
13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G.

İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun

Bulunduğu Hakkında Kanun
Kanun No. 5039    Kabul Tarihi : 7.1.2004

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1985 yılında Cenevre’de
yapılan 71 inci oturumunda kabul edilen “İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı
Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME

 

Uluslararası  Çalışma  Bürosu  Yönetim  Kurulunun  daveti  üzerine,  7

Haziran  1985  tarihinde  Cenevre’de  yaptığı  Yetmiş  Birinci

Oturumunda,Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı;

İşçinin  işinden  kaynaklanan rahatsızlık,  hastalık  ve yaralanmaya karşı

korunmasının,  Anayasası  gereğince,  Uluslararası  Çalışma  Örgütü’ne

verilmiş görevlerden biri olduğunu işaret ederek,

İlgili  uluslararası  çalışma  Sözleşme  ve  Tavsiye  Kararlarını,  özellikle,

ulusal  düzeydeki  politika  ve  eylem  prensiplerini  oluşturan  1953  tarihli

İşçilerin  Sağlığını  Korumaya  İlişkin  Tavsiye  Kararı,  1959  tarihli  İş  Sağlığı

Hizmetlerine İlişkin Tavsiye Kararı, 1971 tarihli İşçi Temsilcileri Sözleşmesi

ve  1981  tarihli  İş  Güvenliği  ve  Sağlığı  Sözleşmesi  ve  Tavsiye  Kararını

dikkate alarak,

Oturum gündeminin 4 üncü maddesini oluşturan İş Sağlığı Hizmetlerine

İlişkin bazı  tekliflerin kabulüne ve bu tekliflerin bir  uluslararası  sözleşme

şeklini almasına karar vererek,

Bin dokuz yüz seksen beş yılı Haziran ayının yirmi altıncı günü, İş Sağlığı

Hizmetleri  Sözleşmesi,  1985  olarak  adlandırılacak  olan  aşağıdaki

sözleşmeyi kabul eder.

BÖLÜM I

ULUSAL POLİTİKANIN PRENSİPLERİ
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Madde 1

Bu sözleşmenin amacı bakımından :

a) “İş Sağlığı Hizmetleri” terimi esas olarak önleyici işlevlere sahip olan

ve işletmedeki işveren, işçiler ve onların temsilcilerine;

(i) İşle ilgili en uygun fiziksel ve zihinsel sağlık koşullarını karşılayacak

düzeyde,  güvenli  ve  sağlıklı  bir  çalışma  ortamı  oluşturmak  ve  bunu

sürdürmek için gereksinimler,

(ii) İşin,  işçilerin  fiziksel  ve zihinsel  sağlık  durumlarını  dikkate  alacak

şekilde, onların yeteneklerine uygun biçimde uyarlanması,

konularında tavsiyede bulunma sorumluluğu olan hizmetlerdir.

b) “İşçilerin  işyerindeki  temsilcileri  terimi”,  ulusal  mevzuat  veya

uygulamaya göre bu şekilde tanımlanan kişileri ifade eder.

Madde 2

Her  üye,  ulusal  şartları  ve  uygulamaları  ışığında  ve  bulunmaları

durumunda,  en fazla temsil  yetkisine  sahip işçi  ve işveren  kuruluşlarına

danışmak  suretiyle,  iş  sağlığı  hizmetleri  konusunda  uygun  bir  ulusal

politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir.

Madde 3

1. Her  Üye,  bütün ekonomik faaliyet  dallarında  ve tüm işletmelerde,

kamu sektörü ve üretim kooperatifleri üyelerini de kapsayan, bütün işçiler

için, iş sağlığı hizmetlerini sürekli bir şekilde geliştirmeyi üstlenir. Sağlanan

hizmet,  işletmelerin  kendine  has  risklerini  karşılamaya  yeterli  ve  uygun

olmalıdır.

2. Eğer,  tüm  işletmeler  için  iş  sağlığı  hizmetleri  hemen

oluşturulamıyorsa, ilgili  her üye, bulunmaları  durumunda, en fazla temsil

yetkisine  sahip  işçi  ve  işveren  kuruluşlarına  danışarak  bu  hizmetlerin

oluşturulması için planlar hazırlayacaktır.

