh  iiss  tthhee  ff ii ff tthh  
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--tthhii rrdd  ddaayy  ooff   JJuunnee  ooff   tthhee  yyeeaarr  oonnee  tthhoouussaanndd  nniinnee  hhuunnddrreedd  aanndd  eeiigghhttyy--oonnee  tthhee  
ffooll lloowwiinngg  CCoonnvveennttiioonn,,  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ccii tteedd  aass  tthhee  WWoorrkkeerrss  wwii tthh  FFaammii llyy  RReessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  CCoonnvveennttiioonn,,  
11998811::  
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AArrttiiccllee  11  

  11..    TThhiiss  CCoonnvveennttiioonn  aappppll iieess  ttoo  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  wwii tthh  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthheeii rr  
ddeeppeennddeenntt  cchhii llddrreenn,,  wwhheerree  ssuucchh  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  rreessttrriicctt  tthheeii rr  ppoossssiibbii ll ii ttiieess  ooff   pprreeppaarriinngg  ffoorr,,  eenntteerriinngg,,  
ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  oorr  aaddvvaanncciinngg  iinn  eeccoonnoommiicc  aaccttiivvii ttyy..  
  22..    TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  sshhaall ll   aallssoo  bbee  aappppll iieedd  ttoo  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  wwii tthh  
rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff   tthheeii rr  iimmmmeeddiiaattee  ffaammii llyy  wwhhoo  cclleeaarrllyy  nneeeedd  tthheeii rr  ccaarree  oorr  
ssuuppppoorrtt,,  wwhheerree  ssuucchh  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  rreessttrriicctt  tthheeii rr  ppoossssiibbii ll ii ttiieess  ooff   pprreeppaarriinngg  ffoorr,,  eenntteerriinngg,,  ppaarrttiicciippaattiinngg  
iinn  oorr  aaddvvaanncciinngg  iinn  eeccoonnoommiicc  aaccttiivvii ttyy..  
  33..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn,,  tthhee  tteerrmmss  ““ ddeeppeennddeenntt  cchhii lldd””   aanndd  ““ ootthheerr  mmeemmbbeerr  ooff   tthhee  
iimmmmeeddiiaattee  ffaammii llyy  wwhhoo  cclleeaarrllyy  nneeeeddss  ccaarree  oorr  ssuuppppoorrtt””   mmeeaann  ppeerrssoonnss  ddeeff iinneedd  aass  ssuucchh  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  bbyy  
oonnee  ooff   tthhee  mmeeaannss  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  AArrttiiccllee  99  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn..  
  44..    TThhee  wwoorrkkeerrss  ccoovveerreedd  bbyy  vvii rrttuuee  ooff   ppaarraaggrraapphhss  11  aanndd  22  ooff   tthhiiss  AArrttiiccllee  aarree  hheerreeiinnaaff tteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  
““ wwoorrkkeerrss  wwii tthh  ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess”” ..  
  

AArrttiiccllee  22  

  TThhiiss  CCoonnvveennttiioonn  aappppll iieess  ttoo  aall ll   bbrraanncchheess  ooff   eeccoonnoommiicc  aaccttiivvii ttyy  aanndd  aall ll   ccaatteeggoorriieess  ooff   wwoorrkkeerrss..  
  

AArrttiiccllee  33  

  11..    WWii tthh  aa  vviieeww  ttoo  ccrreeaattiinngg  eeff ffeeccttiivvee  eeqquuaall ii ttyy  ooff   ooppppoorrttuunnii ttyy  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  
wwoorrkkeerrss,,  eeaacchh  MMeemmbbeerr  sshhaall ll   mmaakkee  ii tt  aann  aaiimm  ooff   nnaattiioonnaall   ppooll iiccyy  ttoo  eennaabbllee  ppeerrssoonnss  wwii tthh  ffaammii llyy  
rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  wwhhoo  aarree  eennggaaggeedd  oorr  wwiisshh  ttoo  eennggaaggee  iinn  eemmppllooyymmeenntt  ttoo  eexxeerrcciissee  tthheeii rr  rriigghhtt  ttoo  ddoo  ssoo  
wwii tthhoouutt  bbeeiinngg  ssuubbjjeecctt  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  aanndd,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ppoossssiibbllee,,  wwii tthhoouutt  ccoonnff ll iicctt  bbeettwweeeenn  tthheeii rr  
eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess..  
  22..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff   ppaarraaggrraapphh  11  ooff   tthhiiss  AArrttiiccllee,,  tthhee  tteerrmm  ““ ddiissccrriimmiinnaattiioonn””   mmeeaannss  ddiissccrriimmiinnaattiioonn  iinn  
eemmppllooyymmeenntt  aanndd  ooccccuuppaattiioonn  aass  ddeeff iinneedd  bbyy  AArrttiicclleess  11  aanndd  55  ooff   tthhee  DDiissccrriimmiinnaattiioonn  ((EEmmppllooyymmeenntt  aanndd  
OOccccuuppaattiioonn))  CCoonnvveennttiioonn,,  11995588..  
  

