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Công rr&c sô 111 
Phân bi�t dôi xÙ' (Vi�c làm và Nghê nghi�p), 1958 

Công uérc vd Phân biçt â<5i xu: 
trong Viçc làm và Nghd nghiçp 

Loi noi dâu 

Hôi nghi Toàn thê cùa Tô chue Lao dông Quôc tê, 

DmJc Hôi dông Quàn tri cùa Vàn phong Lao dông Quôc 
tê triêu t�p t<;li Geneva ngày 04 thang 6 nàm 1958, trong ky hop 
thu bôn muai hai, và 

Sau khi da quyêt dinh châp thu�n môt sô dê nghi vê phân 
biêt dôi xü trong viêc làm và nghê nghiêp là nôi dung thu tu 
trong chuang trinh nghi sv cùa ky hop, và 

Sau khi da quyêt dinh ràng nhfrng dê nghi d6 sè mang 
hinh thuc môt Công u6'c quôc tê, và 

Xét ràng Tuyên ngôn Philadelphia khâng dinh tât cà moi 
nguèri sinh ra, không phân biêt chùng tôc, tin nguông hay gi6'i 
tinh, dêu c6 quyên muu câu dèri sông v�t chât dây dù và sv phat 
triên tinh thân trong diêu kiên t\,f do và nhân phâm, ôn dinh 
kinh tê và CO' hôi binh dâng, và 

Xét ràng phân biêt dôi xü là môt si)' vi ph<;im cac quyên 
duQ'c ghi trong Tuyên ngôn Quôc tê vê Nhân quyên, 

thông qua ngày 25 thang 6 nàm 1958, Công u6'c du6'i dây 
goi là Công u6'c vê Phân biêt Dôi xü (trong Viêc làm và Nghê 
nghiêp), nàml958: 

Clll - Discrimination (Employment and Occupation) 
Convention, 1958 

Convention concerning Discrimination 
in Respect of Employment and Occupation 

Preamble 

The General Conference of the International Labour 
Organisation, 

Having been convened at Geneva by the Governing 
Body of the International Labour Office, and having met in its 
Forty-second Session on 4 June 1958, and 

Having decided upon the adoption of certain 
proposais with regard to discrimination in the field of 
employment and occupation, which is the fourth item on the 
agenda of the session, and 

Having determined that these proposais shall take the 
form of an international Convention, and 

Considering that the Declaration of Philadelphia affirms 
that ail human beings, irrespective of race, creed or sex, have 
the right to pursue both their material well-being and their 
spiritual development in conditions of freedom and dignity, of 
economic security and equal opportunity, and 

Considering further that discrimination constitutes a 
violation of rights enunciated by the Universal Declaration of 
Human Rights, 

adopts this twenty-fifth day of June of the year one 
thousand nine hundred and fifty-eight the following 
Convention, which may be cied asthe Discrimination 
(Employment and Occupation) Convention, 1958: 
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