3. İlgili  her  Üye,  Uluslararası  Çalışma  Örgütü  Anayasasının  22  nci

maddesi  uyarınca  Sözleşmenin  uygulanmasıyla  ilgili  olarak  vermek

durumunda olduğu ilk uygulama raporunda, bu Maddenin 2 nci paragrafı

gereği hazırladığı planları belirtecek, daha sonraki raporlarında da, bunların

uygulanması konusundaki gelişmeleri gösterecektir.

Madde 4
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Yetkili  makam,  bu  Sözleşme  hükümlerinin  yürürlüğe  konulması  için

alınması  gereken önlemler  konusunda,  bulunmaları  durumunda,  en fazla

temsil yetkisine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışacaktır.

BÖLÜMII

GÖREVLER

Madde 5

Her  işverenin  istihdam  ettiği  işçilerin  sağlık  ve  güvenliği  için

sorumluluğu  saklı  kalmak  kaydıyla  ve  işçilerin  iş  sağlığı  ve  güvenliği

konusunda katılımının gerekliliği göz önüne alınarak, iş sağlığı hizmetleri,

işletmedeki iş risklerine uygun ve yeterli olacak şekilde aşağıdaki görevleri

kapsayacaktır.

a) İşyerlerinde  sağlığa  zararlı  risklerin  tanımlanması  ve

değerlendirilmesi;

b) Sağlık üniteleri, kantinler, yatakhaneler ve işveren tarafından bu tür

hizmetlerin  sunulduğu  yerler  dahil  olmak  üzere,  işçinin  sağlığını

etkileyebilecek  çalışma  ortamında  ve  iş  uygulamalarındaki  faktörlerin

gözetimi;

c) İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı ve

seçimi  ve  çalışma  sırasında  kullanılan  maddeler  dahil  olmak  üzere  işin

planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunma,

d) Yeni  teçhizatın  sağlık  açısından  değerlendirilmesi  ve test  edilmesi

gibi  iş  uygulamalarının  iyileştirilmesine  yönelik  programların

geliştirilmesine katılım,

e) İş  sağlığı,  güvenliği,  hijyen  ve  ergonomi,  kişisel  ve  müşterek

koruyucu donanım konularında tavsiyede bulunma,

f) İş ile ilişkisi bakımından, işçilerin sağlığının gözetimi,

g) İşin işçiye uygunluğunun geliştirilmesi,

h) Mesleki rehabilitasyon önlemlerine katkıda bulunma,

i) İş  sağlığı,  hijyen  ve  ergonomi  alanlarında  bilgi,  eğitim  ve  öğretim

sağlamada işbirliği,

j) İlk yardım ve acil durum tedavi hizmetlerini örgütleme;

k) İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizine katılma;
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BÖLÜMIII

ÖRGÜTLENME

Madde 6

İş sağlığı hizmetlerinin oluşturulması,

(a) Mevzuat ile; yada,

(b) Toplu sözleşmeler veya ilgili işçiler ve işverenlerin üzerinde anlaştığı

başka bir şekilde; veya,

(c) Yetkili makamın ilgili işçi ve işverenlerin temsilcisi olan kuruluşlara

danışarak belirlediği herhangi bir şekilde;

yapılacaktır.

Madde 7

1. İş sağlığı hizmetleri, duruma göre, tek bir işletmeye hizmet biçiminde

olacağı  gibi,  çok  sayıda  işletme  için  genel  bir  hizmet  biçiminde  de

örgütlenebilir.

2. Ulusal şartlara ve uygulamaya göre, iş sağlığı hizmetleri;

a) İşletmeler veya ilgili işletme grupları;

b) Kamu otoriteleri veya resmi servisler;

c) Sosyal güvenlik kurumları;

d) Yetkili makamın görevlendirdiği diğer organlar;

e) Yukarıdakilerin bir birleşimi;

tarafından düzenlenebilir.

