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Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande 
av konvention nr 163 om sjömäns välfärd till sjöss och i 
hamn, som godkänts vid den Internationella arbetskonferen
sen. 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition ingår ett förslag till 
godkännande av konvention nr 163, som In
ternationella arbetsorganisationen (ILO) antog 
vid sin allmänna konferens, Internationella 
arbetskonferensen år 1987. 

Konvention nr 163 gäller sjömäns välfärd till 
sjöss och i hamn. De stater som antagit 
konventionen åtar sig att säkerställa att anord
ningar och åtgärder i anslutning til välfärd, 
kultur, rekreation och information tillhanda
hålls i lämpliga hamnar och ombord på fartyg 

för alla sjömän. Internationella arbetsorganisa
tionen har redan år 1936 godkänt en rekom
mendation om främjande av sjömännens väl
färd i ham.narna och år 1970 en rekommenda
tion om sjömännens välfärd till sjöss och i 
hamn. Konvention nr 163 är den första bind
ande handlingen om saken. 

Den finländska lagstiftningen motsvarar 
konventionens föreskrifter. Sålunda föreligger 
inga lagstiftningshinder för ett godkännande av 
konventionen. 

ALLMÄN MOTIVERING 

l. Ärendets beredning 

Konvention (nr 163) om sjömäns välfärd till 
sjöss och i hamn godkändes vid den 74 
arbetskonferensen i oktober 1987 med 214 
röster för, medan tre lade ned sina röster. 
Ingen röstade emot. 

I enlighet med artikel 19 i ILO:s grundstadga 
förde regeringen konventionen till Riksdagen 
för behandling år 1989 (RP 28/1989 rd.). 
Regeringen framförde redan då till Riksdagen 
att denna skulle godkänna konvention nr 163. 
Riksdagen hann emellertid inte under den 
senaste valperioden slutbehandla regeringens 
proposition gällande detta ärende. 

Vid utarbetandet av propositionen 28/1989 
rd. begärdes utlåtanden om saken från social
och hälsovårdsministeriet, arbetarskyddsstyrel
sen, Åbo regioninstitut för arbetshygien, Fin
lands Rederiförening, Ålands Redarförening, 
Finlands Sjömans-Union, Finlands Skeppsbe
fälsförbund, Finlands Maskinbefälsförbund, 

311409N 

sjömansservicebyrån och delegationens för sjö
mansärenden !LO-sektion. 

Remissinstanserna ansåg då att inga hinder 
föreligger för ett godkännande av konvention
en. Därefter har det inte skett några ändringar 
i vår lagstiftning vilka skulle ha påverkat 
godkännandet av konventionen. !LO-delegatio
nen har förordat ett godkännande av konven
tionen. 

2. Nuläget och konventionens 
betydelse 

Konvention (nr 163) om sjömäns välfärd till 
sjöss och i hamn godkändes vid den 74 
arbetskonferensen i oktober 1987. Den trädde 
internationellt i kraft 3.10.1990. Före 1.1.1991 
har sex stater antagit konventionen: Sverige, 
Spanien, Schweiz, Ungern, Tjeckoslovakien 
och Mexico. 

ILO har år 1936 godkänt rekommendation 
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nr 48 om främjande av sjömännens välfärd i 
hamnarna och år 1970 rekommendation nr 138 
om sjömäns välfärd till sjöss och i hamnarna. I 
Finland har år 1972 givits en lag (452/72) och 
en förordning (846/72) om service- och studie
verksamhet för sjömän, varmed avsikten har 
varit att i samma anda som ILO:s rekommen
dation från år 1970 främja sjömansserviceverk
samheten. Verksamhetens innehåll definieras 
inte i författningarna med undantag av de 
allmänna uppgiftsbeskrivningarna i l §, utan 
det huvudsakliga innehållet utgörs av regle
ringen av sjömansservicebyråns organisation 
och finansiering. 

