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Zw ażyw szy, że MOP została utw orzona w przekonaniu, że spraw iedliw ość społeczna jest podstaw ą pow szechnego i trw ałego pokoju;
Zw ażyw szy, że w zrost gospodarczy choć ma podstaw ow e znaczenie, lecz jest niew ystarczający dla zapew nienia spraw iedliw ości, postępu społecznego
samym potrzebę popierania przez MOP silnej polityki społecznej, spraw iedliw ości i demokratycznych instytucji;

Zw ażyw szy, że MOP obecnie bardziej niż kiedykolw iek pow inna w ykorzystać w szystkie sw oje możliw ości w zakresie działalności normotw órczej, w spółp
obszarach w chodzących w zakres jej kompetencji, w szczególności dotyczących zatrudnienia, szkolenia zaw odow ego i w arunków pracy, celem zapew nienia, by w
rozw oju gospodarczego i społecznego, polityka gospodarcza i społeczna stanow iły w zajemnie uzupełniające się elementy, mające za zadanie stw orzenie trw
podstaw ach;

Zw ażyw szy, że MOP pow inna zw rócić szczególną uw agę na problemy osób mających szczególne potrzeby społeczne, w szczególności na bezrobotnych
zainicjow ać oraz promow ać działania na szczeblu międzynarodow ym, regionalnym i krajow ym, ukierunkow ane na rozw iązyw anie problemów tych osób oraz prom
tw orzenie now ych miejsc pracy;
Zw ażyw szy, że dążąc do zachow ania w ięzi między postępem społecznym a w zrostem gospodarczym, szczególną rolę należy przypisać zagw arantow aniu po
umożliw ia to zainteresow anym osobom sw obodne i oparte na zasadach rów ności szans dochodzenie należnej części
w ykorzystanie w pełni sw ojego potencjału;

Zw ażyw szy, że MOP jest upow ażnioną z mocy Konstytucji organizacją międzynarodow ą oraz w łaściw ym organem mającym za zadanie przyjmow anie międzyn
nimi, jak rów nież cieszy się pow szechnym poparciem i uznaniem jeśli chodzi o promocję podstaw ow ych praw w pracy, co jest w yrazem jej konstytucyjnych zasad;
Zw ażyw szy, że w sytuacji w zrastającej niezależności gospodarczej, pilną spraw ą staje się ponow ne potw ierdzenie trw ałego charakteru podstaw ow ych
Organizacji, jak rów nież promocja ich pow szechnego stosow ania; Międzynarodow a Konferencja Pracy, l.

1. Przypomina, że:
a. przystępując z w łasnej w oli do MOP, w szyscy Członkow ie w yrazili poparcie dla zasad i praw określonych w jej Konstytucji oraz w Deklaracji Filadelfijskie
osiągnięcia w szystkich celów Organizacji na miarę sw oich możliw ości oraz z pełnym uw zględnieniem sw ojej konkretnej sytuacji;
b. w spomniane zasady i praw a zostały w yrażone i rozw inięte w formie konkretnych praw i obow iązków w konw encjach uznaw anych za podstaw ow e zaró
2. Ośw iadcza, że w szyscy Członkow ie, naw et jeśli nie ratyfikow ali omaw ianych konw encji, mają - w ynikający z faktu
w dobrej w ierze oraz zgodnie z Konstytucją, zasad dotyczących podstaw ow ych praw stanow iących przedmiot w spomnianych
a. sw obody zrzeszania się oraz efektyw nego uznania praw a rokow ań zbiorow ych;
b. likw idacji w szelkich form pracy przymusow ej lub obow iązkow ej;
c. skutecznej likw idacji pracy dzieci oraz
d. ikw idacji dyskryminacji w zatrudnieniu i w zakresie w ykonyw ania zaw odu;
3. Uznaje obow iązek Organizacji polegający na w spieraniu Członków , w reakcji na ich określone i zgłaszane
w ykorzystanie środków konstytucyjnych, operacyjnych i budżetow ych, w tym uruchomienie środków oraz pomocy zew nętrznej, jak
z którymi MOP naw iązała stosunki, w oparciu o artykuł 12 jej Konstytucji, do w spierania tych działań poprzez:
a. oferow anie w spółpracy technicznej oraz usług doradczych dla promocji ratyfikacji i stosow ania podstaw ow ych konw encji;
b. w spieranie Członków , którzy jeszcze nie są w stanie ratyfikow ać niektórych lub w szystkich tych konw encji, w działaniach mających na celu
dotyczących podstaw ow ych praw będących przedmiotem tych konw encji; jak rów nież
c. poprzez w spieranie działań Państw członkow skich zmierzających do stw orzenia odpow iedniego klimatu dla rozw oju gospodarczego i społecznego;
4. Postanaw ia, że w celu pełnego w prow adzenia w życie niniejszej Deklaracji, będą realizow ane znaczące i skuteczne
Deklaracji, który będzie traktow any jako integralna część tej Deklaracji;
5. Podkreśla, że normy pracy nie pow inny być w ykorzystyw ane w celach protekcjonizmu handlow ego i że żadne
odw oływ ały się lub nie będą w inny sposób w ykorzystyw ane dla takich celów ; ponadto, niniejsza Deklaracja, jak
kw estionow ać relatyw nych korzyści jakiegokolw iek kraju.