Madde 8

İşveren,  işçiler  ve  bulunmaları  durumunda  onların  temsilcileri,  eşit

şekilde  iş  sağlığı  hizmetlerine  ilişkin  örgütsel  ve  diğer  önlemlerin

uygulanmasına katılacak ve işbirliği yapacaklardır.

BÖLÜM IV

ÇALIŞMAKOŞULLARI

Madde 9

1. Ulusal hukuk ve uygulamalara uygun olarak iş sağlığı hizmetleri çok

disiplinli  olmalıdır.  Personelin  katılım,  yerine  getirilecek  görevlerin

niteliğine göre belirlenecektir.
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2.  İş  sağlığı  hizmetleri,  işletmedeki  diğer  hizmetlerle  eşgüdümlü  bir

şekilde yürütülecektir.

3.  Ulusal  hukuk ve uygulamalar  çerçevesinde,  iş sağlığı  hizmetleri  ile

sağlık  hizmetlerinin  sağlanmasından  sorumlu  diğer  organlar  arasında

yeterli  işbirliği  ve  koordinasyonun  sağlanmasına  yönelik  önlemler

alınacaktır.

Madde 10

İş  sağlığı  hizmetlerini  sunan  personel,  5  inci  Maddede  sıralanan

görevlere ilişkin olarak,  işveren,  işçi ve bulunmaları  durumunda bunların

temsilcilerinden  mesleki  anlamda tam bir bağımsızlığa sahip olarak

çalışacaklardır.

Madde 11

Yetkili  makam, yerine getirilecek görevlerin niteliğine ve ulusal  hukuk

ve uygulamaya göre, iş sağlığı hizmetlerini sağlamakla görevli personelde

aranan nitelikleri belirleyecektir.

Madde 12

İşçilerin işle ilgili  sağlığının gözetimi,  onların ücretlerinde herhangi  bir

azalmaya neden olmayacak, ücretsiz yapılacak ve mümkün olduğu ölçüde

çalışma saatleri içerisinde yerine getirilecektir.

Madde 13

Bütün  işçiler,  yaptıkları  işin  ihtiva  ettiği  sağlık  tehlikeleri  hakkında

bilgilendirileceklerdir.

Madde 14

İşveren  ve  işçiler,  çalışma  ortamında  bulunan  ve  işçilerin  sağlığını

etkilediği bilinen ve etkileyebileceğinden şüphe edilen etkenler hakkında iş

sağlığı hizmetlerini verenleri haberdar edeceklerdir.

Madde 15

Sağlık sorunları ve bu nedenle işe gelememe ile işyerinde var olabilecek

sağlık tehlikeleri arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığının tespiti için,

işçilerin sağlık sorunları ve bu nedenle işe gelememe durumları hakkında iş

sağlığı  hizmetlerine  bilgi  verilecektir.  İşveren,  İş  sağlığı  hizmeti  veren

personele işe gelememe nedenlerini incelemesi talebinde bulunamaz.

BÖLÜM V
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GENEL HÜKÜMLER

Madde 16

İş sağlığı hizmetleri oluşturulduğunda, bu hizmetlerin hem denetlenmesi

hem de yönlendirilmesinden sorumlu makam veya makamlar ulusal yasa

ve yönetmeliklerle belirlenecektir.

Madde 17

Bu Sözleşme’nin resmi onay belgeleri,  tescili  için Uluslararası Çalışma

Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir.

Madde 18

1.  Bu Sözleşme sadece,  onay belgeleri  Genel  Müdür  tarafından tescil

edilen Uluslararası Çalışma Örgütü üyelerini bağlayacaktır.

2.  Bu  Sözleşme,  iki  Üyenin  onayının  Genel  Müdür  tarafından  tescil

edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

3. Bu Sözleşme, daha sonra, sözleşmeyi onaylayan her üye için, onay

belgesinin tescil edildiği tarihten on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

Madde 19

1. Bu Sözleşmeyi  onaylayan her üye, sözleşmeyi,  ilk yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren on yıllık bir süre sonunda, tescil için Uluslararası Çalışma

Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek bir işlem ile feshedebilir. Fesih, tescil

tarihinden ancak bir yıl sonra geçerli olacaktır.