Sjömansservicebyrån har till uppgift att ver
ka som samarbetsorgan vid organiseringen av 
den lagstadgade och den frivilliga sjömansser
viceverksamheten, stöda sjömännens vuxenut
bildning och fria aktiviteter samt erbjuda dem 
studie-, informations- och fritidsservice. 

Sjömansservicebyråns verksamhet leds av re
presentantskapet och styrelsen och den överva
kas av arbetsministeriet. För den praktiska 

verksamheten och ekonomin svarar styrelsen, 
där arbetsministeriet, sjöfartsbranschens ar
betsmarknadsorganisationer och Sjömansmis
sionssällskapet är representerade. 

I finansieringen av organisationen deltar 
sjömännen, rederierna och staten. Dessutom 
fås medel till verksamheten av lästavgifterna, 
som till största delen betalas av utländska 
fartyg som besöker finska hamnar. 

Den aktuella konventionen är så till vida 
betydelsefull, att det är den första konvention 
om saken som medlemsstaterna vid ratificer
ingen åtar sig att iaktta. De tidigare hand
lingarna har varit rekommendationer utan bin
dande verkan. För Finlands del medför kon
ventionen egentligen ingenting nytt. 

I samband med antagandet av konventionen 
godkändes även en rekommendation (nr 173) 
gällande sjömäns välfärd, som omfattar även 
sådana saker som egentligen inte hör till 
sjömansserviceverksamheten men som i övrigt 
ansluter sig till främjandet av sjömännens 
välfärd. 

DETALJMOTIVERING 

l. Konventionens innehåll 

Målet med konventionen är att det såväl i 
hamn som ombord på fartyg skall tillhanda
hållas anordningar och åtgärder i anslutning 
till välfärd, kultur, rekreation och information 
för sjömännen (artiklarna l och 2). Konven
tionen förutsätter i synnerhet att denna sjö
mansservice tillhandahålls i hamnar för alla 
sjömän, oberoende av nationalitet, ras, hud
färg, kön, religion, politisk uppfattning eller 
social bakgrund och oberoende av i vilken stat 
det fartyg de är anställda på är registrerat 
(artikel 3). 

Medlemsstaterna skall säkerställa att nöd
vändiga åtgärder vidtas för att finansiera sjö
mansserviceverksamheten (artikel 2). Dessutom 
skall staterna fastställa i vilka hamnar verk
samheten ordnas (artikel 4). 

Konventionen förutsätter att sjömansservice
verksamheten skall ses över i och med den 
tekniska, operativa och övriga utvecklingen 

inom sjöfartsnäringen (artikel 5). Medlemmar
na åtar sig också att samarbeta med varandra 
i avsikt att säkerställa tillämpningen av kon
ventionen (artikel 6). 

2. Konventionens förhållande till 
finsk lagstiftning och nationell 
praxis 

Enligt lagen gällande service- och studieverk
samhet för sjömän syftar service- och studie
verksamheten för sjömän till att främja sjö
männens studier, ungdoms- och vuxenutbild
ning samt idrotts-, rekreations- och fritidsverk
samhet ävensom kommuniceringstjänst Sålun
da täcker lagen samma verksamheter som 
konventionen, dvs. anordningar och åtgärder i 
anslutning till välfärd, kultur, rekreation och 
information. 

I 3 § i lagen definieras de finska fartyg där de 
som tjänstgör ombord är skyldiga att erlägga 
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en serviceavgift till sjömansservicebyrån. Dessa 
fartyg är handelsfartyg i utrikestrafik, rädd
ningsfartyg som i förvärvssyfte anv.~nds till 
havs, fiskefartyg verksamma utanför Ostersjön 
och isbrytarfartyg av annat slag än hamnisbry
tare. 