AArrttiiccllee  44  

  WWii tthh  aa  vviieeww  ttoo  ccrreeaattiinngg  eeff ffeeccttiivvee  eeqquuaall ii ttyy  ooff   ooppppoorrttuunnii ttyy  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss,,  
aall ll   mmeeaassuurreess  ccoommppaattiibbllee  wwii tthh  nnaattiioonnaall   ccoonnddii ttiioonnss  aanndd  ppoossssiibbii ll ii ttiieess  sshhaall ll   bbee  ttaakkeenn  ——  

((aa))  ttoo  eennaabbllee  wwoorrkkeerrss  wwii tthh  ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  ttoo  eexxeerrcciissee  tthheeii rr  rriigghhtt  ttoo  ff rreeee  cchhooiiccee  ooff   
eemmppllooyymmeenntt;;  aanndd  

((bb))  ttoo  ttaakkee  aaccccoouunntt  ooff   tthheeii rr  nneeeeddss  iinn  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddii ttiioonnss  ooff   eemmppllooyymmeenntt  aanndd  iinn  ssoocciiaall   sseeccuurrii ttyy..  
  

AArrttiiccllee  55  

  AAll ll   mmeeaassuurreess  ccoommppaattiibbllee  wwii tthh  nnaattiioonnaall   ccoonnddii ttiioonnss  aanndd  ppoossssiibbii ll ii ttiieess  sshhaall ll   ffuurrtthheerr  bbee  ttaakkeenn  ——  

((aa))  ttoo  ttaakkee  aaccccoouunntt  ooff   tthhee  nneeeeddss  ooff   wwoorrkkeerrss  wwii tthh  ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  iinn  ccoommmmuunnii ttyy  ppllaannnniinngg;;  aanndd  
((bb))  ttoo  ddeevveelloopp  oorr  pprroommoottee  ccoommmmuunnii ttyy  sseerrvviicceess,,  ppuubbll iicc  oorr  pprriivvaattee,,  ssuucchh  aass  cchhii lldd--ccaarree  aanndd  ffaammii llyy  

sseerrvviicceess  aanndd  ffaaccii ll ii ttiieess..  
  

AArrttiiccllee  66  

  TThhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorrii ttiieess  aanndd  bbooddiieess  iinn  eeaacchh  ccoouunnttrryy  sshhaall ll   ttaakkee  aapppprroopprriiaattee  mmeeaassuurreess  ttoo  pprroommoottee  
iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  eedduuccaattiioonn  wwhhiicchh  eennggeennddeerr  bbrrooaaddeerr  ppuubbll iicc  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff   tthhee  pprriinncciippllee  ooff   eeqquuaall ii ttyy  
ooff   ooppppoorrttuunnii ttyy  aanndd  ttrreeaattmmeenntt  ffoorr  mmeenn  aanndd  wwoommeenn  wwoorrkkeerrss  aanndd  ooff   tthhee  pprroobblleemmss  ooff   wwoorrkkeerrss  wwii tthh  ffaammii llyy  
rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess,,  aass  wweell ll   aass  aa  ccll iimmaattee  ooff   ooppiinniioonn  ccoonndduucciivvee  ttoo  oovveerrccoommiinngg  tthheessee  pprroobblleemmss..  
  

AArrttiiccllee  77  

  AAll ll   mmeeaassuurreess  ccoommppaattiibbllee  wwii tthh  nnaattiioonnaall   ccoonnddii ttiioonnss  aanndd  ppoossssiibbii ll ii ttiieess,,  iinncclluuddiinngg  mmeeaassuurreess  iinn  tthhee  ff iieelldd  ooff   
vvooccaattiioonnaall   gguuiiddaannccee  aanndd  ttrraaiinniinngg,,  sshhaall ll   bbee  ttaakkeenn  ttoo  eennaabbllee  wwoorrkkeerrss  wwii tthh  ffaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  ttoo  
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bbeeccoommee  aanndd  rreemmaaiinn  iinntteeggrraatteedd  iinn  tthhee  llaabboouurr  ffoorrccee,,  aass  wweell ll   aass  ttoo  rree--eenntteerr  tthhee  llaabboouurr  ffoorrccee  aaff tteerr  aann  
aabbsseennccee  dduuee  ttoo  tthhoossee  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess..  
  