2. Bu Sözleşmeyi onaylamış olup da, bundan önceki fıkrada sözü edilen

on  yıllık  sürenin  bitiminden  itibaren  bir  yıl  içerisinde  bu  maddede

öngörüldüğü şekilde feshetmeyen  her  üye,  yeniden on yıllık bir  müddet

için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu Sözleşmeyi,  her on yıllık süre

bitiminde, bu maddede öngörülen şartlar içinde feshedebilecektir.

Madde 20

1. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Örgüt üyeleri tarafından

kendisine  gönderilen  bütün onay ve fesihlerin kaydedildiğini  Uluslararası

Çalışma Örgütünün bütün üyelerine bildirecektir.

2.  Genel  Müdür,  kendisine  gönderilen  Sözleşmenin  ikinci  onay

belgesinin  kaydedildiğini  örgüt  üyelerine  duyururken  bu  sözleşmenin

yürürlüğe gireceği tarihe Örgüt Üyelerinin dikkatini çekecektir.

Madde 21
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Uluslararası  Çalışma  Bürosu  Genel  Müdürü,  yukarıdaki  maddeler

gereğince,  tescil  ettiği  bütün  onay  ve  fesihlere  ilişkin  tam  bilgileri,

Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 nci maddesi uyarınca tescil edilmek

üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır.

Madde 22

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman bu

Sözleşmenin uygulanması hakkında Genel Konferansa bir rapor sunacak ve

bu  Sözleşmenin  tamamen  veya  kısmen  değiştirilmesi  konusunun

Konferans gündemine alınması gereği hakkında karar verecektir.

Madde 23

1. Konferans, bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir

Sözleşmeyi kabul etmesi halinde ve bu yeni Sözleşme aksini öngörmediği

takdirde;

a) Değiştirici yeni Sözleşmenin bir üye tarafından onaylanması durumu,

yukarıdaki  19  uncu  madde  dikkate  alınmaksızın  ve  değiştirici  yeni

Sözleşme yürürlüğe girmiş olması kayıt ve şartıyla, bu Sözleşmenin derhal

ve kendiliğinden feshini gerektirecektir.

b) Değiştirici yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren, bu

Sözleşme üyelerin onaylamasına kapanmış olacaktır.

2. Bu Sözleşme, onu onaylayıp da değiştirici Sözleşmeyi onaylamamış

üyeler için, her halükârda şimdiki şekil ve içeriği ile geçerli olmakta devam

edecektir.

Madde 24

Bu  Sözleşmenin  İngilizce  ve  Fransızca  metinlerinin  her  ikisi  de  aynı

şekilde geçerlidir.

13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G.

İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğu Hakkında Kanun  (Kanun No:5039, Kabul
Tarihi:7.1.2004)

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı’nın 1985 yılında Cenevre’de
yapılan 71 inci oturumunda kabul edilen “İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı
Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
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MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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C161 Occupational Health Services Convention, 1985 

Convention concerning Occupational Health Services (Note: Date of coming into force: 17:02:1988.)

Convention:C161 
Place:Geneva 
Session of the Conference:71 
Date of adoption:25:06:1985 
Subject classification: Occupational Health Services 
See the ratifications for this Convention