Enligt lagens 4 §kan på basis av separatavtal 
som ingåtts mellan en skeppsredare och sjö
mansservicebyrån sjömansservicesystemet om
fatta även sjömän som tjänstgör på ett fartyg, 
som ägs av den finska skeppsredarens utländs
ka dotterbolag, eller på ett utländskt fartyg, 
som har hyrts av den finska skeppsredaren, 
ifall också finska sjömän tjänstgör på fartyget. 
Trots att det inte i lagtexten finns något särskilt 
omnämnande om det, är praxis i Finland den 
att alla som arbetar ombord på utländska 
fartyg har rätt att utnyttja sjömansservicen i 
finska hamnar, trots att de inte erlägger servi
ceavgift. Sålunda uppstår i praktiken ingen 
konflikt med artikel 3 i konventionen, där det 
förutsätts att servicen i hamnarna beviljas alla. 

Finansieringen av sjömansserviceverksamhe
ten är ordnad så att arbetsgivaren U'<' !unen till 
de sjömän som omfattas av lagen innhåller en 
serviceavgift som utgör en tusendedel av den 
inkomst personen erhåller på fartyget. Redaren 
är skyldig att erlägga samma belopp i servi
ceavgift och staten erlägger ett lika stort belopp 
som arbetstagarna och redarna tillsammans. 

Enligt lagen om lästavgift (189/36, ändrad 
genom lagarna 618/76, 1151/87 och 1140/90) är 
både finska fartyg, som används till handels
sjöfart i utlandstrafik, och utländska fartyg, 
varmed handelssjöfart idkas på Finland, skyl
diga att i lästavgift erlägga 60 penni per 
kalenderår för varje nettoregisterton av farty
gets dräktighet. De insamlade medlen används 
främst till finansieringen av välfårdsverksamhet 
för i yrket verksamma sjömän. Sjöfartsstyrelsen 
fördelar medlen. 

A v inkomsterna av lästavgifterna beviljades 
år 1990 l 490 496 mk i bidrag till sjömansser
viceverksamheten. Dessutom stöder bl.a. vissa 
hamnstäder sjömansserviceverksamheten frivil
ligt. Finland fullgör således redan förpliktelsen 
i punkt 2 i artikel 2. 

I artikel 2 i konventionen förutsätts att 
adekvat sjömansservice tillhandahålls såväl i 
hamn som ombord på fartyg. Trots att det i 

lagen och förordningen om service- och studie
verksamhet för sjömän inte sägs var verksam
heten utövas, utsträcker sig verksamheten i 
själva verket och på grundval av förteckningen 
över sjömansservicebyråns uppgifter i förord
ningens l § även till fartygen. 

Punkt 2 i artikel 3 i konventionen förutsätter 
att en medlem skall fastställa i vilka hamnar 
servicen ordnas. I de finska författningarna är 
inte bestämt i vilka hamnar verksamheten 
ordnas. Enligt förordningen är det sjömansser
vicebyråns styrelse som skall fatta beslut om 
detta. För närvarande finns det byråer i fyra 
hamnstäder samt dessutom en kontaktperson i 
en hamn i Finland och en ombudsman i 
Antwerpen. Eftersom både redarna och sjö
männen är representerade i sjömansserviceby
råns styrelse och i representantskapet som 
övervakar dess verksamhet, uppfylls kravet i 
punkt 2 i artikel 3 på att hamnarna skall utses 
efter samråd med organisationerna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att mel
lan konventionen om sjömännens välfärd och 
finsk lagstiftning eller utövad praxis finns ingen 
konflikt som skulle förhindra en ratificering av 
konventionen. 

3. Ikraftträdande och uppsägning 
av konventionen 

För de medlemsstater som ratificerar kon
ventionen träder den i kraft 12 månader efter 
den dag då generaldirektören för Internatio
nella arbetsbyrån registrerat ratificeringen av 
konventionen. 

En medlemsstat kan säga upp en konvention 
den ratificerat sedan 10 år förflutit från den 
dag då konventionen internationellt trätt i 
kraft och därefter vid utgången av varje tio
årsperiod. 