Działania uzupełniające Deklarację
I. CEL OGÓLNY

1. Celem przedstaw ionych poniżej działań uzupełniających jest zachęcanie do podejmow ania przez Członków Organizacji w ysiłków na rzecz promocji
Konstytucji MOP oraz w Deklaracji Filadelfijskiej, jak rów nież ponow nie potw ierdzonych w niniejszej Deklaracji.
2. Zgodnie z tym celem, mającym charakter ściśle promocyjny, niniejsze działania uzupełniające umożliw ią określenie obszarów , w których w sparcie ze strony
może okazać się użyteczne dla jej Członków jeśli chodzi o ułatw ienie im realizacji w spomnianych podstaw ow ych
kontrolnych, jak rów nież nie będą utrudniać ich funkcjonow ania, tak w ięc w ramach niniejszych działań uzupełniających nie będą analizow ane lub pow tór
w chodzące w zakres kompetencji tych mechanizmów .
3. Dw a aspekty niniejszych działań uzupełniających, opisane poniżej, opierają się na istniejących procedurach: coroczne
zakładają po prostu pew ną modyfikację obecnych procedur stosow ania artykułu 19(5)(a) Konstytucji; oraz raport ogólny, który
stosow anych zgodnie z Konstytucją.

II. COROCZNE PRZEGLĄDY NIERATYFIKOWANYCH KONWENCJI PODSTAWOWYCH
A. Cel i zakres
1. Celem jest zapew nienie możliw ości dokonyw ania corocznych analiz sytuacji, za pomocą uproszczonych procedur zastępujących przeglądy dokonyw ane
Administracyjną w 1995 r. Przeglądy będą dotyczyć działań realizow anych zgodnie z Deklaracją przez Członków , którzy jeszcze nie ratyfikow ali w szystkich
2. Przeglądy będą obejmow ać co roku cztery obszary podstaw ow ych zasad i praw , określonych w niniejszej Deklaracji.

B. Procedury

1. Przeglądy będą opierały się na spraw ozdaniach, przedkładanych przez Członków zgodnie z artykułem 19 paragraf 5(e) Konstytucji. Formularze spraw oz
umożliw iający uzyskanie informacji od rządów , które nie ratyfikow ały jednej lub w iększej liczby podstaw ow ych
praktyce tych Członków , przy należytym uw zględnieniu artykułu 23 Konstytucji oraz ustalonej praktyki.
2. Spraw ozdania zbiorcze, opracow ane przez Biuro, zostaną poddane przeglądow i przez Radę Administracyjną.
3. W celu przedstaw ienia w prow adzenia do tak opracow anych spraw ozdań, zw racającego uw agę na w szystkie aspekty, które mogą w ymagać bardziej dogłęb
ekspertów mianow anych w tym celu przez Radę Administracyjną.
4. Należy zbadać możliw ość w prow adzenia modyfikacji istniejących procedur Rady Administracyjnej w celu umożliw ienia
najw łaściw szy sposób w yjaśnień, które mogą okazać się konieczne lub użyteczne w trakcie obrad Rady Administracyjnej, dla