Display the document in:  French   Spanish
Status: Up-to-date instrument This Convention was adopted after 1985 and is considered up to
date. 
The General Conference of the International Labour Organisation, 
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and
having met in its Seventy-first Session on 7 June 1985, and 
Noting that the protection of  the worker  against  sickness,  disease  and injury arising  out  of  his
employment  is  one  of  the  tasks  assigned  to  the  International  Labour  Organisation  under  its
Constitution, 
Noting the relevant international labour Conventions and Recommendations, and in particular the
Protection  of  Workers'  Health  Recommendation,  1953,  the  Occupational  Health  Services
Recommendation,  1959,  the Workers'  Representatives  Convention,  1971,  and  the Occupational
Safety  and  Health  Convention  and  Recommendation,  1981,  which  establish  the  principles  of
national policy and action at the national level, 
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to occupational health services,
which is the fourth item on the agenda of the session, and 
Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention; 
adopts the twenty-sixth day of June of the year one thousand nine hundred and eighty-five,  the
following Convention, which may be cited as the Occupational Health Services Convention, 1985: 
Part I. Principles of National Policy 
Article 1 
For the purpose of this Convention- 
(a)  the term  occupational  health  services  means  services  entrusted  with essentially  preventive
functions and responsible for advising the employer, the workers and their representatives in the
undertaking on- 
(i) the requirements for establishing and maintaining a safe and healthy working environment which
will facilitate optimal physical and mental health in relation to work; 
(ii) the adaptation of work to the capabilities of workers in the light of their state of physical and
mental health; 
(b) the term  workers' representatives in the undertaking  means persons who are recognised as
such under national law or practice. 
Article 2 
In the light of national  conditions and practice and in consultation with the most representative
organisations  of  employers  and  workers,  where  they  exist,  each  Member  shall  formulate,
implement and periodically review a coherent national policy on occupational health services. 
Article 3 
1. Each Member undertakes to develop progressively occupational health services for all workers,
including those in the public sector and the members of production co-operatives, in all branches of
economic activity and all undertakings. The provision made should be adequate and appropriate to
the specific risks of the undertakings. 
2.  If  occupational  health  services  cannot  be immediately  established  for  all  undertakings,  each
Member concerned shall draw up plans for the establishment of such services in consultation with
the most representative organisations of employers and workers, where they exist. 
3. Each Member concerned shall indicate, in the first report on the application of the Convention
submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation, the plans
drawn up pursuant to paragraph 2 of this Article, and indicate in subsequent reports any progress in
their application. 
Article 4 
The  competent  authority  shall  consult  the most  representative  organisations  of  employers  and
workers,  where they exist, on the measures to be taken to give effect to the provisions of this
Convention. 
Part II. Functions 
Article 5 
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Without prejudice to the responsibility of each employer for the health and safety of the workers in
his employment, and with due regard to the necessity for the workers to participate in matters of
occupational  health  and  safety,  occupational  health  services  shall  have  such  of  the  following
functions as are adequate and appropriate to the occupational risks of the undertaking: 
(a) identification and assessment of the risks from health hazards in the workplace; 
(b) surveillance of the factors in the working environment and working practices which may affect
workers'  health,  including sanitary installations,  canteens and housing where these facilities  are
provided by the employer; 
(c) advice on planning and organisation of work, including the design of workplaces, on the choice,
maintenance and condition of machinery and other equipment and on substances used in work; 
(d) participation in the development of programmes for the improvement of working practices as
well as testing and evaluation of health aspects of new equipment; 
(e)  advice  on  occupational  health,  safety  and  hygiene  and  on  ergonomics  and  individual  and
collective protective equipment; 
(f) surveillance of workers' health in relation to work; 
(g) promoting the adaptation of work to the worker; 
(h) contribution to measures of vocational rehabilitation; 
(i) collaboration in providing information, training and education in the fields of occupational health
and hygiene and ergonomics; 
(j) organising of first aid and emergency treatment; 
(k) participation in analysis of occupational accidents and occupational diseases. 
Part III. Organisation 
Article 6 
Provision  shall  be  made  for  the establishment  of  occupational  health  services-  (a)  by  laws  or
regulations; or 
(b)  by  collective  agreements  or  as  otherwise  agreed  upon  by  the  employers  and  workers
concerned; or 
(c)  in  any  other  manner  approved  by  the  competent  authority  after  consultation  with  the
representative organisations of employers and workers concerned. 
Article 7 
1. Occupational  health services may be organised as a service for a single undertaking or as a
service common to a number of undertakings, as appropriate. 
2.  In  accordance  with  national  conditions  and  practice,  occupational  health  services  may  be
organised by- 
(a) the undertakings or groups of undertakings concerned; 
(b) public authorities or official services; 
(c) social security institutions; 