4. Behandling av konventionen 
riksdagen 

I konvention nr 163 ingår inte några bestäm
melser som strider mot gällande lagstiftning 
eller som förutsätter lagstiftningsåtgärder. 
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Med stöd av vad som anförts ovan och 
enlighet med 33 § regeringsformen föreslås, 

att Riksdagen skall godkänna Interna
tionella arbetsorganisationens konvention 

Helsingfors den 13 december 1991 

(nr 163) om SJomans välfärd till sjöss 
och i hamn, godkänd vid Internationella 
arbetskonferensen i Geneve den 8 okto
ber 1987. 

Republikens President 

MAUNO KOIVISTO 

Minister Ilkka Kanerva 
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(Översättning) 

KONVENTION 

(nr 163) 

om sjömäns välfård till sjöss och i hamn 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som av styrelsen för Internationella arbets
byrån sammankallats till Geneve och där sam
lats den 24 september 1987 till sitt sjuttiofjärde 
möte, 

som erinrar om bestämmelserna i 1936 års 
rekommendation om sjömäns välfärd i ham
narna samt i 1970 års välfärdsrekommendation 
för sjöfolk, 

som beslutat anta vissa förslag rörande 
sjömäns välfärd till sjöss och i hamn, vilken 
fråga är den andra punkten på mötets dagord
ning, och 

som fastställt att dessa förslag skall ta 
formen av en internationell konvention, 

antar denna den åttonde dagen i oktober 
månad nittonhundraåttiosju följande konven
tion, som kan kallas 1987 års välfärdskonven
tion för sjömän. 

Artikel l 
l. I denna konvention avses med 
(a) "sjöman" varje person som är anställd i 

någon befattning ombord på ett sjögående 
fartyg, vare sig i offentlig eller privat ägo, med 
undantag för örlogsfartyg; 

(b) "sjömansserviceverksamhetjsjömansser
vice" anordningar och åtgärder på välfärds-, 
kultur-, rekreations- och informationsområde
na. 

2. Varje medlemsstat skall bestämma genom 
nationella lagar och förordningar, efter samråd 
med skeppsredarnas och sjömännens represen
tativa organisationer, vilka fartyg registrerade 
inom dess territorium som skall betraktas som 
sjögående fartyg vid tillämpning av bestämmel
serna i denna konvention rörande sjömansser
viceverksamhet ombord på fartyg. 

CONVENTlON 

(No 163) 

Bilaga 

concernant le bien-etre des gens de mer, en 
mer et dans les ports 

La Conference generale de !'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoquee a Geneve par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du travail 
et s'y etant reunie le 24 septembre 1987, en sa 
soixante-quatorzieme session; 

Rappelant les dispositions de la recomman
dation sur les conditions de sejour des marins 
dans les ports, 1936, et de la recommandation 
sur le bien-etre des gens de mer, 1970; 

Apres avoir decide d'adopter diverses propo
sitions relatives au bien-etre des gens de mer, 
en mer et dans les ports, question qui constitue 
le deuxieme point a l'ordre du jour de la 
sesswn; 

Apres avoir decide que ces propositions 
prendraient la forme d'une convention interna
tionale, 

adopte, ce huitieme jour d'octobre mil neuf 
cent quatre-vingt-sept, la convention ci-apres, 
qui sera denommee Convention sur le bien-etre 
des gens de mer, 1987. 

Artide 
l. aux fins de la presente convention: 
a) les termes "gens de mer" ou "marin" 

designent toutes les personnes qui sont emplo
yees, ä quelque titre que ce soit, a bord d'un 
navire de mer, de propriete publique ou privee, 
autre qu'un navire de guerre; 

b) les termes "moyens et services de bien
etre" designent des moyens et services de 
bien-etre, culturels, de loisirs et d'information. 

