
Rezolucja dotycz!ca wzmocnienia potencja"u MOP w celu pomocy Cz"onkom 

w wysi"kach na rzecz realizacji celów Organizacji w kontek#cie globalizacji 
 

 

Konferencja Ogólna Mi!dzynarodowej Organizacji Pracy, zebrana w Genewie na swojej 

dziewi!"dziesi#tej siódmej sesji, 

Przyj#wszy, w ramach szóstego punktu porz#dku obrad zatytu$owanego „Wzmocnienie 

potencja$u MOP w celu pomocy Cz$onkom w wysi$kach na rzecz realizacji celów Organizacji 

w kontek%cie globalizacji”, Deklaracj!, która mo&e by" cytowana jako Deklaracja dotycz#ca 

sprawiedliwo%ci spo$ecznej na rzecz uczciwej globalizacji,  

Przypominaj#c, &e Deklaracja przewiduje szereg %rodków o zdecydowanym charakterze 

promuj#cym dotycz#cych godnej pracy i powinna przynie%" korzy%ci Cz$onkom MOP tak szybko 

jak to mo&liwe,  

Zwa&ywszy, &e istotne jest, by prace nad wzmacnianiem potencja$u MOP by$y 

kontynuowane jak najszybciej,  

1. odnotowuje, &e postanowienia Deklaracji i jej realizacja nie powinny powiela" 

istniej#cych mechanizmów kontrolnych MOP oraz &e jej wdro&enie nie 

powinno skutkowa" zwi!kszeniem obowi#zków sprawozdawczych pa'stw 

cz$onkowskich; 

2. wzywa Dyrektora Generalnego do przed$o&enia, na zasadach priorytetowych, 

Radzie Administracyjnej w listopadzie 2008 r. planu realizacji Deklaracji oraz, 

je%li Rada Administracyjna uzna to za stosowne, ostatecznych propozycji 

obejmuj#cych wszystkie elementy zwi#zane z realizacj# Deklaracji do 

rozwa&enia na kolejnej sesji, w tym : 

a. dotycz#cych postanowie' ust!pu A i C cz!%ci II Deklaracji oraz postanowie' 

Za$#cznika; 

b. bez uszczerbku dla powy&szego, odnosz#cych si! do nast!puj#cych kwestii: 

I. kompetencja i zarz!dzanie - konkretne propozycje na temat: 

a. wzmocnienia potencja$u badawczego,  bazy wiedzy oraz 

przygotowywania analiz opartych na faktach, w tym 



sposobów wspó$pracy z innymi instytucjami 

badawczymi i ekspertami zewn!trznymi; 

b. zagwarantowania, &e przegl#d struktur terenowych 

b!dzie prowadzi$ do takiego przekszta$cenia obecno%ci 

Organizacji w terenie, który zapewni efektywne 

i skuteczne dzia$anie w odpowiedzi na potrzeby 

Cz$onków; 

c. poprawy spójno%ci i wspó$pracy wewn#trz Biura oraz 

pomi!dzy kwater# g$ówn# a strukturami terenowymi; 

d. lepszego rozwoju zasobów ludzkich i przystosowania 

ich do potrzeb Cz$onków w zakresie wiedzy; 

e. odpowiedniego monitorowania i oceny, w tym przez 

niezale&ne cia$a, programów oraz zapewnienia, &e nauki 

z nich p$yn#ce b!d# w odpowiedni sposób 

uwzgl!dnianie w pracach Rady Administracyjnej; 

f. poprawy metod pracy Rady Administracyjnej oraz 

funkcjonowania corocznych sesji Mi!dzynarodowej 

Konferencji Pracy; 

g. przystosowania i przegl#du praktyk instytucjonalnych, 

kierowania i rz#dzenia; 

h. monitorowania i oceny realizacji krajowych programów 

na rzecz godnej pracy; 

i. pe$nego wdro&enia zarz#dzania opartego na rezultatach, 

w tym pe$nego wykorzystania systemów 

informatycznych i komunikacyjnych; 

II. dyskusje okresowe wprowadzone do porz!dku obrad 

Mi"dzynarodowej Konferencji Pracy – propozycji 

dotycz#cych: 

a. kolejno%ci i cz!stotliwo%ci dyskusji okresowych 

w porz#dku obrad Konferencji; 



b. relacji dyskusji okresowych z dyskusjami na temat 

raportów globalnych przygotowywanych zgodnie 

z follow-up do Deklaracji dotycz#cej fundamentalnych 

zasad i praw w pracy;  

c. relacji ze Strategicznymi Ramami Odniesienia; 

d. roli struktur terenowych; 

e. konsolidacji i usprawnienia sprawozdawczo%ci pa'stw 

cz$onkowskich i zwi#zanych z ni# dzia$a' Biura; 

III.  partnerstwo – propozycji dotycz#cych wspó$pracy z innymi 

mi!dzynarodowymi i regionalnymi organizacjami oraz wa&nymi aktorami 

pozapa'stwowymi; 

c. ponadto, w$a%ciwe uwzgl!dnienie zastrze&e' i uwag cz$onków wyra&onych 

w raporcie Komitetu ds. wzmocnienia potencja$u MOP w celu pomocy 

Cz$onkom w wysi$kach na rzecz realizacji celów Organizacji w kontek%cie 

globalizacji; 

3. zauwa&a, &e Rada Administracyjna mo&e uzna" za stosowane ustanowienie 

odpowiedniego i wiarygodnego mechanizmu wdra&ania powy&szego programu 

w %wietle dotychczasowych praktyk i nauk wyci#gni!tych z pozytywnych 

do%wiadcze' uzyskanych podczas dyskusji na ten temat podczas MKP, 

mo&liwie przez utworzenie komitetu steruj#cego; 

4. wyra&a nadziej!, &e rezultaty tych pracy zostan# osi#gni!te przy mo&liwie 

najbardziej skutecznym, wydajnym i oszcz!dnym wykorzystaniu zasobów, 

w tym przez zidentyfikowanie mo&liwych oszcz!dno%ci;  

5. postanawia, &e kroki powzi!te w zwi#zku z niniejsz# Rezolucj# b!d# stanowi$y 

integraln# cz!%" jakiejkolwiek oceny wp$ywu Deklaracji dokonywanej przez 

Konferencj! zgodnie z Cz!%ci# III dzia$a' uzupe$niaj#cych Deklaracj!.      
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