(d) any other bodies authorised by the competent authority; 
(e) a combination of any of the above. 
Article 8 
The  employer,  the  workers  and  their  representatives,  where  they  exist,  shall  cooperate  and
participate in the implementation of the organisational and other measures relating to occupational
health services on an equitable basis. 
Part IV. Conditions of Operation 
Article 9 
1.  In  accordance  with  national  law  and  practice,  occupational  health  services  should  be
multidisciplinary. The composition of the personnel shall be determined by the nature of the duties
to be performed. 
2. Occupational health services shall carry out their functions in co-operation with the other services
in the undertaking. 
3. Measures shall be taken, in accordance with national law and practice, to ensure adequate co-
operation and co-ordination between occupational health services and, as appropriate, other bodies
concerned with the provision of health services. 
Article 10 
The personnel  providing  occupational  health services shall  enjoy full  professional  independence
from employers, workers, and their representatives, where they exist, in relation to the functions
listed in Article 5. 
Article 11 
The competent authority shall  determine the qualifications required  for  the personnel  providing
occupational  health  services,  according  to  the  nature  of  the  duties  to  be  performed  and  in
accordance with national law and practice. 
Article 12 
The surveillance of workers' health in relation to work shall involve no loss of earnings for them,
shall be free of charge and shall take place as far as possible during working hours. 
Article 13 
All workers shall be informed of health hazards involved in their work. 
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Article 14 
Occupational health services shall be informed by the employer and workers of any known factors
and any suspected factors in the working environment which may affect the workers' health. 
Article 15 
Occupational health services shall  be informed of occurrences of ill health amongst workers and
absence from work for health reasons, in order to be able to identify whether there is any relation
between the reasons for ill health or absence and any health hazards which may be present at the
workplace. Personnel providing occupational health services shall not be required by the employer
to verify the reasons for absence from work. 
Part V. General Provisions 
Article 16 
National  laws  or  regulations  shall  designate  the  authority  or  authorities  responsible  both  for
supervising the operation of and for advising occupational  health services once they have been
established. 
Article 17 
The formal  ratifications of this Convention shall  be communicated to the Director-General  of the
International Labour Office for registration. 
Article 18 
1.  This  Convention  shall  be  binding  only  upon  those  Members  of  the  International  Labour
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General. 
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members
have been registered with the Director-General. 
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date
on which its ratification has been registered. 
Article 19 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years
from the date on which the Convention first  comes into force,  by an act  communicated to the
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take
effect until one year after the date on which it is registered. 
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following
the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right
of  denunciation  provided  for  in  this  Article,  will  be bound for  another  period  of  ten years  and,
thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the
terms provided for in this Article. 
Article 20 
1.  The  Director-General  of  the  International  Labour  Office  shall  notify  all  Members  of  the
International  Labour  Organisation  of  the  registration  of  all  ratifications  and  denunciations
communicated to him by the Members of the Organisation. 
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification
communicated  to  him,  the  Director-General  shall  draw  the  attention  of  the  Members  of  the
Organisation to the date upon which the Convention will come into force. 
Article 21 
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General
of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United
Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance
with the provisions of the preceding Articles. 
Article 22 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office
shall  present  to  the General  Conference  a  report  on  the working  of  this  Convention  and  shall
examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in
whole or in part. 
Article 23 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then,
unless the new Convention otherwise provides- 
(a)  the  ratification  by  a  Member  of  the  new  revising  Convention  shall  ipso  jure  involve  the
immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 19 above, if
and when the new revising Convention shall have come into force; 
(b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease
to be open to ratification by the Members. 
2.  This  Convention  shall  in  any case remain  in  force  in  its  actual  form  and  content  for  those
Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention. 
Article 24 
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative. 
Cross references 
Recommendations:R097 Protection of Workers' Health Recommendation, 1953 
Recommendations:R112 Occupational Health Services Recommendation, 1959 
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Conventions: C135 Workers' Representatives Convention, 1971 
Conventions: C155 Occupational Safety and Health Convention, 1981 
Recommendations:R164 Occupational Health and Safety Recommendation, 1981 
Constitution: 22:article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation
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