2. Tout Membre doit determiner au moyen 
de sa legislation nationale, apres consultation 
des organisations representatives d'armateurs 
et de gens de mer, quels navires immatricules 
sur son territoire devront etre consideres com
me des navires de mer aux fins des dispositions 
de la presente convention concernant les mo
yens et services de bien-etre a bord des navires. 
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3. I den utsträckning det bedöms vara gör
ligt skall behörig myndighet, efter samråd med 
fiskerinäringens och yrkesfiskarnas representa
tiva organisationer, tillämpa bestämmelserna i 
denna konvention på yrkesfiske till havs. 

Artikel 2 
l. Varje medlemsstat för vilken denna kon

vention är i kraft åtar sig att säkerställa att 
adekvat sjömansservice tillhandahålls för sjö
män såväl i hamn som ombord på fartyg. 

2. Varje medlemsstat skall säkerställa att 
nödvändiga åtgärder vidtas för att finansiera 
sjömansserviceverksamhet som tillhandahålls 
enligt bestämmelserna i denna konvention. 

Artikel 3 
l. Varje medlemsstat åtar sig att säkerställa 

att sjömansservice tillhandahålls i lämpliga 
hamnar i landet för alla sjömän, oberoende av 
nationalitet, ras, hudfärg, kön, religion, politisk 
uppfattning eller social bakgrund och oberoen
de av i vilken stat det fartyg de är anställda på 
är registrerat. 

2. Varje medlemsstat skall fastställa, efter 
samråd med redarnas och sjömännens rep
resentativa organisationer, vilka hamnar som 
skall betraktas som lämpliga vid tillämpningen 
av denna artikel. 

Artikel 4 
Varje medlemsstat åtar sig att säkerställa att 

sjömansservice tillhandahålls ombord i varje 
sjögående fartyg, vare sig i offentlig eller privat 
ägo, som är registrerat inom dess territorium, 
till förmån för alla ombordanställda. 

Artikel 5 
Sjömansserviceverksamheten skall ses över 

ofta för att det skall säkerställas att den är 
ändamålsenlig med hänsyn till de förändringar 
i sjömännens behov som följer av teknisk, 
operativ och annan utveckling inom sjöfarts
näringen. 

Artikel 6 
Varje medlemsstat åtar sig 
(a) att samarbeta med andra medlemsstater i 

avsikt att säkerställa tillämpningen av denna 
konvention; och 

3. Dans la mesure ou, apres consultation des 
organisations representatives des arrnateurs ä la 
peche et des pecheurs, l'autorite competente 
considere que cela est realisable, elle doit 
appliquer les dispositions de la presente con
vention ä la peche maritime commerciale. 

Artide 2 
l. Tout Membre pour lequel la presente 

convention est en vigueur s'engage ä veiller ä ce 
que des moyens et services de bien-etre adequ
ats soient fournis aux gens de mer tant dans les 
ports qu'a bord des navires. 

2. Tout Membre doit veiller ä ce que les 
arrangements necessaires soient pris pour le 
financement des moyens et services de bien-etre 
fournis conformement aux dispositions de la 
presente convention. 

Artide 3 
l. Tout Membre s'engage ä veiller ä ce que 

des moyens et services de bien-etre soient 
fournis dans les ports appropries du pays a 
tous les gens de mer quels que soient leur 
nationalite, leur race, leur couleur, leur sexe, 
leur religion, leurs opinions politiques ou leur 
origine sociale, et quel que soit l'Etat ou est 
immatricule le navire a bord duquel ils sont 
employes. 

2. Tout Membre doit determiner, apres 
consultation des organisations representatives 
d'armateurs et de gens de mer, quels sont les 
ports appropries aux fins du present artide. 

Artide 4 
Tout Membre s'engage a veiller a ce que les 

moyens et services de bien-etre sur tout navire 
de mer, de propriete publique ou privee, qui est 
immatricule sur son territoire, soient accessibles 
ä tous les gens de mer se trouvant a bord. 