AArrttiiccllee  88  

  FFaammii llyy  rreessppoonnssiibbii ll ii ttiieess  sshhaall ll   nnoott,,  aass  ssuucchh,,  ccoonnssttii ttuuttee  aa  vvaall iidd  rreeaassoonn  ffoorr  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff   eemmppllooyymmeenntt..  
  

AArrttiiccllee  99  

  TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  mmaayy  bbee  aappppll iieedd  bbyy  llaawwss  oorr  rreegguullaattiioonnss,,  ccooll lleeccttiivvee  aaggrreeeemmeennttss,,  
wwoorrkkss  rruulleess,,  aarrbbii ttrraattiioonn  aawwaarrddss,,  ccoouurrtt  ddeecciissiioonnss  oorr  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff   tthheessee  mmeetthhooddss,,  oorr  iinn  aannyy  ootthheerr  
mmaannnneerr  ccoonnssiisstteenntt  wwii tthh  nnaattiioonnaall   pprraaccttiiccee  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  aapppprroopprriiaattee,,  aaccccoouunntt  bbeeiinngg  ttaakkeenn  ooff   nnaattiioonnaall   
ccoonnddii ttiioonnss..  
  

AArrttiiccllee  1100  

  11..    TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  mmaayy  bbee  aappppll iieedd  bbyy  ssttaaggeess  ii ff   nneecceessssaarryy,,  aaccccoouunntt  bbeeiinngg  ttaakkeenn  ooff   
nnaattiioonnaall   ccoonnddii ttiioonnss::  PPrroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  mmeeaassuurreess  ooff   iimmpplleemmeennttaattiioonn  aass  aarree  ttaakkeenn  sshhaall ll   aappppllyy  iinn  aannyy  
ccaassee  ttoo  aall ll   tthhee  wwoorrkkeerrss  ccoovveerreedd  bbyy  AArrttiiccllee  11,,  ppaarraaggrraapphh  11..  
  22..    EEaacchh  MMeemmbbeerr  wwhhiicchh  rraattii ff iieess  tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn  sshhaall ll   iinnddiiccaattee  iinn  tthhee  ff ii rrsstt  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  aappppll iiccaattiioonn  ooff   
tthhee  CCoonnvveennttiioonn  ssuubbmmii tttteedd  uunnddeerr  aarrttiiccllee  2222  ooff   tthhee  CCoonnssttii ttuuttiioonn  ooff   tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall   LLaabboouurr  
OOrrggaanniissaattiioonn  iinn  wwhhaatt  rreessppeecctt,,  ii ff   aannyy,,  ii tt  iinntteennddss  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff   tthhee  ffaaccuull ttyy  ggiivveenn  bbyy  ppaarraaggrraapphh  11  ooff   tthhiiss  
AArrttiiccllee,,  aanndd  sshhaall ll   ssttaattee  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  rreeppoorrttss  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  eeff ffeecctt  hhaass  bbeeeenn  ggiivveenn  oorr  iiss  pprrooppoosseedd  
ttoo  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  CCoonnvveennttiioonn  iinn  tthhaatt  rreessppeecctt..  
  

AArrttiiccllee  1111  

  EEmmppllooyyeerrss''  aanndd  wwoorrkkeerrss''  oorrggaanniissaattiioonnss  sshhaall ll   hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  ppaarrttiicciippaattee,,  iinn  aa  mmaannnneerr  aapppprroopprriiaattee  ttoo  
nnaattiioonnaall   ccoonnddii ttiioonnss  aanndd  pprraaccttiiccee,,  iinn  ddeevviissiinngg  aanndd  aappppllyyiinngg  mmeeaassuurreess  ddeessiiggnneedd  ttoo  ggiivvee  eeff ffeecctt  ttoo  tthhee  
pprroovviissiioonnss  ooff   tthhiiss  CCoonnvveennttiioonn..  
  
  
((FFiinnaall   PPrroovviissiioonnss))  
  



  

  