III. RAPORT OGÓLNY A.
Cel i zakres

1. Celem raportu jest przedstaw ienie dynamicznego, ogólnego obrazu sytuacji w zakresie każdej kategorii podstaw ow ych zasad i praw , odnotow anego w ciąg
raport będzie stanow ił podstaw ę do oceny skuteczności pomocy udzielanej przez Organizację i będzie służyć
w spółpracy technicznej, opracow anych w szczególności w celu uruchomienia środków w ew nętrznych i zew nętrznych niezbędnych dla ich realizacji.
2. Raport będzie obejmow ał kolejno, każdego roku, jedną z czterech kategorii podstaw ow ych zasad i praw .

B. Procedury

1. Raport będzie sporządzany, w ramach obow iązków Dyrektora Generalnego, w oparciu o oficjalne informacje, lub informacje zgromadzone i ocenione zgodnie
państw , które nie ratyfikow ały podstaw ow ych konw encji, będzie on w szczególności opierał się na w ynikach w spomnianych pow yżej corocznych przeg
ratyfikow ali odpow iednie konw encje, raport będzie opierał się w szczególności na spraw ozdaniach przedkładanych zgodnie
2. W spomniany raport będzie przedkładany Konferencji, jako raport Dyrektora Generalnego, do dyskusji trójstronnej. Konferencja może rozpatrzyć ten raport od
w artykule 12 Stałego Regulaminu Międzynarodow ej Konferencji Pracy, jak rów nież może poddać go dyskusji w trakcie posiedzenia pośw ięconego w yłączni
sposób. Następnie, zadaniem Rady Administracyjnej będzie, na w cześniejszej sesji. w yciągnięcie w niosków z tych dyskusji w zakresie priorytetów oraz p
technicznej, które będą realizow ane w nadchodzącym okresie czterech lat.

IV. ZROZUMIAŁE JEST IŻ:
1. Zostaną zaproponow ane popraw ki do Stałego Regulaminu Rady Administracyjnej oraz Międzynarodow ej Konferencji Pracy, które są
2. Konferencja, w e w łaściw ym trybie, dokona analizy w spomnianych działań uzupełniających w św ietle zdobytych dośw iadczeń w celu oceny czy
przedstaw iony w Części I.
Niniejszy tekst jest tekstem Deklaracji Międzynarodow ej Organizacji Pracy dotyczącej Podstaw ow ych Zasad i Praw w Pracy oraz
Międzynarodow ej Organizacji Pracy podczas jej 86. sesji, która odbyła się w Genew ie i została uznana za zamkniętą w dniu 18
NA DOW ÓD CZEGO załączamy nasze podpisy w dniu 19 czerw ca 1998 r.
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FUNDAMENTALNE KONWENCJE
Konwencja Nr 29 dotycząca pracy przymusow ej lub obow iązkow ej.
Konwencja Nr 87 dotycząca w olności zw iązkow ej i ochrony praw zw iązkow ych.
Konwencja Nr 98 dotycząca stosow ania zasad praw a organizow ania się i
rokow ań zbiorow ych.
Konwencja Nr 100 dotycząca jednakow ego w ynagrodzenia dla pracujących
mężczyzn i kobiet za pracę jednakow ej w artości.
Konwencja Nr 105 o zniesieniu pracy przymusow ej.
Konwencja Nr 111 dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i
w ykonyw ania zaw odu.
Konwencja Nr 138 dotycząca najniższego w ieku dopuszczenia do zatrudnienia.
Konwencja Nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastow ych działań na rzecz
eliminow ania najgorszych form pracy dzieci.
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