Artide 5 
Les moyens et services de bien-etre doivent 

etre reexamines frequemment afin de veiller a 
ce qu'ils soient adaptes aux besoins des gens de 
mer, compte tenu de !'evolution de la technique 
et de l'exploitation ou de toute autre nouveaute 
dans l'industrie des transports maritimes. 

Artide 6 
Tout Membre s'engage: 
a) ä cooperer avec les autres Membres en vue 

d'assurer l'application de la presente conven
tion; 
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(b) att säkerställa samarbete mellan de par
ter som är engagerade i och intresserade av att 
främja sjömäns välfärd till sjöss och i hamn. 

Artikel 7 
De officiella ratifikationerna av denna kon

vention skall sändas till Internationella arbets
byråns generaldirektör för registrering. 

Artikel 8 
l. Denna konvention skall vara bindande 

endast för de medlemsstater av Internationella 
arbetsorganisationen vars ratifikationer har re
gistrerats hos generaldirektören. 

2. Den träder i kraft tolv månader efter den 
dag då ratifikationer från två medlemsstater 
har registrerats hos generaldirektören. 

3. Därefter träder denna konvention i kraft 
för varje medlemsstat tolv månader efter den 
dag då dess ratifikation har registrerats. 

Artikel 9 
l. En medlemsstat som har ratificerat denna 

konvention kan säga upp den sedan tio år 
förflutit från den dag då konventionen först 
träder i kraft genom en skrivelse som sänds till 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör 
för registrering. Sådan uppsägning skall inte 
träda i kraft förrän ett år efter den dag då den 
har registrerats. 

2. Varje medlemsstat som har ratificerat 
denna konvention och som inte, inom det år 
som följer på utgången av den i föregående 
punkt nämnda tioårsperioden, utnyttjar sin rätt 
till uppsägning enligt denna artikel, är bunden 
för ytterligare en tioårsperiod och kan därefter 
på de i denna artikel föreskrivna villkoren säga 
upp denna konvention vid utgången av varje 
tioårsperiod. 

Artikel lO 
l. Internationella arbetsbyråns generaldirek

tör skall underrätta alla medlemsstater i Inter
nationella arbetsorganisationen om registre
ringen av alla ratifikationer och uppsägningar 
som generaldirektören har tagit emot från 
organisationens medlemsstater. 

2. När generaldirektören underrättar or
ganisationens medlemsstater om registreringen 
av den andra ratifikationen i ordningen som 
han har tagit emot, skall han fästa medlems-

b) a faire en sorte que les parties impliquees 
et interessees dans la promotion du bien-etre 
des gens de mer, en mer et dans les ports, 
cooperent. 

Artide 7 
Les ratifications formelles de la presente 

convention seront communiquees au Directeur 
general du Bureau international du Travail et 
par lui enregistrees. 

Artide 8 
l. La presente convention ne liera que les 

Membres de !'Organisation internationate du 
Travail dont la ratification aura ete enregistree 
par le Directeur general. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois apres 
que les ratifications de deux Membres auront 
ete enregistrees par le Directeur general. 

3. Par la suite, cette convention entrera en 
vigueur pour chaque Membre douze mois apres 
la date ou sa ratification aura ete enregistree. 

Artide 9 
l. Tout Membre ayant ratifie la presente 

convention peut la denoncer a !'expiration 
d'une periode de dix annees apres la date de la 
mise en vigueur initiale de la convention, par 
un acte communique au Directeur general du 
Bureau international du Travail et par lui 
enregistre. La denonciation ne prendra effet 
qu'une annee apn!s avoir ete enregistree. 

2. Tout Membre ayant ratifie la presente 
convention qui, dans le delai d'une annee apres 
!'expiration de la periode de dix annees men
tionnee au paragraphe precedent, ne fera pas 
usage de la faculte de denonciation prevue par 
le present artide sera lie pour une nouvelle 
periode de dix annees et, par la suite, pourra 
denoncer la presente convention a }'expiration 
de chaque periode de dix annees dans les 
conditions prevues au present artide. 

