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Công rr6'c sô 182 
Nhfrng Hinh thfrc Lao d<}ng Trë em Tôi t� nhât, 1999 

Công uac vt Nghiêm cdm và Hành â9ng Khdn cdp X6a b6 
cdc Hinh thu:c Lao â9ng Trè em T6i tf nhdt 

Loi noi dâu 

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

Uuqc Hôi ctông Quàn tri cùa Van phong Lao dông Quôc 
tê triêu tâp tç1i Geneva ngày O 1 thang 6 nam 1999 trong ky hop 
lân thu tam muai bày, 

Xem xét nhu câu thông qua nhfrng van kiên moi ctê câm 
và loç1i b6 nhfrng hinh thuc lao dçmg tré em tôi tê nhât là uu tiên 
chinh trong hành dông quôc gia và quôc tê, bao gôm cà hqp tac 
và hô trQ' quôc tê dê bô sung cho Công u6c và Khuyên nghi vê 
Tuôi Tôi thiêu duqc di Làm viêc, nam 1973, hiên vân là van 
kiên ca ban vê lao dông tré em, và 

Thây ràng viêc loç1i b6 cô hiêu qua nhfrng hinh thuc lao 
dông tré em tôi tê nhât doi h6i phài hành dông tue thài và toàn 
diên cô xem xét ctên tâm quan trong cùa giao dl)c ca ban miên 
phi và S\f cân thiêt ctua nhùng tré em cô liên quan ra kh6i tât cà 
nhfrng công viêc nhu vây và giup cac em phl)c hôi và hoà nhâp 
xà hôi trong khi ctap ung nhfrng nhu câu cùa gia dinh cac em, 
và 

Nhâc lç1i Nghi quyêt vê loç1i b6 lao dông tré em duqc Hôi 
nghi Lao dông Quôc tê thông qua 6 ky hop lân thu 83 nam 
1996, và 

C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 

Convention concerning the Prohibition and Jmmediate Action 
for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour 

Preamble 

The General Conference of the International Labour 
Organization, 

Having been convened at Geneva by the Governing Body 
of the International Labour Office, and having met in its 87th 
Session on 1 June 1999, and 

Considering the need to adopt new instruments for 
the prohibition and elimination of the worst forms of child 
labour, as the main priority for national and international action, 
including international cooperation and assistance, to 
complement the Convention and the Recommendation 
conceming Minimum Age for Admission to Employment, 
1973, which remain fondamental instruments on child labour, 
and 

Considering that the effective elimination of the 
worst forms of child labour requires immediate and 
comprehensive action, taking into account the 
importance of free basic education and the need to 
remove the children concemed from ail such work and to 
provide for their rehabilitation and social integration while 
addressing the needs of their families, and 

Recalling the resolution conceming the elimination of 
child labour adopted by the International Labour Conference 
at its 83rd Session in 1996, and 
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