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sekreterare därom notificera alla medlemmarna av · �rnationella arbetsorgaIUB&tionen.. Han skall likaledes notificera dem inregistr rmgen av ratifikationer, som
senare delgivits honom av andra medlemmar av or anisationen.
Under
medlem, som
3, 4, 5 och 6
att göra dem

§ 10.
förbehåll med hänsyn till bestä
elserna. i § 8 förbinder sig varje
ratificerar denna. konvention, att tillämpa bestämmelserna i §§ 1, 2,
senast den 1 januari 1924 sam att vidtaga erforderliga åtgärder for
effektiva.

§
Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar den.na
konvention, förbinder sig att, i enlig t med bestämmelserna i § 421 av fördraget
i Versailles och motsvarande para a.fer av de övriga fredsfördragen, tillämpa
denna konvention på sina kolonier, esittningar och protektorat.
§ 12.
Varje medlem, som rati erat denna konvention, ka.n, sedan tio år :förflutit
från den tidpnnkt, då konven onen först trädde i kraft, uppsäga. densamma genom
skrivelse, som delgives natio ernas förbunds generalsekreterare för inregistrering.
Uppsägningen träder icke
kraft förrän ett å.r, efter det den inregistre1-ats hoe
seliretaria tet.
§ 13.
Internationella betsbyråns styrelse åligger att minst en gäng vart tionde
år förelägga genera nferensen en redogörelse för denna konventions tillämpning
och taga i övervä nde, huruvida det finnes anledning att .J?å konferensens dag
ordning upptaga. fr ga.n om konventionens revision eller modifierande.
§ 14.

De frans e. och engelske. texterna till denna konvention skola båda äga vitsord.

XV.
Förslag till konvention angående obligatorisk läkarundersökning av barn och unga personer,
som användas till arbete ombord å fartyg.

Generalkonferensen e.v nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,
vilken av styrelsen för internationella. arbetsbyrån sammankallats
till Geneve och där samlats den 25 oktober 1921 till sitt tredje sammanträde
samt beslutit antaga vissa förslag angående obligato1·isk läkarbesikt
ning av barn och unga personer, använda till arbete ombord ä fartyg,
vilken fråga innefattas _i åttonde punkten på dagordningen för sammanträdet,
ävensom beslutit, att dessa. försfä.g skola ta.ga,._form av ett förslag
till internationell konvention,
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antager_ efterföUande förslag till konvention att ratificeras e.v internationella
�bet!'lo�ganisa.tionens medlemmar jämlikt bes1;ämmelserna i del XIII av fördraget
1 Versailles och motsvarande delar av de övriga fredsfördragen.
§ 1.

Med �fartyg> skall vid tillämpningen av denna konvention förstås varje i
allmän eller enskild ägo varande båt, fartyg eller skepp, av vad slag som helst,
vilket nyttjas i sjöfart till havs, krigsfartyg likväl undantagna.
§ 2.
Till arbete å andra fartyg än sådana, varå endast sysselsättas medlemmar
av samma familj, må barn eller unga personer under aderton år användn.s allenast
efte-r företeende av läkarintyg, som utvisar lämplighet för dylikt arbete. Sådant
intyg skall vara utfärdat av en av vederbörande myndighet godkänd läkare.
§ 3.
Fortsatt användande till sjöss o.v sådana barn och unga. personer medgives
endast under förutsättning av förny-a.d läkarbesiktning, verkställd inom en tid
rymd av högst ett år, samt företeende efter varje läkarbesiktning av läkarintyg
om lämplighet för arbetet. Utlöper tiden för läkarintygs giltighet under loppet
av en resa, skall likväl dess giltighet fortfara till resans slut.

§ 4.
I nödfall äger vederbörande myndighet medgiva yngling under aderton år
att embarkera, oaktat han icke undergått undersökning, som föreskrives i §§ 2
och 3, detta dock allenast under villkor att dylik undersökning verkställes i den
första. hamn, fartyget därefter angör.
§

5.

De officiella. ratifikationerna a-v denna konvention skola, i enlighet med
bestämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar av de
övriga fredsfördragen, delgivas nationernas förbunds generalsekreterare och av
honom inregistreras.
§ 6.

Denna konvention träder i kraft, så snart ratifikationerna för två. medlemmar
av internationella arbetsorganisationen inregistrerats av generalsekreteraren.
Den är bindande allenast för de medlemmar, vilkas ratifikationer inregi
strerats hos sekretariatet.
Därefter träder denna konv,.mtion i kraft för varje medlem den dag, då
dess ratifikation inregistrerats hos sekretariatet.
§ 7.

Så snart ratifikationerna för två medlemmar av internationella arbetsorga
nisationen inregistrerats hoa sekretariatet, skall nationernas förbunds general
sekreterare därom notificera alla medlemmarna. av internationella arbetsorganisa
tionen. Han skall likaledes notificera dem inregistreringen av ratifikationer, som
senare delgivits honom av andra medlemmar av organisationen.
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§ 8.
Under förbehåll .med hänsyn till bestä mmelserna i § 6 förbinder sig varje
medlem, som ratificerar denna konvention, att tillämpa. beatämmelserna. i §§ 1, 2,
3 och 4 senast den 1 januari 1924 samt att vi dtaga erforderliga åtgärder för att
göra dem effektiva.
§ 9.
Varje medlem av internationella arbetsorganisationen, som ratificerar denna
konvention, förbinder sig att, i enlighet med bestämmelserna. i § 421 av fördraget
i Versailles och motsvarande paragrafer av de övriga fredsfördragen, tillämpa.
denna konvention på sina kolonier, besittningar och protektorat.
§ 10.
Varje medlem, som ratificerat denna konvention, kan, sedan 10 år förflutit
från den tidpnnkt, då konventionen först trädde i kraft, uppsäga densamma. genom
skrivelse, som delgives nationernas fdrbn.nds generalsekreterare för inregistrering.
Uppeägningen träder icke i kraft föträn ett år, efter det den inregistrerats hos
sekretariatet.
§ 11.

Internationelle. arbetsbyråns styrelse åligger att minst en a-äng -vart tionde
är förelägga generalkonferensen en redogörelse för denna konventions tillämpning
och _taga i övervägande, huruvida �et. finnes _a�ledning att p� konferensens dag
ordnmg upptaga. frågan om konventionens rev1s1on eller modifierande.
§ 12.
De franska och engelska texterna. till denna konvention skola både. äga vitsord.
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