Artide 10 
l. Le Directeur general du Bureau interna

tional du Travail notifiera a tous les Membres 
de !'Organisation internationate du Travail 
l'enregistrement de toutes les ratifications et 
denonciations qui lui seront communiquees par 
les Membres de !'Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de !'Organisati
on l'enregistrement de la deuxieme ratification 
qui lui aura ete communiquee, le Directeur 
general appellera l'attention des Membres de 
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staternas uppmärksamhet på den dag då kon
ventionen träder i kraft. 

Artikel 11 
Internationella arbetsbyråns generaldirektör 

skall, för registrering enligt artikel 102 i Fören
ta Nationernas stadgar, lämna Förenta Na
tionernas generalsekreterare fullständiga upp
lysningar om samtliga ratifikationer och upp
sägningar som har registrerats hos honom 
enligt bestämmelserna i föregående artiklar. 

Artikel 12 
Vid de tidpunkter då Internationella arbets

byråns styrelse finner det nödvändigt, skall den 
avlämna rapport till den allmänna konferensen 
om denna konventions tillämpning och under
söka om det finns anledning att föra upp 
frågan om översyn av konventionen, helt eller 
delvis, på konferensens dagordning. 

Artikel 13 
l. Om konferensen antar en ny konvention 

varigenom denna konvention helt eller delvis 
revideras och den nya konventionen inte före
skriver annat, skall 

(a) en medlemsstats ratificering av den nya 
reviderade konventionen i sig medföra omedel
bar uppsägning av denna konvention, oaktat 
bestämmelserna i artikel 9 ovan, under förut
sättning att den nya reviderade konventionen 
har trätt i kraft; 

(b) från den dag då den nya reviderade 
konventionen träder i kraft, denna konvention 
upphöra att vara öppen för ratificering av 
medlemsstaterna. 

2. Denna konvention skall likväl förbli gäl
lande till form och innehåll för de medlems
stater som har ratificerat den men inte har 
ratificerat den reviderade konventionen. 

Artikel 14 
De engelska och franska versionerna av 

denna konventionstext är lika giltiga. 

!'Organisation sur la date a laquelle la presente 
convention entrera en vigueur. 

Artide 11 
Le Directeur general du Bureau international 

du Travail communiquera au Secretaire general 
des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, 
conformement a l'artide 102 de la Charte des 
Nations Unies, des renseignements complets au 
sujet de toutes ratifications et de tous actes de 
denonciation qu'il aura enregistres conforme
ment aux artides precedents. 

Artide 12 
Chaque fois qu'il le jugera necessaire, le 

Conseil d'administration du Bureau interna
tional du Travail presentera a la Conference 
generale un rapport sur l'application de la 
presente convention et examinera s'il y a lieu 
d'inscrire a l'ordre du jour de la Conference la 
question de sa revision totale ou partielle. 

Artide 13 
l. au cas ou la Conference adopterait une 

nouvelle convention portant revision totale ou 
partielle de la presente convention, et a moins 
que la nouvelle convention ne dispose autre
ment: 

a) la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revlSlon en
trainerait de plein droit, nonobstant l'artide 9 
ci-dessus, denonciation immediate de la pre
sente convention portant revision, sous reserve 
que la presente convention soit entree en 
vigueur; 

b) a partir de la date de l'entree en vigueur 
de la nouvelle convention portant revision, la 
presente convention cesserait d'etre ouverte a la 
ratification des Membres. 

2. La presente convention demeurerait en 
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur 
pour les Membres qui l'auraient ratifiee et qui 
ne ratifieraient pas la convention portant revi
sion. 

Artide 14 
Les versions fran9aise et anglaise du texte de 

la presente convention font egalement foi. 


