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iii) antalet anställda personer fördelade å män, kvinnor, minderåriga
och barn;
d) statistiska uppgifter över inspektionsbesök, avseende;
i) antalet besökta arbetsställen;
ii) antalet besök med fördelning å dag och natt;
iii) antalet personer anställda vid besökta arbetsställen;
iv) antalet arbetsställen, som besökts mer än en gång under året;
e) statistiska uppgifter angående förseelser och påföljder, avseende:
i) antalet förseelser, som rapporterats till vederbörande myndigheter;
ii) fördelningen av sådana förseelser med hänsyn till de författnings
bestämmelser, till vilka de äro att hänföra;
iii) antalet påföljder;
iv) arten av de straff, som av vederbörande myndighet utdömts i de
olika fallen (böter, fängelse, etc);
f) statistiska uppgifter över olycksfall i arbete, avseende antalet anmäl
da olycksfall och fördelningen av desamma med hänsyn till
i) verksamhetsgren och yrke;
ii) orsak;
iii) följder (dödlig eller icke dödlig utgång);
g) statistiska uppgifter över yrkessjukdomar, avseende:
i) antalet anmälda fall av yrkessjukdom;
ii) fördelningen med hänsyn till verksamhetsgren och yrke;
iii) fördelningen med hänsyn till orsak eller beskaffenhet, såsom sjuk
domens natur och det giftämne eller den hälsovådliga arbetspro
cess, som föranlett sjukdomen.

Bilaga C.

Rekommendation (nr 82) angående arbetsinspektion vid gruv- och
transportföretag.
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats
till Geneve och där samlats den 19 juni 1947 till sitt trettionde samman
träde
och beslutat antaga vissa förslag angående organisationen av arbetsmspektion vid gruv- och transportföretag, vilken fråga utgör den fjärde
punkten på sammanträdets dagordning,
samt beslutat, att vissa av dessa förslag skola taga form av en re
kommendation avsedd att komplettera rekommendationen angående ar
betsinspektion 1923 och konventionen angående arbetsinspektion 1947,
antager denna den elfte dagen i juli månad år nittonhundrafyrtiosju följan
de rekommendation, vilken skall benämnas »rekommendationen angående
arbetsinspektion (gruvdrift och transport), 1947» [Labour Inspection (Mi
ning and Transport) Recommendation, 1947],
Med hänsyn till att konventionen angående arbetsinspektion 1947 lämnar
anvisningar för organisationen av arbetsinspektion och medgiver undanta
gande, genom nationell lagstiftning, av gruv- och transportföretag från tilllämpningen av nämnda konvention, och
med hänsyn till att det icke förty är av vikt att lämpliga föreskrifter med
avseende på gruv- och transportföretag utfärdas för att uppnå nöjaktig
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tillämpning av gällande bestämmelser, som hänföra sig till arbetsförhållan
den och skydd för arbetare, sysselsatta med arbete vid sådana företag,
förordar konferensen, att varje medlem, så snart förhållandena i varje
enskilt land det medgiva, tillämpar följande bestämmelser samt till Interna
tionella arbetsbyrån i enlighet med vad styrelsen därom må komma att
föreskriva insänder redogörelser angående de åtgärder, som vidtagits för att
genomföra desamma.
Varje medlem av Internationella arbetsorganisationen bör tillse, att före
tag, vilka vederbörande myndighet finner vara att hänföra till gruv- eller
transportföretag, bliva föremål för övervakning av lämpliga arbetsinspektionsorgan i syfte att trygga efterlevnaden av gällande författningsföreskrifter angående arbetsförhållanden och skydd för arbetare i deras arbete.

Bilaga D.

Konvention (nr 82) angående socialpolitik inom områden belägna
utanför moderlandet.
Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens,
vilken av styrelsen för Internationella arbetsbyrån sammankallats till Ge
neve och där samlats den 19 juni 1947 till sitt trettionde sammanträde
och beslutat antaga vissa förslag angående socialpolitik inom områden be
lägna utanför moderlandet, vilken fråga inbegripes under den tredje punkten
på sammanträdets dagordning,
samt beslutat, att dessa förslag skola taga form av en internationell kon
vention,
antager denna den elfte dagen i juli månad år nittonhundrafyrtiosju följande kon
vention, vilken skall benämnas »konventionen angående socialpolitik (utanför mo
derlandet belägna områden), 1947» [Social Policy (Non-Metropolitan ferritories)
Convention, 1947].
Del I. Av konventionen härflytande förpliktelser.
Artikel 1.
1. Varje medlem av Internationella arbetsorganisationen, som ratificerar denna
konvention, förbinder sig att tillämpa i konventionen angivna politik och åtgärder
på de områden belägna utanför moderlandet, beträffande vilka medlemmen bär
eller ikläder sig ansvar, däri inbegripet förvaltarskapsområde, vars förvaltning
medlemmen omhänderhar, med undantag för de i momenten 2 och 3 av denna
artikel berörda områdena, under förutsättning dock av samtycke av vederbörande
områdes regering i frågor, som ligga inom områdets självbestämningsrätt.
2. Då det ämne, som behandlas i denna konvention, helt eller i huvudsak faller
inom kompetensen för ett utanför moderlandet beläget områdes egna myndig
heter, kan den medlem som är ansvarig för ifrågavarande områdes internatio
nella förbindelser, i samförstånd med områdets regering till Internationella arbetsbyråns generaldirektör insända förklaring, i vilken de i denna konvention in
tagna förpliktelserna godtagas på ifrågavarande områdes vägnar.
3. Förklaring, innebärande att de i denna konvention intagna förpliktelserna
godtagas, må tillställas Internationella arbetsbyråns generaldirektör

