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Bil. A.

Svenska översättningar av de rekommendationer, som antagits av 
internationella arbetslönferensen åren 1922 och 1923.

1.

Rekommendation angående avgivande till internationella arbetsbyrån av 
statistiska och andra upplysningar rörande ut- och invandring 

samt reparering och genomfärd av utvandrare.
Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga

nisation,
vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats 

till Geneve och där samlats den 18 oktober 1922 till sitt fjärde sam
manträde

samt beslutit antaga vissa förslag angående avgivande till inter
nationella arbetsbyrån av statistiska och andra upplysningar rörande 
ut- och invandring samt repatriering och genomfärd av utvandrare, 
vilken fråga är upptagen såsom den andra punkten på dagordningen 
för sammanträdet,

ävensom beslutit, att dessa förslag skola taga form av eu rekom
mendation,

antager denna andra dag av november år ettusenniohundratjugotvå_ efter
följande rekommendation att underställas internationella arbetsorganisatio
nens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn till dess 
förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt be
stämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar av 
de övriga fredsfördragen.

1.
Generalkonferensen hemställer, att varje medlem av internationella arbets

organisationen måtte meddela internationella arbetsbyrån alla tillgängliga 
uppgifter rörande ut- och invandring, repatriering samt genomfärd av ut
vandrare på ut- eller hemresa, ävensom rörande vidtagna eller planerade 
åtgärder i samband med dessa frågor.

Dessa uppgifter böra såvitt möjligt meddelas för varje kvartal och senast 
tre månader efter utgången av den tidrymd, som de avse.

2.

Generalkonferensen hemställer, att varje medlem av internationella arbets
organisationen måtte bemöda sig att inom sex månader efter utgången av 
varje år, i den mån uppgifter äro tillgängliga, meddela internationella arbete- 
byrån hela antalet in- och utvandrare under året, med särskiljande av in- 
och utlänningar, samt med angivande i fråga om egna medborgare och så vitt 
möjligt även för utlänningar av:

1. Kön.
2. Ålder.
3. Yrke.

4. Nationalitet.
5. Land för senaste hemvist.
6. Land för tillämnad hemvist.
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3.
Generalkonferensen hemställer, att varje medlem av internationella arbets

organisationen måtte såvitt möjligt träffa överenskommelse med andra med
lemmar om:

a) antagande av eu identisk definition å begreppet »emigrant»;
b) fastställande av uppgifter, som böra likformigt förekomma å de iden

titetshandlingar, som utfärdas för ut- och invandrare av vederbörande myn
digheter i de fördragsslutande staterna;

c) användande av en gemensam metod för insamling av statistiska upp
gifter rörande ut- och invandring.
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II.
Rekommendation angående de allmänna grunddragen för anordnandet 

av inspektionssystem till tryggande av arbetarskydds- 
lagstiftningens tillämpning.

Generalkonferensen av nationernas förbunds internationella arbetsorga
nisation,

vilken av styrelsen för internationella arbetsbyrån sammankallats 
till Geneve och där samlats den 22 oktober 1923 till sitt femte sam
manträde

samt beslutit antaga vissa förslag angående fastställandet av all
männa grunddrag för yrkesinspektionen, vilken fråga är uppförd på 
dagordningen för sammanträdet,

ävensom beslutit att dessa förslag skola taga form av en rekommen
dation,

antager denna tjugonionde dag av oktober år ettusenniohundratjugotre efter
följande rekommendation att underställas internationella arbetsorganisatio
nens medlemmar för att av dem tagas i övervägande med hänsyn till dess 
förverkligande genom nationell lagstiftning eller på annat sätt jämlikt be
stämmelserna i del XIII av fördraget i Versailles och motsvarande delar av 
de övriga fredsfördragen.

I betraktande att Versaillesfördraget och de övriga fredstraktaterna bland 
metoder och principer av särskild och trängande vikt för arbetarnas fysiska, 
moraliska och intellektuella välfärd ha framhållit nödvändigheten av, att 
varje stat upprättar ett system av inspektionstjänst, vari kvinnor taga del, 
för att säkerställa tillämpningen av lagar och förordningar rörande arbetarnas 
skyddande;

i betraktande att de resolutioner, som antogos av internationella arbets- 
konferensen å dess första sammanträde beträffande vissa länder, som befinna 
sig under särskilda förhållanden, för dessa länder medföra nödvändigheten 
att, därest de icke redan äga sådant, upprätta ett inspektionssystem;

i betraktande att nödvändigheten att upprätta ett inspektionssystem blir 
särskilt trängande vid den tidpunkt, då de vid föregående konferenssamman
träden antagna konventioner ratificeras av organisationens medlemmar och 
bringas till verkställighet;

i betraktande att, ehuru upprättandet av ett inspektionssystem obestrid- 
ligen är att förorda såsom ett av de mest verksamma medlen till tryggande 
av genomförandet av konventionerna och andra åtaganden beträffande arbets
förhållandenas reglering, det tillkommer varje medlem av organisationen —


